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Bir sözlük tanımının aydınlatamayacağı kelime:
Kadın. Kimdir kadın? Erkeğin eşi mi? Anne mi? XX
kromozomlarındaki insan mı? Yoksa kadın olduğunu beyan eden kişi mi? “Kadın” tanımı, bugün toplumsal cinsiyet tartışmalarının odağında durmaktadır. Bu “tanım sorunu”, ideolojik bir aygıt olarak
dilin ardındaki politik belirlenimleri açığa çıkarır.
Örneğin “Yuvayı dişi kuş kurar” denilirken “dişi
kuşun” kendi sınırlarını tayin etmesi mi anlaşılmaktadır yoksa “yuva”, ona kurabileceklerinin sınırını
mı dayatmaktadır? Kelimelerin tanımlarını yansıtan
sözlükler; kadını bir yerde konumlandırmakta, ona
sınırlar tayin etmektedir. Simone de Beauvoir, kadın tanımının nerede durduğuna şu sözleriyle işaret
eder: “Erkek kadına referansla değil, kadın erkeğe
referansla tanımlanır ve farklılaştırılır. Kadın rastlantısal olandır, özsel olana karşıt özsel olmayan
varlıktır. Erkek Öznedir, Mutlak varlıktır; kadınsa
Öteki Cins’tir.”
Ataerkillik, biyolojik bir cinsiyetin ötekisine karşı
kurduğu hakimiyetten ziyade kapitalist üretim
biçiminin cinsiyetteki tezahürüdür. Bu nedenle
Monique Wittig gibi filozoflar; heteroseksüelliği bir
cinsel yönelim olarak değil, politik rejim olarak
değerlendirdiler. Bu politik rejim, toplumsal hayatın
her alanını kuşattığı gibi tarihi de ele geçirmiştir.
Çağdaş dönemde pek çok kadın filozofun varlığıyla
hükümsüz kalan “kadın filozofların bulunmadığı”
tespiti, toplumsal koşullarla olduğu kadar tarih yazımıyla da yakından ilgilidir: “Tarih, kazananların
propagandasıdır.”
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Gerek toplumsal koşullar gerekse tarih yazımının
etkisiyle felsefe tarihinde kendisine “özne” olarak
yer edinmekte güçlük çeken kadının, “nesne” olarak
yeri son derece trajiktir. Platon, kadına eğitimden
itibaren eşit haklar tanırken Aristoteles’te kadının
yeri hanenin içidir. Antik dönemden 18. yüzyıla
gelindiğinde Kant’ın kadınlar hakkındaki düşünceleri, tarihte ilerleme düşüncesine âdeta bir karşı örnek sunmaktadır. Kant, bilgilenme gayretindeki
kadın hakkında “sakal sahibi olmayı istese daha iyi
olur çünkü edinmeye uğraştığı derinlik havasını bu
şekilde daha iyi ifade edebilir” demektedir.
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EPİSTEMİK BİR DÖNÜŞÜM: FEMİNİST
PSİKOLOJİ
Aslı F. GÜMÜŞ

Y

aratılış ve öz, dişilik ile başlar. Sekiz haftalık olana kadar tüm fetüsler anne karnında dişi özellikleri taşıyan bir beyin ile

varolurlar. Bu haftadan sonra bir testesteron akışı
olur ise fetüs erkek özelliklerine sahip olmaya başlar.
Var edene ve var olana sebebiyet veren kadının
valığı epistemiktir. Feminist perspektiften bu
episteme, bilme etkinliğinde öznenin bilişsel pratiğini belirlediğini iddia eder ve bu bağlamda toplumsal pratiklerden ayrı soyutlanmış bir özne tanımını reddeder. Esasen özne ile nesne diyalektik
bir praksis içerisindedir. Kadının “ikincil” olarak
görülmesi hegomonik erkek özne tasarımıyla ötekileştirdiği kadın varyansından kaynaklanır. Psikoloji biliminde de bu temellendirme dolayısıyla
özne tanımı erildir ve hayata kendi sınırlı perspektifinden bakar. Kadınları “küçük erkekler” olarak
varsayar ve böylece kadın psikolojisi konusunda
korkunç bir kartopu etkisini beraberinde getirir.
Frued’un penis kıskançlığı kuramı buna en iyi

şa ettiğinin kanıtıdır. Bu “kadın” olmayı özerk olarak göremeyişinden kaynaklanır.
Feminist psikoloji ise kuramları, yöntemleri ve
uygulamaları ile eleştirel bir akımdır. Kadın deneyimlerini erkek yanlı bir yapıya oturtmak için göz
ardı eden ve çarpıtan teorilere feminist revizeler
sağlar. Cinsiyet psikolojisini ve psikolojinin cinsiyetini irdeler. Kadınların psikolojide eksik ve yanlı
temsil edildiklerine dikkat çeker ve bu durumun
değişmesi için mücadele eder. Kabul görmüş
kadınlık, erkeklik ve cinsellik normlarını sorgulayarak, bunların farklı bir okumasını yapar, değişik
hor görülme biçimlerinin sona ermesi için yapılan
mücadelelere katkı sunar ve bu yolda kadın ve erkeklerin dayanışmasını önemser.¹

örnektir. O, kız çocuklarının penise sahip olmadıklarını fark ettiklerinde eksiklik yaşadıklarından
bahseder. Oedipus öncesi dönemde kız çocuğunun, küçük bir erkek çocuğu olduğunu, ardından
oedipusun getirdiği iğdiş kompleksi sebebiyle bir
kız çocuğuna evrildiğini savunur. Bu radikal fikir
safi olarak Freud’un örüntülerini hegamonik özneler üzerinden toplumsal cinsiyet tuğlalarıyla in-

¹H. Bolak Boratav, "Feminizm ve Psikoloji: Sıkıntılı bir İlişki", REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, (2021): 143–163.

Emre ÇAÇAK
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1936 yılına kadar psikoloji alanında ağırlıklı olarak
cinsiyetler arası zeka farklılıkları ve eğilimleri tartışılmıştır. Hatta ve hatta cinsiyete özgü davranış

sıkıntıları anlamlandırmış ve yalnız olmadıkları
hususunda farkındalık yaratmış aynı zamanda da
bireyleri kadın tasvirleri için psikolojideki tüm alt

tanımları (traits) yapılmış ve Eagly tarafından tüm
dünyada çok ses getiren roller kuramı ortaya atılmıştır. Bu kuram “Davranışın bireyin içinde bulunduğu toplum ve kültür öğelerinin sosyal rollerle

alanları eleştirel olarak analiz etmeye teşvik etmiştir. 1970’lerden bu yana kat edilen azımsanmayacak mesafeye rağmen, bugün hâlâ psikoloji aktif
bir biçimde feminizme direnmektedir. Amerikalı

şekilleneceği” tezini savunur. Kurama göre kadın
ve erkek toplum içinde farklı ve biricik rollere

bir psikoloji profesörü olan Naomi Weisstein’ın
söz konusu durumu, o zamanın şartlarında, şöyle

sahiptir. Retorikte bu toplumsal hiyerarşinin bir
yansımasını inşa eder ve kuşaktan kuşağa aktarır.
Buna ek olarak tarihe baktığımızda, Amerikan
Psikologlar Derneği (APA)’nin ilk kadın üyesi olan
ve bir dönem dernek başkanlığını da yapan Mary

dillendirir: “Psikolojinin kadınların gerçekleri, gereksinimleri ve istekleri hakkında söyleyeceği bir
şey olamaz. Çünkü psikolojinin bu konularda bildiği hiçbir şey yoktur.”³
Feminist psikologlar onlarca yıldır psikoloji

Whiton Calkins’e Harvard Üniversitesi tarafından
hak kazandığı doktora derecesi verilmemiştir.²
Dolayısıyla psikolojinin erkek egemen ikliminde,
insan davranışlarının eksik ve yanlı bir bakış açı-

yöntemlerini özellikle de tanı ve tedavi hususunda
revize etmek için çalışmaktadırlar. Örneğin DSMV’e “Premenstrüel Disforik Bozukluk” (Doğurganlık çağındaki kadınların büyük bir kısmında adet

sıyla ele alınmaya başlandığı söylenebilir. Bu olaylar olurken 1970 dolaylarında Amerika‘da ikinci
dalga feminist hareketin yükselmesi, sosyal bilimlerde bir alev yaratarak, feminist teorilerin üretimine yol açtı. Bu teoriler psikoloji alanında akademik bir dalgalanma olarak esintiler oluştursa da

kanaması yaklaşırken görülen; sinirlilik, gerginlik,
duygusal dalgalanmalar ve öfke sık bildirilen
yakınmalardır. Ayrıca anksiyete (kaygı), huzursuzluk, keyifsizlik gibi belirtiler de görülebilir.)⁴
gibi kadınların normal biyolojik süreçlerini patolojikleştiren tanımların litaratürleşmemesi için

politik bir sesleniş olarak da zuhur etti. Psikolojik
kuramlarının çoğunun erkek normları üzerinden
temellendiğini (diğer bir deyişle androcentric) fark
eden kadınlar, erkeği merkezine alan bu çöp
yığınlarının yok edilmesi için harekete geçtiler.
İlginç olan ise bu kuramlara kadınların farklılıkları
mevzubahis olduğunda bunların bulgularda sapma olarak değerlendirilmesiydi. Tüm bu süreç,

çaba göstermişlerdir. Buna ek olarak kadınlara niçin belirli tanıların daha çok konulduğu
(depresyon ve anksiyete) araştırmışlardır.
Genellikle yoksulluk, tek başına çocuk büyütmek
ve şiddet unsurlarıyla bu tanı olasılıklarının
arttığını saptamışlardır.⁵ Özellikle terapi evreni
içerisinde non-sexist yaklaşımı psikodinamik kuram çerçevisinde geliştirmişlerdir. Çünkü, psiko-

feminizmi esas alan yeni bir tür bilgi çağının
başlamasında öncü oldu. Bu çağa giriş yolları, ne
yazık ki, yüksek duvarlarla çevrili ve zorlu idi.
Ancak bu yolculuk kadınların yaşadığı psikolojik

terapi süreci içinde, ataerkil zihniyetin gölgelerinde kalmamak dikkat ve farkındalık gerektirir.
İhtiyatlı ve eşitlikçi temelli bir psikoterapinin
gereksinimleri önyargısız bir ön kabulden geçer.

² https://www.apa.org/about/governance/president/bio-mary-whiton-calkins
³ N. Weisstein, "Psychology Constructs the Female", Journal of Social Education, (1971): 364.
⁴ American Psychiatric Association, Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), 2013, 171-173.
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Akabinde terapistin kabul ettiği bu tür sorgulamalar ve yaklaşımlar ise terapinin kalitesini belirler.
Ünlü psikanalist Karen Horney feminist psikolojinin öncülerindendir. Kişilik teorileri literatürüne
ismi dahil edilen tek ve uluslararası bir konferansta kadın psikolojisi üzerine sunum yapan ilk kadın
olmakla beraber Freud ve bütün psikoloji disiplininin androsentrik olduğuna dair yaptığı eleştiri,
kadınların aşağı konumlarının sosyokültürel belirleyicilerine ilişkin gözlemlerinin ışığında ortaya
çıkmıştır. Kadınların erkeklere göre tanımlanmasını sorunlu buldu ve penis kıskançlığının -şayet,
böyle bir şey yok- bir penise sahip olma arzusundan değil, daha çok erkeklere tanınan statü ve
tanınma arzusundan kaynaklandığını savundu.
Ayrıca, erkeklerin başarılı olma ve arkalarında iz
bırakma ihtiyacının, bir çocuk dünyaya getirememekten kaynaklandığını vurguladı. Horney, kadınları doğuştan mazoşist oldukları suçlamasına
karşı savunmak için özellikle harekete geçti. O,
kadınların aşk, para, güvenlik ve korunma için
erkeklere bağımlılığının; kadınları güzellik ve
çekicilik gibi niteliklere gereğinden fazla vurgu
yapmaya ama aynı zamanda kocaları, çocukları ve
aileleriyle olan ilişkileri aracılığıyla anlam aramaya
yönelttiğini savundu. 1922 ile 1937 arasında kadın
psikolojisi üzerine yazdığı 14 makale, ölümünden
sonra 1967'de Feminine Psychology başlıklı bir
ciltte yayımlandı. Karen Horney'in mirası, onun
yalnızca hümanist ve Gestalt psikolojisi üzerindeki etkisini değil, aynı zamanda kendilik psikolojisi, psikanaliz üzerindeki etkisini de içermekte
olup feminist psikoloji konusunda büyük bir başyapıt olması bakımından önem arz etmektedir.⁶
Sonuç olarak feminist psikoloji, yapılan çalışmalar bağlamında bireysel bir değişim yaratmakla
kalmamış politik ve toplumsal düzeyde bir çığır

açmıştır. Kadınların kendilerini güçlendirmeleri
sadece içsel motivasyonlarla değil dışsal motivasyon bağlamları ile tamamlanır. Benlikten başlayarak kabul gören kuram ve yaklaşımların eşitlikçi
bir perspektiften yorumlanması, akademik camiadaki eril söylemlerin doğrularıyla değiştirilmesi
her alan için öncelik arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki toplumsal değişim ancak kolektif bir
bilinç ve hareketlenme ile mümkündür. Feminist
psikoloji marjinaline edilmiş ana akım, psikolojinin dışında yaratılan bir hareket değil, güç ve inovasyon getiren bir epistemedir. Amaç süregelen
hiyerarşi zincirini kırarak öznenin sadece “kadın”
etrafında şekillendirilmesidir.
KAYNAKÇA
American Psychiatric Association, Diagnostic And
Statistical Manual Of Mental Disorders, Fifth Edition
(DSM-5), 2013.
Bolak Boratav, H., Feminizm ve Psikoloji: Sıkıntılı bir
İlişki, REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi, 2021.
Brown, L., & Ballou, M. (Eds.), Personality and
Psychopathology: Feminist Reappraisals, 1992.
Weisstein, N., "Psychology constructs the female",
Journal of Social Education, 1971.
https://feministvoices.com/profiles/karen-horney
(09.04.2022)
https://www.apa.org/about/governance/president
/bio-mary-whiton-calkins (10.04.2022)

⁵ L.Brown, & M. (Eds.) Ballou, Personality and Psychopathology: Feminist Reappraisals, 1992, s. 125
⁶ https://feministvoices.com/profiles/karen-horney
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FEMİNİZM GEÇMİŞ VE ŞİMDİ:
İDEOLOJİ, HAREKET VE REFORM
Camille PAGLIA

Çeviri: Dilan BOZKURT

F

eminizm gündeme geri döndü. Uzun bir
sürenin ardından, feminist tartışmalar
her ne kadar iyi incelenmiş olsa da feminist bir okuyucu kitlesi bulamayan kitaplarla ve

siz ki Hillary, geçmişten günümüze uzanan bazı

web siteleriyle sınırlanmıştı ki güncel başkanlık
seçimleri nedeniyle cinsiyet savaşı merkezi bir

lar, Hillary başlıklı “Cehalet ve Zehir: Medyanın
Derinlerde Kökleşmiş Cinsiyetçiliği” basımını
yayınlayarak açıklama yapmak için duruma el
koydu. Beşeri bilimler ve medya çalışmaları profesörü olan ben bile şu ifadeyi, açıkça belirtmek
gerekirse, saçma buldum: “Medyanın Kadın Nefreti Tüm Zamanlardan Bile Daha Fazla”.
Bu yılın başlarında New York Times köşe yazarı,

çemberde yeniden yapılandı. Hillary Clinton’ın
başkanlık adaylığı uluslararası tanıtımlarda bir
patlamaya ve tersliğe neden oldu. Hillary, her ne
kadar öyle gösterilse de, başkanlık için adaylığını
koyan ilk kadın değil. Onun öncüsü olan daha
birçok iradeli kadın da bir zamanlar başkanlık için
adaylığını koymuştu. 1872 yılında Victoria Woodhull, 1884 yılında Belva Lockwood ve Margaret
Chase Smith, Patsy Mink, Bella Abzug, Shirley
Chishol, Patricia Schroeder, Leonara Fulani ve
Elizabeth Dole gibi nice isimler başkanlığa aday
koymuş kadınlar olarak sıralanalabilir. Ancak
Hillary, eyalet ön seçimlerini ödül gibi aldığı için
ondan önceki kadın adaylardan çok daha fazla
ilerleme kaydetti. Kazansa da kaybetse de ondan
sonra gelecek hırslı kadın adaylar için çoktan izini
bıraktı.
Hillary’nin başkanlık seçimlerindeki anlaşmazlık, cinsiyetçilik engellenmiş mi yoksa kullanılmış
mı, uzun yıllar sürecek. Medya ona erkek rakiplerinden daha fazla sert davrandı mı? Cinsiyet
kartını iyimser bir şekilde kullandı mı? Hiç şüphe-

klişe kelimeleri kendine çekti. Cadı, kocakarı, sürtük, şirret, … Yaklaşık 10 yıldır benzer bir belirsizliği dert edinen kadınlar için ulusal organizasyon-

40 yıldır Amerikan Feminizminin duayeni olan
Gloria Steinem tarafından güçlü bir müdahale
vardı. “Cinsiyet muhtemelen Amerika’daki en kısıtlayıcı güç” gibi sorgulamaya açık bir genellemeyle Hillary’i savundu. Steinem, Hillary’i cinsiyetçiliğin kurbanı gibi göstermişti ve bunun üstüne sırf kadın diye bütün kadınları Hillary’i oylamaya çağırmıştı. Blog dünyasında ve haber sitelerinin okuyucu mektupları kısmında benim gibi
Barack Obama için oy vermiş demokratlar hain
olarak nitelendirildi. Benim kendimi savunmam
şöyle oldu; kadınlar politikada öylesine hızlı
yükselmişlerdi ki –kadın belediye başkanlarımız,
senatörlerimiz, valilerimiz ve hatta Beyaz Saray
sözcümüz bile vardı- cinsiyet dayanışması için,
eğer böyle bir şey geçmişte de varsa, birlikte
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hareket etmeye gerek yoktu çünkü kadınlar kendi
doğrularına göre oy verebilecek zeki varlıklardır.
Her halükarda Hillary’nin mükemmel olmayan
bir feminist aday olması tartışmaya açıktır. Şimdiye kadar onun kamusal yaşamı kocasının kariyerine sıkı sıkıya bağlıydı; geçmişteki iş performan-

maya daha eğilimli olduğu hikayeler daha sık
duyulurdu.
İki teknolojik yenilik, bunlar kablolu televizyon
ve internet sunucusu, yaklaşık 20 yıldır Amerikalı
feminist liderlerin medya söylevlerinde bulunduğunu yargısını kırdı. Aniden alternatif görüşler

sının ve buna ek olarak bilhassa yaptığı sağlık re-

isyanı çıktı. Beklenmedik şekilde muhafazakar ve

formlarının pek başarılı olduğu söylemez. ABD hiç
kadın bir lidere sahip olmadığı için utanç verici
şekilde diğer ulusların arkasında kalmış olabilir
ama bunun nedeni kısmen başkan olmanın özel
gerekliliklerinden dolayıdır. Kadınlar için partisi

dobra yeni simalar Laura Ingraham, Barbara
Olsen, Ancoulter, Monica Crowley, Ann Coulter,
Michelle Malkin 90’larda sahnedeki yerini aldı.
Elit kolejlere gitmiş ve Richard Nixon ve Ronald
Reagon’ın cumhuriyetçi bakanlıklarında çalışmış

iktidara geçince ofis işlerini yürüten bir başbakan
olmak daha kolaydır. ABD başkanlığı büyük ulusları birleştirir ve sembolize eder ve başkanlar
silahlı kuvvetler için başkomutan olarak görev
yapmak zorundadır ki bu hal kadınları bu görevi
üstlenmede strese sokuyor. Kimlik politikasıyla

bu kadınlar, inatçı feminist düşmanlardan ziyade
daha agresif, kolay anlaşılan, komik ve şaşırtıcı bir
biçimde daha seksi ve çekiciydi. Yaşlı Pat Nixon’ın
muhazakar kadınlar için kullandığı rüküş, bastırılmış, tatlı dilli ve saygılı klişesi yok olmuştu.
Feminizmin keyifsiz ve dogmatik olarak eski bek-

çatlak vermiş eğitim kadınları başkanlık için hiç
de yeterli olmayacak şekilde hazırlıyor. Bu yüzden
yaklaşık 20 yıldır genç feministlere askeri tarih
okumasını öneriyorum.
Hillary’nin adaylığı, 1991 yılında Yüce Divan için
Clarence Thomas’ın adaylığına aleyhte tanık olan

çileri televizyon savaşını bu cesur ve yeni sorunlara odaklı kadınlara karşı kaybetmişti. 11 Eylül’de
Pentagon’a yapılan saldırıda haytını kaybetmiş
Barbara Olsen Bağımsız Kadın Forumu’nun kurcularından biriydi. İlk olarak, direkt ve belki de
uygunsuz bir şekilde Kuzey Doğulu kadın gazete-

Anita Hill’in hudutsuz münakaşasından beri
feminizmi birçok diğer olaydan daha da fazla
hareketlendirdi. Ancak zaman yeniden değerlendirme yapma zamanıdır. Feminizm neydi ve nereye doğru yol alıyordu? Neden medyanın kadınları
ilgilendiren sorunların feminist liderlere danıştığı, feminizmin en görünür olduğu 1980 ve 90’lı
yılların başındaki kültür savaşlarından sonra fe-

cilerin de içinde olduğu Anita Hill davasında liberal medya taraflılığına cevaben şekillenen muhazakar ve liberal kadınların da olduğu bir dernektir.
Irak’ın 11 Eylül işgalinden sonra, cinsiyet sorunu
hayat ve ölüm sorularının ve terör döneminde
medeniyetlerin savaşlarının yanında sönük kaldı.
Askeri tarih ve kuruma ve geleneksel masküleniteye yeniden popüler bir ilgi belirmişti hatta bu ilgi

minizm geri çekiliyordu? İşin garibi, iki Clinton
başkanlığında feministlerin kamusal alanda
yetkinliğini kaybetmeye başlamasıdır. 90’larda
birçok genç kadının kendini feminist olarak tanıt-

çocukların oyuncaklarına bile yansımıştı. Bu gelişmede feminist yorum, tahmin edildiği üzere gerici
olarak nitelendirildi, zamanla bağlantısını yitirmişti. Belki de ne zaman ölüm kalım meselesi ol-
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sa, cinsiyetleri tartışmak yerine birlik olmalıydık.
11 Eylül’ün geride bıraktıkları kesinlikle Hillary
Clinton’ın başkanlık hayalleri için bir sorun teşkil
ediyordu. Güçlü görünmesi gerekecek ve orduyla

ran sivil hak hareketinden teşvik alarak feminizm
1960’larda yeniden canlandı. Feminizm hep demokrasiyle iç içedir bu yüzden feminizmin Amerika’da başlaması ve Britanyalı feminizm için ilk

ilgili sorunları yönetebilecek yeterlilikte olacak bir
kadın adayın böyle bir zamanda yeterlilik göstermesi kesinlikle Hillary’i Başkan Bush’un kaçınılmaz olan savaş çözümüne istinaden Irak’a askeri
güç göndermesi için oy vermesine yol açtı. Bu

model olması tesadüf değildir.
Genel olarak feminist teori Antik Yunan’da yalnızca Atina’nın kusurlu demokrasisinden değil,
onun köle ekonomisinden ve kadınların hayatının
ağır bir şekilde kısıtlanması nedeniyle ortaya çı-

karar daha sonradan onu cesur ve becerikli Code
Pink adlı kadın gerilla grubunun daimi hedefi
haline getirecekti.
Tam olarak feminizm nedir? Bir teori mi, ideoloji mi yoksa bir uygulama mı? Belki de feminizm

kan batılı sivil özgürlük geleneklerinden ne kadar
esinlendiği kabul etmekte başarısız oldu. Fakat
çok önceden antik çağ şiirlerinde ilk olarak ortaya
çıkan ve en güzel uygulayanlardan biri olan dünyanın ilk kadın yazarı Midillili Sappho’ydu. Femi-

o kadar batılı bir terim ki başka kültürlere anlamından sapmadan aktarılamaz mı? Feminizmi
ortaçağ ve Rönesans metinlerinde okuduğumuzda
çağdaş fikirlerin dışına mı çıkıyorduk? Kim femi-

nist teori-modern feminizm- ekonomiyi değiştiren, mesleklerin sayısını arttıran ve böylece kadınlara kocasına veya babasına bağımlı olmadan tarihte ilk kez kadınlara kendi hayatlarını idame et-

nist veya feminist değildir ve bunun tanımını kim
yapar? Bir feminist bir grubun üyesi mi olmalı ya
da baskın ideolojiye veya ikincillerine uymalı mı?
Kim hangi hükümle cinsiyet sorunuyla ilgili düşünmenin ve konuşmanın serbest olup olmadığını
açıklar? Ve feminizm doğası itibariyle solcu mudur yoksa muhafazakar ve dini ilkelere dayanan
bir feminizm de var olabilir mi?
Christine de Pisan’dan Anne Bradstreet ve Mary
Wollstonecraft’a değin şairlerin kadınların hak
yoksunluğunu ve sosyal statüsünü eleştiren şiir ve
düzyazı metinlerinde feminizm köleliğin kalkmasından esinlenerek 19. Yüzyılın ortalarında organize bir hareket olarak başlamıştı. Tıpkı Jim Crow

tirme fırsatını veren kapitalizme ve endüstri devrime ne kadar borçlu olduğunu kabul etmekte de
başarısız oldu. Kapitalizmin kadınların hayatına
sağladığı kolaylık, şimdi orta sınıf her batılının
hanesinde bulunan otomatik yıkama ve kurutma
yapma gibi iş yükünü azaltan cihazlarda daha net
görünür.
Feminist teori kadınların oy hakkı hareketinin
kurucularının dinden etkilendiğini veya biçimlendiği gerçeğini yetersiz bir şekilde kabul etti. İlk
Amerikalı feministler Protestan’dı. Örneğin,
Susan B. Anthony Protestan bir çiftçinin kızıydı.
Lucretia Mott protestan bir bakandı. İlk olarak
Protestan buluşmalarında kadınlara ve erkeklere

(siyahilere karşı yapılan geleneksek ayrımcılık)
Güney’inde Afro-Amerikalıların tecridinin ve haklarından mahrum bırakılmalarının karşısında du-

eşit davranıldı, kadınlar toplum önünde konuşma
sanatını öğrendi. Oy hakkı arayışını dini idealizm
ve değerler hareketlendirdi bu yüzden kendiliğin-
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den sol bir hareket olarak tanımlanamaz. Aslında
alkolü yasaklamayı hedefleyen pek çok oy hakkı
savunucularının ılımlılık hareketinde gösterdiği
sosyal muhafazakarlık nihayetinde Birinci Dünya

isteklerine göre başka bir yöne saparken onun aynı
tarafta kalmasındaki asabi kırgınlığında da görülebilir. Hayatı sona yaklaşırken Anthony saygıdeğer biri olarak gösterildi ve evrensel onura layık

Savaşı sonrasında 14 yıl boyunca içkinin yasaklanmasının önünü açtı. 19. Yüzyılda alkol kadınlar
için bir sorundu çünkü işçi sınıfında çalışan erkeklerin yetersiz olan aile gelirini alkole harcadığı
iddia ediliyordu, ki bu da karısını ve çocuklarını

görüldü. fakat onun tek bir soruna saplantılı bir
şekilde odaklanması belki de dengeli bir hayat için
örnek değildi.
Standart feminist anlatısında başka ihmaller ya
da eksiklikler vardı Aile Planma Derneği’nin bakıcı

ihmal etmelerine ve onlara şiddet uygulamalarına
neden oluyordu. İçki kullanmama 1870’lerde halk
arasında “Kadınların Mücadelesi” ya da “Kadınların Kutsal Savaşı” olarak nitelendirilmişti. İçki
yasağını destekleyen kadınlar dış mekanlarda

annesi ve üreme haklarının cesur öncüsü Margaret Sanger, 1926’da New York’ta soy ıslahı taraftarı
bir doğum kontrol kliniği açmaktan hapse atıldı.
Soy ıslahı, gaddar mücadelesi insan ırkını istenmeyenlerden arındırmak olan Naziler tarafından

gruplar halinde toplanıyordu. Dualar ediyor, ilahiler söylüyor müdahaleleri engelliyor ve kendi dertlerini anlatıyorlardı. Bir çok mekan bu yüzden ya
kapatıldı ya da taşındı. Bu, tarihte kadınların sos-

benimsenen seçkin soy felsefesidir.
Sadece oy hakkı için değil aynı zamanda kadınları kontrat imzalamaktan veya mülk sahibi olmaktan alıkoyan yasalar için reform isteyen

yal eylem için harekete geçtiği ilk örneklerden
biridir.
Ancak burda görülen gizli davranışı denetleme
dürtüsü feminizmin devamlı bir parçasıdır, 1970
ve 80’lerdeki kuvvetli anti-pornografi mücadelesinde de görülebilir. 19. yüzyıldaki oy hakkı liderleri evlilik dışı birlikteliği destekleyen Victoria
Woodhull’a cezalandırırmışçasına tepki verdi.
Susan B. Anthony ve diğerleri bu sorunun bütün
hareketi lekeleyeceğini ve politik olarak sonunun
hiç iyi bitmeyeceğini düşündü çünkü kadınları
ahlaksızlıktan yani fuhuşun pençesinden kurtarmak gibi ona zıt bir amaçla motive olmuşlardı.
Geleneksel evlilik dışındaki cinsellik ahlaki

cesaretli ve cüretkar ilk dalga feministleri olağanüstü fedakarlıklar yaptı. 19. Yüzyılın hicivli çizgi
filmleri oy hakkı liderlerini, havalı erkek pantolonları giyen, sigara içen ve erkekleri evdeki ve kamusal alandaki pozisyonlarını elinden almakla tehdit
eden başkalaşım geçirmiş çakma erkekler gibi resmetmişti. Kadın oy hakkı savunucuları sokaklarda
konuşma yaptığında bu adaba saygısızlık olan bir
skandal gibi düşünülmüştü. İç savaştan sonra
Amerikalı kadınlara oy hakkı veren ilk bölgelerin
batıda olması şaşırtıcıdır. Devletin entelektüel ve
kültürel başkenti Kuzeydoğu oy hakkı vermeye
direniyordu. 1915’te bile Massachusetts, New York,
Pennsylvania ve New Jersey eyalet hükümetleri

normların enhellemesi gereken bir tehlike olarak
görülmüştü. İdeolojinin kişisel fikirlere üstünlüğü
Anthony’nin rahibe misali kendini amaca adamasında ve meslektaşları ailelerinin ve çocuklarının

kadınların oy hakkı tasarısını reddetmişti. İlk kez
kadınların ve erkeklerin yan yana ağır iş yaptığı
sınırdaki eyaletlerde kadınlar ve erkekler eşit
sayıldı ancak Doğu’da hala kadınlar kibar, narin ve
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terbiyeli “hanımefendilerdi”. Hanımefendiler ve
beyefendiler Doğuda ve Güneyde aynı türe mensup değilmiş gibi görünüyordu.
Amerikalı feministlerin Britanyalı akranların-

rasında anti-feminist retoriğinin yükselmesi tartışmaya açıktır fakat bazı durumlarda bazı oy hakkı savunucularına bakıldığında neyin ideolojik aşırılık ve fanatikliğe dönüştüğü anlaşılır bir cevap

dan sahiplendiği New York ve Washington’daki
atlı, afişli, şamandıralı şatafatlı müşrif geçit törenlerinin yapıldığı bir dizi hararetli protestodan
sonra 19. Yasa tasarısında kadınların oy kullanma
hakkı 1920’de kabul edildi. Emmeline Pankhurst

olabilir.
Hayat dolu, cinsel hayatında maceracı, içki ve
sigara içen, küfür eden ve Charleston gibi çılgınlar
gibi dans eden yirmili yaşlarındaki isyankar pek
çok kadın kendini feminist etiketinden ayrı tuttu.

öncülüğündeki Britanyalı feministler çelişkili bir
şekilde daha saldırgandı, militan karşılaşmalarına
ve doğrudan harekete geçmeye daha yakındı.
Londra’daki feministler pencereleri kırdı ve hükümet toplantılarına zorla girdi. 1910’da İngiliz Avam

Ve aslında, oy verme hareketi kadınların o yıllardaki köklü değişiminden kısmen sorumludur.
Birinci Dünya Savaşı tufanının gözleri açması
baba figürünün itibarını hükümette, dinde ve
ailede zayıflatan anti-otoriter düşünceyi üretti.

Kamarası’na zorla girmeye çalıştılar. 6 saatlik
arbedede kitlesel tutuklamalar oldu ve hapis
cezaları verildi. Zorla beslemenin barbarca yöntemleri Hem Amerika'daki hem de İngiltere’de

Diğer bir yandan Hollywood filmleri kadar AfroAmerikan caz müziğinin de muazzam bir kültürel
etkisi vardı. Başkanların, öğretmenlerin, gazetecilerin, şehir görevlilerin ve kadın sivil grupların

hapis yatan feministlere karşı uygulanacaktı.
1917’de, Amerikan feminizminin halktaki imajını
Beyaz Saray dışında kadın protestocuların taktikleri zedeleyecekti. Oy hakkı talep eden pankartları
tutarak onlar aylarca sessiz ve onurlu bir nöbet
tuttu. Ama gelen geçen erkekler, bu mesajlar savaş
zamanı daha da kışkırtıcı olunca, saldırganlaşacak
ve şiddete başvuracaktı. O zamanki bir tabelada
dönemin başkanı Woodrow Wilson'a ithafen “İmparator Wilson” yazıyordu. Her gün hasım gruplar
toplanıyor, tabelalar derhal parçalanıyor ve kadınlar yumruklanıyordu. Gösteriler sonunda polis
tarafından halkın güvenliği ve düzenine tehdit
oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı. Korkutucu

endüstriyi denetlemeyi talep ettiği, cinsel beklentileri ve davranışları dönüştüren yeni bir çevre.
Protesto hareketini saymazsak Hollywood’u
1960’ların başına kadar edepsiz stüdyo yapımcılığı
demir elle yönetti.
1920’ler ve 30’lar Dorothy Parker, Dorothy
Thompson, Clare Booth Luce, Amelia Earhart,
Babe Didrickson ve Katharine Hepburn gibi
istisna ve başarı elde etmiş kadınlar için görkemli
bir dönemdi. Feminizm politik bir hareket olarak
dağıtılmış olabilir fakat kadınların başarısı ve toplumda görünürlüğü oldukça sağlamdı. İkinci dalga feminizminin erkek gibi tanımlanan girişken
çığır açan kadınları ilkin bu durumu umursamadı

bir şekilde feministler, vatansız huzur bozucular
olarak görülmeye başlamıştı. Bu yüzden aslında
Birinci Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve son-

ve açıkça grup olarak kadınların ihtiyaçlarına kayıtsız kaldı. Kişisel hırsını kanıtlamalarının her
zaman çok önemli olduğu ilham verici kadın rol
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modellerin girişkenliği, gururu ve özsaygısı tavırlarını şekillendirdi. Fakat belki de bu tavrın baskıcı ailesi veya eşi kadar kaprisli, diktatör patronundan ve çalışma arkadaşlarından bağımsızlığını
elde etmekte zorlanan daha az dobra kadınlar için
değersiz olabileceğini savunmak isterim.

dınları kendi rahat evlerinde acı dolu bir şekilde
yalnız bırakıyordu. Yüzlerce yıllık, çok kuşaklı şen
kadın topluluğunun yoldaşlığını, talimatını ve iş
paylaşımını kaybetmişlerdi.
İkinci dalga feminizm Betty Friedan’ın The
Feminine Mystique adlı 1963’de yayınlanan

Kadınların tarihindeki o dönemin yalvar yakar

kitabıyla başladı. Geniş bir kitle ile çalgılı grevde

alınan oy vaadi büyük buhran, Avrupa’da yükselişte olan faşizm ve İkinci Dünya Savaşının patlak
vermesi yüzünden geçersiz kılındı. Erkekler cephedeyken kadınlar onların fabrikadaki işini devralmak zorundaydı. Bu Rosie The Riveter’ın kasla-

olan banliyödeki ev hanımlarının dışlanmışlığının
analiziydi. 3 yıl sonra Friedan, yaklaşık 15 yıl önce
kazanılmış oy hakkı davasından beri kadınların
sorununa odaklanan ilk politik grubun, Kadınlar
İçin Ulusal Organizasyonlar'ın (National Organi-

rını sergilediği altın çağdı. Askerler geri döndüğünde kadınların geri çekilmesi beklendi. Bu baskı
hiç adil değildi fakat aile hayatının normalliğinin
hasretini kadınlar ve erkekler beraber çekiyordu.
İç sorunlar gündeme geldi ve cinsiyet rolleri yeniden kutuplaştı. Birçok evlilik doğumları arttırdı. O

zations for Women/NOW) kurucularından biri
oldu. Friedan’ın erken dönemki değerlendirmelerinde iki büyük husus eksikti: o kendisini tanımladığı gibi ev hanımı değildi, 1950’lerden beri solcu
bir iş eylemcisiydi. Diğer bir husus ise Friedan’ın
Simone de Beauvoir’ın 1949 basımlı kendisinin ve

nesilde doğan bebekler bugünün emekliliğini bekleyen yaşlılarıdır. 1940’ların ve 50’lerin sonunda;
filmler, televizyonlar ve reklamlar anneliği teşvik
ediyor ve bir kadının en büyük amacının ev kurmak olduğu mesajını veriyordu. İkinci Dalga Feminizminin bu homojenlik aykırılığına haklı ve

diğerlerinin gizlediği The Second Sex isimli usta
kitabına borcuydu. Friedan öldüğünde, Amerikan
ve İngiliz medyası değerini anlamış gibi kadınların hayatındaki rolünü abarttıkları övgüleri yağdırdılar. Friedan daha ortaya çıkmadan, o zamanın halihazırda bir kolejde okumayı ve kariyer

hayran olunası bir isyanı vardı. Fakat birden fazla
İkinci Dalga Feministleri tarih boyunca erkeklerin
her yerde olmasının kamulaşmasıyla yetinmeyeceğini tahmin etti. Diğer bir deyişle, İkinci Dalga
Feminizminin ideolojisi zaman ve mekan özelindeydi ya da özelinde olmalıydı. Savaş sonrası aile
hayatı nispeten yerel bir sorundu. Problem sadece
cinsiyet ayrımcılığı değildi. Problem, işçi sınıfı

yapmayı kafasına koymuş profesyonel kadınlarına
tek başına yolu gösterdiği bilgisi yanlıştır. Çocukluktan beri büyük buhranı ve savaşı yaşamış anne
babalarımızdan atılgan olmayı öğrendik. Mesela
Friedan halihazırda kendi ülkesi Avustralya’da
ortalığı karıştan Germaine Greer’e ilham olmadı.
Ya da New York’un taşrasındaki Kar Kuşağından
olan beni yaratmadı. 1960’larda Friedan’ın kitabı

genişlemiş aileden orta sınıf nükleer aileye endüstri sonrası gerçekleşen sosyal evrimdi. Ki bu ka-

yayınlanmadan önce, bir genç olarak feminist idolüm Amelia Earhart üzerine yaptığım 3 yıl süren
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araştırma projemle meşguldüm. 1960’ların sonundaki organize kadın hareketi yalnızca benim cesur
neslimi karakterize eden pek çok diğer etmenden
biriydi.

Protestan varislerinden Hugh Hefner devamlı
olarak savaş sonrası maço Amerikan erkeği imajının geleceğini düşünerek caz müziğin, cinselliğin,
şarabın ve yemeğin ehli zevk düşkünü daha sofis-

Neredeyse aniden NOW’da Betty Friedan’ı
kurucularından biri olduğu gruptan çıkartacak bir
bölünme meydana geldi. Genç ve daha atılgan
kadınlar savaş karşıtı hareketindeki radikal erkek
yoldaşlarının ayrımcılığından uzaklaşarak Fri-

tike Avrupalı modeliyle tasfiye etti. Steinem’ın erkek düşmanlığı barizdi. “Nasıl ki bir balık bir bisiklete ihtiyaç duyarsa bir kadın da bir erkeğe öyle
ihtiyaç duyar” sözü meşhurdur. Bu sırada erkeklerin onun özel hayatındaki elzem rolünü halktan

edan’ın evli ve homoseksüellikten memnun olmayan kadın nesliyle çatıştı. Tıpkı 19. Yüzyılda cinsel
sorunların hareketi yoldan saptıracağından korkan oy hakkı savunucuları gibi, Friedan savaşçı
lezbiyenlerin (ya da kendi deyimiyle “lavanta

sakladı. Aynı zamanda Steinem kendinden taviz
vermeyerek feminizmi demokratik politikanın
yandaşlarıyla aynı safa çekti, böylece zamanla erişimi sınırlandı.
Feminizmi dirilişindeki ilk tahrikinde, Billie

tehlikesi”) ana akımdaki kadınları feminizmden
ayıracağını düşündü. Friedan’ın hareketin içine
dahil ettiği Gloria Steinem telejenik güzel görünüşü sayesinde medyanın ilgisini toplayınca Friedan

Jean King gibi kadın atletler merkezi bir rol oynadı. Onun ardından Martina Navratilova gelir. Hissiz, hiddetli King’in tenis sahasında korkutucu bir
şekilde saldırgan tarzı bir nesil kadına rekabetçi

acınası bir şekilde dışlandı. New York dergisini
ifşa etmek için Playboy Bunny Club’ın içine sızarak sükse yapınca, feminist imajını normalleştiren
ilk önemli rolü oynamış oldu. Uzun lüleli sarı saçlarıyla, bilgiç gözlükleriyle ve rahatlatıcı sesi ve
davranışıyla o feminizmi mantıklı ve tehdit dışı
gösterdi. 1972’de Steinem, feminist sorunlarını ele
alan Ms. adlı kuşe kağıtlı, ilk piyasa dergisini kurdu. İsmi lügata girdi ve kadınların bugün nasıl ele
alındığını değiştirdi.
Smith Koleji’nden aldığı eğitime rağmen Steinem, ne entelektüel de de teorisyendi. Yorulmak
bilmeyen gezginci bir eylemciydi ama gerçekte
başından beri alternatif görüşleri kabul etmeyen

oyunlarda oynamak için ilham verdi. IX başlıklı
1972 yılı ABD Kongresindeki intikalde Eğitim Değişiklikleri bölümünde kampüs içi kadınlar için
spor alanlarının arttırıldı. Fakat bazen güreş gibi
erkek sporlarının harcamaları kolej yönetimi tarafından acımasızca kesilirdi.
1970’lerde kadınlar için kurslar ve programlar
özensizce hazırlandı. Kadın çalışmalarının endüstrileştirmesi ve bunun feminizm üzerindeki etkisi
ile ilgili tek bir dürüst çalışma yoktu. Bilimsel bir
şekilde cinsiyetle ilgili çalışmanın neye yol açabileceğinin ne olduğu gerektiği gibi düşünülmeksizin
kadın çalışmaları rastgele ve bölük pörçük birleştirilmişti. Güncel kadın hareketinin kurban mer-

kurban merkezli ideolojinin sert muhafızı rolünü
oynadı. Mesela Steinem’ın şiddetle eleştirdiği
Playboy, cinsel devrim için alan açtı. New England

kezli gündemi toptan benimsendi. İdeolojik yanlılığı ne kadın çalışmaları ne de takipçisi cinsiyet
çalışmaları değiştirebildi. Üstüne üstlük birçok
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kadın çalışması yapan profesör edebiyat bölümünde çalıştığı için, bilim hiç dahil edilmemişti. Temel
biyoloji bilgisi olmadan, ne öğrenciler ne de öğretmenler insanların cinsiyet farklılıklarını üreten

şan feminist liderler kadınlar askere gitmeli mi ya
da unisex tuvaletler zorunlu olmalı mı gibi
Schlafly’ın neden olduğu endişelere yeterli bir
cevap vermeden onu şeytanlaştırdı. 10 yıllık bir

kültürün ve doğanın karışıklığını aşamıyordu.
Ciddiyet kazanmak için hevesli bir bölüm olan
kadın çalışmaları, yeni film çalışmaları gibi, 1970’lerin başında Yale Üniversitesi ve Johns Hopkins
aracılığıyla Amerikan beşeri bilimler bölümlerinin

mücadelenin ardından, eşit haklar tasarısı 1982’de
yeteri kadar eyaletten onay alamayarak reddedildi
ve yok oldu. Ama bu yeniliş feminist liderler
arasında öz analiz uyarısından ziyade muhalif
tavırlarını keskinleştirdi. Dünyanın basitçe femi-

içine sızmaya çalışan Avrupai Post yapısalcılığa
karşı tamamıyla savunmasızdı. Post yapısalcılık,
cinsiyetin biyolojik olarak kökenlerini reddeden ve
garip bir biçimde tek başına sözlüğe bütün cinsiyet farklılıklarını ekleyen eşit oranda sosyal olu-

nist ve anti-feminist olarak ikiye ayrıldığını şimdi
gördüler.
1980’lerde, Jacques Lacan’ın revaçta olan etkisinin altındaki akademik feminizmle harekete
geçmek isteyen ana akım feminizm arasında bir

şumdur. Elit okullardaki akademisyen feministler
çok geçmeden kendi cinsiyet varsayımları sorgulamalarına ciltlerce karmaşık teorilerini yazmaya
adadı. Bir proje ki ütopik sosyal sonuçları olabile-

gedik açıldı. Kadın çalışmaları müfredatının merkezinde pornografinin tecavüze neden olduğunu
ve bu yüzden yasaklanması gerektiğini iddia eden
Catharine MacKinnon ve Andrea Dworkin’in pole-

cek devrimsel eylemi küçümsedi.
Ancak gerçek dünyada iki önemli olay 1970’ler
feminizmine damga vurdu. İlki Roe v. Wade’in
baş yargıç olduğu Yüce Divan 1973’te 50 eyalette
kürtajı yasallaştırdı. Bu kadınların üreme haklarında çığır açan bir açılımdı. Maalesef kürtaj Amerikan feminizmini domine etti ve belirtmeliyim ki
en sonunda gerçek anlamından saptırdı ve zayıflattı. İkinci olay, avukat, Cumhuriyetçi bir eylemci
ve 6 çocuk annesi Phyllis Schlafly’nin STOP ERA
yaratımıydı. Eşit haklar tasarısını alt etmek için
kendini adayan bir grup, yavaşça eyalet parlamentosu için yola koyuluyordu. Bu Amerikan Politikası için önemli bir olaydı çünkü Schlafly’nin toplum

mik yazıları vardı. İşte onların tipik beyanlarından
biri: “Pornocular Nazilerle eşit tutuluyor ve Klansmen nefret ve şiddeti teşvik ediyor.” Modern
kadın düşünürlere yakışmayan histerik bir propaganda. MacKinnon ve Dworkin’in eylemi Indianapolis ve Minneapolis'in anti-pornografi kararına
geçit verdi sonradan bunun anayasaya aykırı olduğu açıklandı. MacKinnon’ın kültürel egemenliği
New York Times Sunday dergisinin 1991 yılı kapak
konusu hikayesinde adeta kutsanarak gösterilmişti. 80’lerin sonu ve 90’ların başındaki paralel bir
olgu kampüsteki tecavüz odağını arttırıyordu.
Özellikle randevulu tecavüzü. Haberler, dergiler
ve TV sohbet programları bu konuyu intikam alır-

tabanına dair teşkili gelecekteki muhafazakarlığın
canlanması için dayanak oluşturacaktı. Giderek
dogmatikleşen kendi ideolojilerinin kapanına sıkı-

casına kabul ediyordu. Bu önemli bir sosyal
sorundu, ancak bunun kampüs içi ve dışında teşvik edilmesi bir kez daha kadınları zavallı kurban-
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lara dönüştürüyordu.
Fakat feminizm büyük değişim geçirecekti. 80’lerin ortasında Madonna’nın öncü müzik kliplerinde kullanılan aşikar cinsel imaj ve yarı çıplaklık
yeni kablolu televizyon vasıtasıyla tüm dünyada
gösterime girdi, genç nesil kadınları kendinden

sorunlar üzerine müzakere başlatmaya çalışınca
duvara tosladı. İlk kitabım Sexual Personae Yale
Üniversitesi tarafından 1990 yılında basılınca,
sanat ve kültür üzerine olan 700 sayfalık kitap
açıkça okuma zahmetine girmemiş Gloria Steinem tarafından Hitler’in Mein Kampf kitabıyla

geçirdi. Madonna hem sağ hem de sol görüşlüleri

karşılaştırıldı. New York Newsday için 1991 Ocak

üzen Amerika’nın “Cinsel Temaları Normalleştirme” sürecini başlattı. 1980’lerde feminizm içinde,
MacKinnon-Dworkin tiranlığına karşı lezbiyen
sadizm mazoşizmin ve erkeksi kadın rol yapma
oyunu üzerine büyük kavgaların olduğu bir isyan

ayında randevu tecavüzü üzerine yazdığım makale ABD çağında sendikasyon tarafından yeniden
basıldı, açıkça organize edilmiş iftira seferberliği
dahil çok fazla tepki aldı. Philadelphia’daki çalıştığım üniversitemin rektörü beni öğretmenlikten

çıktı. 90’ların başlarında “ruj” lezbiyenliği ulusal
bir ilgi kazandı, pasaklı, sağlıklı yaşayıp doğal beslenen, sandalet giyen politik vizyona sahip lezbiyen feminist imajı ile yer değişti. İlk defa terim
olarak Rebecca Walker tarafından kullanılan 90’lı
yılların Üçüncü Dalga Feministleri sorunlar üzeri-

kovmaları için arayan telefon aramalarıyla kuşatılmıştı. Neyse ki, rektör öğretim üyelerinin halk sorunlarında kendilerini özgürce ifade edebileceklerini düşünüyordu. Ayrıca kadrolu olduğum için
de çok şanslıydım. Şimdinin genç öğretmenleri
aykırı görüşlerini ifade ederken daha çok tereddüt

ne farklı duruşlar sergiledi. Güzellikle ilgili önceki
Protestan ahlakına rağmen Naomi Wolf eninde
sonunda benim görüşüme yakın olan seks yanlısı
tarafı benimserken, Susan Faludi, Steinem partisinin popüler kültürün sistematik anti-feminizmle ilgili görüşünü benimsedi.

ediyor. 3 yıl sonra Katie Roiphe kampüslerdeki
tecavüz ideolojisini konu alan 1994 yıllı, The
Morning After kitabını yayınlandığında feminist
kuruluşundan olan ondan daha yaşlı kadınların
korkunç saldırısı şoke edici ve biliçsizceydi. Bu
bence çağdaş feminizmdeki en düşük en ahlaksız

Hem akademideki feministler hem de ana akım
feministler bakış açıklarındaki çeşitliliği teşvik ettiklerini iddia ederken, gerçek aslında böyle değildi. 1970’lerin başında diğer feministlerle, o zamanlar cinsiyet ayrımcılığı yapan hard rock müziği ve hormonların sorgulanması üzerine, ki bunu
cinsiyet farklılıklarının bir faktörü olarak görüyordum, yumruklu kavgaya kalkıştım. 1980’lerin so-

anlardan biridir.
Tutucu üye feminizminin tiz sesliliği feminizmin bile savaşı kaybettiğini pekiştirdi. 90’ların
ortalarına doğru aşağı yukarı evrensel olan internet tarayıcısı (The Web) çok çeşitlilikte başarılı
oldu. Pornografi internete taşınınca feministler
izini sürme ve durdurma kabiliyetini kaybetti.
İnternet feminist iletişim ağı ve tartışmaları için

nunda o zamanlar Clark Üniversitesi’nde felsede
profesörü olan Christina Hoff Sommers, akademik konferanslarında diğer femnisitlerle temel

harika bir kaynakken aynı zamanda feminizmin
radarın altına düşmesinin sebebidir çünkü web
siteleri sadece sıkı yandaşları çeken pek bilinme-
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yen özel bir yerler de olabilir.
90’ların ana akım feminist liderleri için son bir
büyük hareket vardı: 1998’de yaşanan Monica
Lewinsky skandalı yoluyla 1994 yılındaki Paula

minizm anneliğin ve ailenin hala değerli olduğu ve
kariyeri olan bağımsız bir kadının daha az yaygın
veya imrenildiği daha geleneksel ve dini toplumlarda çok farklı görülebilir.

Jones tarafından dava edilen Bill Clinton’ı sağlam
bir inançla savunmak. Eski Arkansas eyaleti
çalışanı Jones’un Clinton’a karşı Hill’in Clarence
Thomas’a karşı yaptığı suçlamalardan daha ağır
suçlamalarda bulunmasına rağmen birdenbire

Sonuç olarak, reform için önerilerim şunlardır.
Her şeyden önce bilim bütün kadın veya cinsiyet
çalışmaları programlarında temel bir unsur olmalıdır. Sonrasında her benzer programın yetkili bir
fakülte (idare veya politikacılar değil) tarafından

Anita Hill’in şahitliği boyunca sunulan cinsel taciz
tartışmaları düştü ve tersine döndü. Clinton’a iki
kez oy vermiş olmama rağmen onun genç Monica
Lewinsky’i istismar etmesi karşında dehşete
kapılmıştım. Tiksinç bir güç eşitsizliğinin olduğu

ideolojik yanlılığı değerlendirilmelidir. Feminizmin muhafazakar muhaliflerinin yazıları dahil
edilmelidir tıpkı kilise karşıtı feministlerin yazılarının dahil edilmesinin gerekliliği gibi. Çeşitlilik
olmadan öğrencilerin sadece beyni yıkanır, eğitim

vergi mükellefi tarafından finanse edilen ofiste
ahlaksız rastlantıların sinsi silsilesi ki feministler
genelde bilinçli bir şekilde rıza vermenin imkansız
olduğunu iddia eder. Feminist liderlerin Clinton’-

alamazlar. Kesinlikle güncel kilise karşıtı görüşler
hareketin aslından uzaktır. Evanjelik Protestan bir
olgu ve aynı zamanda bir tartışma olarak 9 yıl önce
yayınlandığında bir fırtına çıkaran ve bugün kam-

ın görevi kötüye kullanma krizi sırasındaki resmen yandaş taktikleri ve tek taraflı savunmaları
onların güvenirliğini sarstı ve feminizmin merkezindeki konulara zarar verdi.
Bir şey açık ki geleceğin feminizmi şimdinin
genç kadınları tarafından yaratılacak. Dogmatik
ayrılıklar ve benim de dahil olduğum yaşlı neslin
saha savaşı kenara çekilmeli. 90’larda genellikle
üzerime atfedilen akıcı medya etiketi “post feminizm” terimini reddediyorum. Öyle bir bir şey yok.
Feminizm yaşar fakat kıyametten ve inzivaya
çekilmenin döngüsünden geçer. Şu anda kadınları
geniş bir spektrumda canlandırabilecek bir konuya liderlik edecek kimse yok. Feminizmin kesin-

püslerde buna Harvard da dahil iffet kulüplerinde
bulunabilen Wendy Shalit’in ilk kitabı A Return to
Modesty eserinde ortaya çıktı. Hala pornografiyi ve
fuhuşu onaylayan seks yanlısı bir gazi feminist
olarak bireyselliğini ve grup düşüncesini ve sosyal
geleneğini savunan cinsel ilişki yaşamamış tüm bu
genç kadınlara daha fazla güç diliyorum. Bu gerçek feminizmdir.
Reform için son önerim sıkıntılı komitelerin
babacan sisteminin ve Amerikan kolej kampüslerini rahme benzer müşteri servisi tatil yerlerine
döndüren işgüzar bürokratik entrikaların büyük
geri dönüşüdür. Doğum patlaması kuşağından
olan feministler, kadınları gece yurtlarından aşa-

likle protesto etme mecburiyeti var ve eğer mümkünse Üçüncü Dünya uluslarındaki kadınlara ve
çocuklara karşı istismarı engelleyebilir. Fakat fe-

ğılayıcı bir şekilde tehdit eden kullanışsız ebeveyn
kurallarını yerle bir etmek için savaştı. Kolej
idareleri ve akademik komiteler cinsel saldırının
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dahil olduğu suçları araştırmak için yeterli değil
ama bu polise ihbar edilmeli böylece hem suçlananın ve suçlayanın temel hakları korunabilir. Genç

Fakat biz hayattaki her şeyi cinsiyetin dar merceğinden görmeyi bırakmalıyız. Eğer kadınlar toplumda eşit muamele görmeyi bekliyorsa, özel ko-

erkekleri onurlu davranma görevinden kurtarma
değildir bu. Holiganlık anlayışla karşılanamaz.

ruma için çocuk gibi davranmayı bırakmalıdır.
Kişisel sorumluluk özgürlüğü beraberinde getirir.
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JOHN LOCKE VE JOHN STUART MİLL
FELSEFESİNDE CİNSİYETE DAYALI EŞİTLİK
Can BİRVAR

E

şitlik, insanların birbirleriyle, aynı konum ve değerde olmaları halidir.¹ Bu
kavram yüzyıllardır bireyleri ve toplum-

ları ilgilendiren bir sorun olarak karşımıza çıkar.
“Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” sloganıyla ortaya
çıkan Fransız Devrimi ve aynı şekilde eşitlik
düşüncesinin etkili olduğu Amerikan Devrimi
tarihin önemli olaylarıdır. Bu tarihsel olayların
etkisiyle gelişimini hızlandıran liberal teori de bu
kavramın gelişiminde önemli rol oynamaktadır.²
Bu doğrultuda liberal düşüncenin önemli isimleri
olan John Locke ve John Stuart Mill’in düşüncelerini incelemek yerinde olacaktır.
John Locke (1632-1704) her ne kadar çoğunlukla
17.yüzyıl içinde yaşamış olsa da hem 17. yüzyıl
mutlak monarşileriyle mücadele ediyor oluşu³
hem de aydınlanmanın kurucu isimlerinden biri
olması⁴, onu, 18.yüzyılın önemli filozoflarından
biri haline getirmiştir. Onun asıl ilgisi insanın
doğal durumdaki eşitliğinin bozulmasına yöneliktir. Locke’dan bir asır sonra yaşamış olan John
Stuart Mill (1806-1873) ise asıl ilgisini siyasi eşitlik
ve kadın-erkek eşitliği sorununa vermiştir. Bu iki
düşünürün farklı yüzyıllarda yaşamış olmaları
bize cinsiyete dayalı eşitlik meselesinin gelişimini
açık bir şekilde gösterecektir.
Cinsiyete Dayalı Eşitlik
Locke bütün insan türünün eşit ve bağımsız
olduğunu iddia etmişse de toplumsal sözleşmeye
katılan taraflar olarak, yalnızca erkekleri kabul et-

miştir. Aileyi değişmez bir birim olarak ele alıp,
kadınları aile içinde sınırlanmış bireyler olarak
düşünmüştür. Kadınları özgür ve eşit yurttaşlar
olarak siyasal alanda dikkate değer bulmamıştır.⁵
Kadınların kocalarına tabi olması gerektiğini söylemiştir. Bunu da Tanrıya dayandırmıştır. Onun
bu düşüncesini şu sözlerinden çıkartabiliyoruz:
“(...) Tanrı, Adem’e Havva üzerinde ya da erkeklere
kadınları üzerinde herhangi bir otorite vermemekte,
fakat sadece kadınların kaderlerinin ne olacağını
önceden söylemektedir. Kadının kocasına tabi olması
gerektiğini Tanrının kendi takdiriyle nasıl emretmiş
olduğunu, insanoğlunun yasalarının ve ulusların
geleneklerinin de genellikle öyle buyurmuş
olmalarından anlıyoruz; ben bu tabiyetin doğada da bir
temeli olduğunu kabul ediyorum.”⁶
Yukarıda bahsedilen durumun doğadaki temelinin ise kadının tek başına avlanmasıyla kendi varlığını sürdürme ve çok sayıdaki evladını besleme
yeteneği olmaması olduğunu söyler. Ona göre çocuklar kendi başlarına avlanma yeteneğine kavuşuncaya kadar erkek ve kadın, ailenin varlığını
sürdürmesi için birlikte hareket etmelidir. Yani
erkeğin ve kadının işbirliği belli bir süre zorunludur.⁷
Her ne kadar Locke, doğada ya da siyasal alanda
kadınları göz ardı etse de aile içinde kadın ve erkeği eşit konuma koymuştur. Çünkü ona göre evlilik gönüllü anlaşmayla kurulur. Bu anlaşmanın

¹ Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), 320.
² Nimet Küçük, "John Stuart Mill’in Felsefesinde Özgürlük ve Eşitlik Sorunu", (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003), 83-84.
³ Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, (İstanbul: Say Yayınları, 2018), 571.
⁴ Cevizci, Felsefe Tarihi, 569.
⁵ Küçük, John Stuart Mill’in Felsefesinde Özgürlük ve Eşitlik Sorunu, 90.
⁶ John Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, (Ankara: İmaj Yayınevi, 2016), 48.
⁷ John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, (Ankara: Eksi Kitaplar, 2018), 88.
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temelinde de karşılıklı destek ve yardım ile çıkar
birliği vardır.⁸ Dolayısıyla ebeveynlerin çocuklar
üzerindeki iktidarında annenin ve babanın eşit
payı olduğunu savunur.⁹
Mill ise iki cinsiyet arasındaki mevcut toplumsal
ilişkileri düzenleyen ilkenin yanlış olduğunu ve bu
ilkenin eşitlik ilkesi ile değiştirilmesi gerektiğini
söyler.¹⁰ Mill, kadınlara uygulanan eşitsizliğin
kabul edilemez derecede olduğunu düşünür. Ona
göre hiçbir köle, evli bir kadından daha köle
değildir.¹¹ Onun bu sözleri şu şekildedir:
“Kadın, kocasının en azından sözsüz onayı olmadan
hiçbir eylemde bulunamaz. Kocası için olmadığı sürece
hiçbir mülk edinemez: miras yoluyla bile olsa mülk onun
olduğu an kocasının olur. Bu açıdan İngiltere’deki örf ve
âdet hukukuna göre evli kadının yeri pek çok ülkenin
yasalarındaki kölelerden daha kötü durumdadır.”¹²
Erkekler ne zaman kadınlara bir şey yasaklasa
bunun onların iyiliği için olduğunu ya da onların
yetilerinin dışında olduğunu söylüyorlar.¹³ Mill
buna karşı çıkar ve kadınların ev işlerinin dışındaki şeylerde yetersiz oldukları fikrinin sadece
onları ev işlerine mahkûm bırakmak amacıyla yaşatıldığına inandığını söyler. “Çünkü henüz erkeklerin büyük çoğunluğu bir eşitle yaşama fikrine

ğunu söyler. Aynı içgüdüsel bilgelik erkeklerde
yoktur. Bu yüzden fazla öğrenim görmüş erkekler
var olan gerçekleri görmek konusunda daha yetersizdirler.¹⁵ Mill, buradan yola çıkarak kadınların
erkeklerle eşit eğitim görmesi gerektiğini ve erkeklere verildiği gibi oy kullanma hakkının kadınlara da verilmesi gerektiğini söylemiştir.
Mill, kadınların bulunmuş olduğu durumdan
kurtulabilmesi için erkeklerin kendilerini kadınlara katılmaya adaması gerektiğini söyler.¹⁶ Burada
şu soru karşımıza çıkıyor: Erkekler neden kadınların gelişmesi ve kendileriyle aynı konuma gelmesi
için kadınları desteklesin?
Mill’in, erkeklerin kadınları desteklemesinin gerekli olduğuna dair sunduğu bazı sebepler şunlardır: İlki, kadının erkeklere olan bağlılığından kaynaklanan sayısız acı, ahlaksızlık ve her türlü kötülük gözden kaçmayacak kadar korkunçtur.¹⁷
İkincisi, kadınlara gerekli şartlar verilirse erkek
çocuklarını iyi bir şekilde eğitebilir ve dünyadaki
düzgün insanların sayısı artar.¹⁸ Üçüncüsü, kadınlar geliştiğinde insanlığın gelişimi daha da hızlanır.¹⁹ Dördüncüsü ise kadın ve erkek birbirine

tahammül edemiyorlar.”¹⁴
Ona göre eğer kadınlar eğitim yoluyla erkekler
kadar şanslı olurlarsa, başarılı olmak konusunda
erkeklere göre daha donanımlı olurlar. Çünkü kadınlarda içgüdüsel bilgelik denen bir bilgelik oldu-

⁸ Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, s.88.
⁹ Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, s.63.
¹⁰ John Stuart Mill, Kadınların Özgürleşmesi, çev. Damla B. Aksel, (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2019), 7.
¹¹ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.45.
¹² Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.44.
¹³ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.72.
¹⁴ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.71.
¹⁵ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.81.
¹⁶ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.108.
¹⁷ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.109.
¹⁸ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.116.
¹⁹ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.115.
²⁰ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.126.
²¹ Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.129.
²² Mill, Kadınların Özgürleşmesi, s.130-131.
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benzediğinde, çiftler birbirine daha iyi bir hayat
sunabilir.²⁰ Yani “her iki insan da büyük amaçları
hedeflerse ve birbirine bu konularda yardımcı ve
cesaretlendirici olursa kendi zevklerine dair küçük
meseleler onlar için önem taşımaya başlar. Bu da
güçlü bir arkadaşlık, süregelen bir karakter, hayat
boyu keyif almaktan ziyade birbirine keyif vermekten gelen bir keyfe yol açar.”²¹ Bu düşüncesini
de şu sözüyle destekler.
“Eğer bir eş kocasını ileri itmiyorsa onu her zaman geri
çekiyordur.”²²

Toparlayacak olursak, Locke her ne kadar tüm
insanların eşit olduğunu düşünse de kadınların
erkeklerle eşitliğini aile içerisinde değerlendirmiştir ve annenin ve babanın çocuklar üzerindeki yetkisinin eşit olduğunu söylemiştir. Ancak kadının
erkeğe bağlılığını, kendi başına hayatta kalamayacağını düşünmesinden dolayı zorunlu kılmıştır.
Mill ise kadının her alanda erkekle eşit duruma
getirilmesini savunmuştur. Yani 19. Yüzyılda kadın lehine fırsat eşitliğini savunmuştur. Kadınlar
için oy hakkı istemiş, erkeklerle aynı eğitimi görmeleri gerektiğini söylemiştir. Hatta kadınların
içgüdüsel bilgelik dediği bir yeteneği olduğunu,
eğitim yoluyla kadınların erkeklerden daha başarılı olabileceğini düşünmüştür. Ancak kadınların
haklarını kendi başlarına alamayacağını belirtmiştir. Bu yüzden de erkeklerin kadınları bu konuda
desteklemesini gerektiğini söylemiştir. Eğer erkekler bu konuda kadınları desteklerse dünya hem
ahlaki olarak hem de entelektüel olarak daha ileriye gidecektir. Hatta Mill’e göre kadının gelişmesi
evlilik hayatında erkek için daha iyidir. Çünkü birbirine eşit iki insan daha mutlu yaşar ve eş kocasını ileri doğru götürür.
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SÖZLÜ KÜLTÜRDE KADIN ANLATICILIĞI
Ebru PURTAŞ

İ

nsanın tarihin ilk çağlarından itibaren doğa ile
süregelen ilişkisi, insanla ve diğer canlı varlıklarla ilgili deneyimleri sözlü kültür ürünlerinin

yaratılmasına kaynaklık etmiştir. Gerek gelişen
bilinç seviyesinde gerek bilinçdışında yaratılan bu
kolektif ürünler ayin, ritüel, şölen gibi toplumsal
uygulamalarda, toplumu etkileyen olaylarda ortaya konulmuşlardır. Hayatta kalma kaygısı ile başlayan insanın bu mücadelesi onun kutsalla, toplumla, kendisi ve ötekisi ile ilişkilerini şekillendirmiştir. Böylece yaratılan sözlü kültür ürünleri tinsel bir form da kazanmıştır. Kazanılan bu form sayesinde de sözlü kültür ürünleri estetik bir bütünlükle oluşturularak mitlerin, masalların, halk
hikayelerinin, efsanelerin meydana gelmesine
neden olmuştur.

Mavi Su KAHYA

Ortak duygu ve düşünce dünyasının gelişmesi,
geleneğin oluşmasını kaçınılmaz kılmıştır. İnsanın biyolojik ve fiziksel gereksinimler gibi sosyal
ve psikolojik gereksinimleri de güçlü bir koruma
ve korunma içgüdüsü taşımaktadır. Toplumsal
uygulamalar insanın birlikte olma, konuşma,
sohbet etme gibi ruhsal yanını desteklemiştir. Bu
güçlü konuşma, iletişim kurma dürtüsü, gelenek
ile standart bir hâl alarak sözlü kültür ürünlerinin
yaratımına ve halk arasında dolaşıma girmesine,
nesilden nesle aktarılmasına neden olmuştur. Her
konuşma, paylaşma, sohbet esnasında insan bir
sözlü kültür ürününün yaratıcısı ve taşıyıcısı rolünü de üstlenmiştir. Konuşurken yaratmaya verilebilecek önemli örneklerin başında sihirbazların,
hekimlerin hastalıklara şifa olması niyetiyle kullandığı sözlerin geldiği bilinmektedir. Hüseyin
Yıldız, “konuştuğum gibi yaratacağım” anlamında
olan abrakadabra kelimesini bu bakımdan incelemiştir.¹ Meslek ayrımının henüz tam olarak ayrışmadığı bu Arkaik Dönemde söylenen sözün etkisine dair bir itibarlaştırma eğilimi söz konusudur.
Başlangıçta tedavi amacıyla kullanılan sözlü
kültür ürünleri zaman içerisinde halkın kolektif
hafızası ve yaratma kabiliyeti ile edebiyat geleneğinin de temellerini oluşturmuştur. Hiç kuşkusuz
bunda hikâye, masal, mit gibi sözlü kültür anlatıcılarının payı yadsınamaz. Söz konusu sözlü kültür anlatıcıları, yazının icadından önceki dönem-

¹ Hüseyin Yıldız, "Eski Uygurca Arvış Kelimesinin Etimolojisi Üzerine", Türkiyat Mecmuası Journal of Turkology c.28/2. (2018): 301.
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lerde kültürel belleğin oluşmasına, gelişmesine ve
milletleşme süreçlerine hizmet etmişlerdir. Anlatıcılar deneyimleri, ortak eylemleri, sözleri, duyguları ve düşünceleri ile bir iletişim kanalı meyda-

uyandıran ve kaçınılmaz olan olarak nitelendirmektedir.² Mitlerde de ana tanrıçaların izlerini
sürmek mümkün. Kybele, Aphrodite, Venüs,
Asena, Umay, Demeter, İsis, Hekate gibi pek çok

na getirmişlerdir. Bu kanal ağızdan ağıza yayılma
ile geleneğin oluşmasına ve de simgesel düşüncenin gelişmesine katkı sağlamıştır. Söz konusu

tanrıça ve kutsal ruhlar kaostan kozmosa geçişi
sağlayarak, anne arketipinin yaşamı sağlayıcı ve
düzenleyici rolünün oluşmasında, bilinmeyenden

sembolik düşünme biçimlerini kadınsız düşünmek mümkün değildir.

bilinene, güvensizlikten güvene ulaşma gibi insanlığın temel duygu ve düşünce dünyasına ait

İnsanın doğa karşısındaki tutumu erkek ve kadın
arasındaki iş bölümünü, bireysel ve toplumsal rollerini de etkilemiştir. Kadının avcı-toplayıcı dö-

bilgilerinin nasıl kullanılacağını öğrenmede etkili
olmuşlardır.
Toplumsal bilinç sürecinde iş bölümü ve meslek

nemde, topluluk içerisinde daha çok zaman geçirmesi çocuğun yetiştirilmesinin, çeşitli bitkilerin ve
toprağın nasıl işlenmesi gerektiğinin bilgisine
sahip olmasına neden olmuştur. Kadın vücudunun döngüsel oluşu, toprağı ve tohumu nasıl işleyeceği konusunda yol gösterici olmuştur. Tohu-

dallarının oluşumu ile kadınları tanrıçalığın ardından dini görevlerin organize edilmesinde ve yürütücülüğünde görmekteyiz. Türk toplumunda da
benzer durum söz konusudur. Şamanların hastalıkları iyileştirdiği, diğer alemlere gidip geldiği,
törenleri düzenlediği bilinmektedir. Abdülkadir

mun toprağa bırakılması, ürünün yetiştirme dönemlerinin saptanması ve takip edilmesi, kadına
toplum içerisinde bilginin getirdiği güçten kaynaklı olarak erk sahibi olmasının yolunu açmıştır.
Böylece hayati önem taşıyan besinin bol oluşu bereket ve verimlilik kavramları ve de doğurabilme

İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm adlı eserinde
Eberhard’dan aktararak Hun adetlerini sürdüren
Toba Devleti için ilk zamanlarında kadın Şamanların devletin dini törenlerinde faaliyette bulunduklarını ifade eder.³ Bütün bunlar Şamanların
iyileştirici, sosyal ve de söz söyleyici ozan kimli-

gibi bedensel özellikler üzerinden kutsalın yaratımına ve de ana tanrıça kültünün oluşumuna neden olmuştur.
Kadının anneye dönüşümü, edindiği toplumsal
rolün de göstergesi niteliğindedir. Carl G. Jung
Dört Arketip adlı kitabında anne arketipini dişinin
sihirli otoritesi; aklın çok ötesinde bir bilgelik ve
ruhsal yücelik; iyi olan, bakıp büyüten, taşıyan,

ğini desteklemektedir. Mistik ve şifahi söz söyleme ve gelecekten haber verme gibi yetenekleri bu
kimliklerini pekiştirmektedir. Böylece mitlerde,
masallarda, efsanelerde vd. halk edebiyatı ürünlerinde kendilerine yer bulabilmişlerdir. Yazının
yaygın olmadığı dönemlerde kolektif şuur ile meydana getirilen sözlü kültür ürünleri anlatıcılar vasıtası ile gelecek nesillere ulaştırılmıştır. Ortak

büyüme, bereket ve besin sağlayan; sihirli dönüşüm ve yeniden doğuş yeri; yararlı içgüdü ya da
itki; gizli, saklı, karanlık olan, uçurum, ölüler dünyası, yutan, baştan çıkaran ve zehirleyen, korku

deneyimler, sevinçler, savaşlar ve uygulamalar, hikâye ve masal anlatıcılarının aktarımı ile toplum
hafızasında kendisine yer bulmuştur. Fuzuli Bay-

² Carl Gustav Jung, Dört Arketip, Çev. Zehra Aksu Yılmazer, (İstanbul: Metis Yayınları, 2005): 22.
³ Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986): 3.
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at, kadın şamanların mitolojik ana kompleksinin
devamı olduğunu ileri sürerek onların ocağa ve
ateşe yönelik olan bilgilerinin kozmik bilginin de
kaynağı olabileceğini dile getirmiştir.⁴
Zamanla kadının ve kız çocuklarının toplumdaki
yeri birtakım değişikliklere uğramıştır. Toros
Türkmenlerinde erkek çocuk bekleniyorsa fakat
kız çocuk olmuşsa ebe sevinemez ve orada sessizlik oluşur. Bu durumdan kız çocuk doğduğu anlaşılır. Misafirlikte, toplantıda kimse konuşmazsa
“Kız oldu.’’ denir.⁵ Fakat sözlü anlatıcılık geleneğinin dinamik, performansa dayalı oluşu doğduğunda susulan kız çocuklarını hikaye anlatıcısı,
masal anası gibi tabirlerle sesinin çıkmasına ve
sosyal hayat içerisinde kendisine yer bulmasına
olanak sağlamıştır. Ninelerin, annelerin; masal,
efsane, ninni gibi sözlü edebiyat ürünlerini yeniden yaratması ve aktarması kültürel sürekliliğin
oluşmasına ve çocuğun yetiştirilmesine katkı sağlamıştır. Ana tanrıçalık döneminden itibaren gelişen gelenek boşluk kabul etmeyip kadına yer
vermiştir. Mitlerde, masallarda ve hikayelerde kadının yaratıcı, dönüştürücü ve koruyucu tavrı anlatıcılığına da etki etmiştir. Böylece toplumda
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sözü geçen yaşlı ve bilge kadın tipi meydana gelmiştir. Bu durum geleneğin sesinin kadın olmasına kültürel kodların hem icracısı hem de gelecek
nesillere aktarıcısı olmasına yol açmıştır.

⁴ Fuzuli Bayat, Türk Kültüründe Kadın Şaman, (İstanbul: Ötüken Yayınları, 2018): 30.
⁵ Yılmaz Yeşil, Türk Dünyası’nda Doğum Sırasında Gerçekleştirilen Ritüeller, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, c. 2/6, (2013): 159.
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Kader DUMLU

E

rkek ile kadın arasında biyolojik farklı-

kültürel bir inşa olduğundan kadınlık ve erkeklik

lıkların olması normaldir. İnsanlar cinsel açıdan dimorfiktir. “Kadın ile erke-

rollerinin, hem eşitsiz hem de birbirleriyle ilişkili
olarak karşılıklılık içerisinde biçimlendiğini öne
sürer. Dolayısıyla 1970-80'li yıllarda popüler olan
feminist antropoloji teriminin yerini toplumsal
cinsiyet incelemelerine bıraktığı görülür.³
Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeğin

ğin biyolojik yapılışındaki farklılıklar, onların
toplumsal davranışlarını ne ölçüde etkilemektedir?” sorusu antropoloji alanında gündeme gelen
sorulardan biridir. Batılı antropologlar, kadın ile
erkek arasındaki farklılıkları gözlemlemişlerdir
ancak 1950'li yıllara kadar kadınlar, akrabalık bağları içerisine yerleştirilir.¹ Margaret Mead, cinsiyet rolleri arasındaki farklılıkların aslında biyolojik değil, kültürel temelli olduğuna dikkat çekmiştir. Cinsiyet rolleri yani erkeklik ve kadınlık eğer
öğrenilebiliyorsa ve toplumdan topluma farklılık
gösterebiliyorsa bu, durumun kültürel olduğunu
göstermektedir.²
Fransa'da yeni kuşak feminizm öncülerinden
Simone de Beauvoir'ın "KADIN DOĞULMAZ,
OLUNUR" görüşüyle de birbirini destekler. Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, tam da bu bağlamda, cinsiyet rollerinin toplumsal olarak biçimlendirilmiş olduğuna işaret eder. Bundan böyle
cinc/cinsiyet (sex) kavramının yerini almıştır.
Feminizmin öncü kadınları kadın ile erkeğin
toplumsal rolleri arasındaki kültürel farklılıkların
biyolojikleştirilerek doğallaştırılmasını, bu sebeple cinsiyetler arasındaki eşitsizliği meşrulaştırdığını öne sürdüler. Toplumsal cinsiyet antropolojisi günümüzde cinsiyet rollerinin biyolojik değil

toplumsal konum ve rollerini belirler. Kadın ve
erkeğin rolleri yine toplumların belirlediği kurallar
çerçevesinde tezahür eder. Toplumlarda yaşanan
her alandaki değişimlerle beraber toplumsal cinsiyet kavramı da şekillenmiştir. Toplumsal cinsiyet
algısı kültürden kültüre farklılık gösterir. Yaşanılan toplumsal yapı ve dönem, kadın ve erkeğin
sosyal ilişkilerini belirler.⁴
Kadın cinsiyetinin/cinselliğinin çerçevelerini
çizen, bedenine el koymayı uygun görebilen şey
biyolojik olarak hücreler, DNA veya üreme organları değildir. Burada kadın bedeni üzerindeki
sahipliğe hakkı olacağı düşünülen, erkek olarak
tanımlanmış cinstir. Erkeklik sosyal hayatta
önemli ve kabul görülen bir statüdür. Erkeklik,
kadın üzerinden temellendirilen ve erkek egemen
toplum tarafından sağlamlaştırılan bir statüdür.
Bir erkeğin erkekliğini ispatlaması ve koruması,
erkekliğini kaybetme kaygısıyla daima gerilim
taşımaktadır. Hal böyle olunca bu gerilimin kadın
üzerindeki toplumsal cinsiyetçi yansımalarını görmek şaşırtıcı olmamaktadır.⁵

¹ Sibel Özbudun, Gülfem Uysal, Antropoloji, (İstanbul: 7 Renk Basım Yayım Ve Filmcilik, 2016): 163.
² Özbudun, Uysal, Antropoloji, 164.
³ Özbudun, Uysal, Antropoloji, 166.
⁴Hatice Ural Kavgacı, "Küreselleşme Sürecinde Kadın" (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006), 7.
⁵ Orhan Bingöl, "Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16, (2014): 108.
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Feminist Kuram, toplumsal cinsiyet kavramını
geliştirerek kadın ve erkeğe dair biyolojik özelliklerle, erkeklik ve kadınlığa dair toplumsal olarak

daha adil olacak şekilde nasıl değiştirebilir ve iyileştirebiliriz?” Daha adil bir dünya için sosyal değişime Feminist Kuram basit gibi gözüken bir so-

inşa edilen davranışları ayrıştırır. Toplumsal cinsiyetin temel özellikleri feminist kuramın temel
odağı olmuştur. Feminist kuramda tartışılmaya
devam eder ve bu tartışmalar arasındaki farklılık-

ruyla başlar. “Peki ya kadınlar?” Bu soru yarım
yüzyıl boyunca soruldu ve bazı genellemelere ulaşıldı. Kadınların içinde olmadıkları sosyal konular,
onları dışlamaya çalışan bilinçli çabalarla gerçek-

ları yansıtır. Başlangıç noktası toplumsal cinsiyetin doğadan gelen değil, insanlar tarafından top-

leşiyor. Kadınlar sosyal dünyada aktif olsalarda
insanlar onların varlığını görmezden geliyor. İkin-

lumsal olarak inşa edilen bir şey olduğudur.⁶
Feminizm, latince kadın anlamına gelen
"femine" kelimesinden türetilmiştir. Bu kavram
19.yy'da ortaya çıkmıştır. İlk olarak sosyal filozof
Charles Fourier tarafından kullanılmıştır. Fouri-

ci temel soru ise, “Bu neden böyle?” Tüm feministler için üçüncü soru ise; “Sosyal dünyayı herkes
için daha adil olacak şekilde nasıl değiştirebilir ve
iyileştirebiliriz?” Daha adil bir dünya için sosyal
değişime inanç, bu kuramda önemli bir unsurdur.

er, kadınlara daha fazla özgürlük verilmesinin
gelişmenin tek gerçek yolu olduğunu savunur. Aktivist akademisyen Hooks, feminizmi, cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü ve baskıyı sona erdir-

Feminizm, marksizm, neo-marksizm ve ırksal,
etnik, cinsel azınlıkların sömürge sonrası toplum-

mek isteyen bir hareket olarak tanımlamıştır. Feminizm, kadın özgürlüğünü ve kadın erkek arasındaki ayrımın ortadan kaldırılmasını savunur.⁷
Feminizm, değişme ya da politik değişiklik
yaratmak için bilinçli bir şekilde oluşturulur.
Feminist aktivizmle ilişki içinde gelişmiştir. Sosyal hayat ve insan deneyimine dair kadın perspektifinden geliştirilmiş genel kapsamlı disiplinler
arası fikirler sistemidir.
Feminist Kuram basit gibi gözüken bir soruyla
başlar. “Peki ya kadınlar?” Bu soru yarım yüzyıl
boyunca soruldu ve bazı genellemelere ulaşıldı.
Kadınların içinde olmadıkları sosyal konular, onları dışlamaya çalışan bilinçli çabalarla gerçekleşiyor. Kadınlar sosyal dünyada aktif olsalarda insanlar onların varlığını görmezden geliyor. İkinci
temel soru ise, “Bu neden böyle?” Tüm feministler
için üçüncü soru ise; “Sosyal dünyayı herkes için

Ayşe KISA

⁶ Özbudun, Uysal, Antropoloji, 164.
⁷ Seniha Fulya Genç, Feminist Hareketle Değişen Kadın Kimliği ve Günümüz Kadın Sanatçılarının Kadına Yaklaşımı, 2021, 31.
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ların yarattığı kuramların amacı söz konusu bu
değişimdir. Bu kurama bağlı kalmak insanların
hayatlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı gerektirir. Bu soruları araştıran ve çözüm

sine müsaade eder. Özcü tez ilk olarak patriarkal
söylemde kadınların erkeklerden aşağı olduğunu
savunmak için kullanılmıştı. Fakat kültürel feminizmi kuran ilk dalgada feministler bu savı çürüt-

arayan feministler dördüncü bir soru ekledi: “ Peki
ya kadınlar arasındaki farklar” Bu soruyu incelemek bizi kadınların hayatını belirleyen silikliğin,
eşitsizliğin ve erkeklere göre rol farklarının kadının toplumsal hayattaki konumu, sınıfı, duygusal

tü. Kültürel feminizm, kadın karakteri veya kadın
kişiliğinin olumlu olan özelliklerini yüceltir. Margaret Fuller, Frances Willard, Jane Addams ve
Charlotte Perkins Gilman gibi kuramcılar toplum
idaresinin işbirliği, pasifizm ve şiddet karşıtlığı

tercihleri, ırkı, yaşı, medeni hali, dini ve etnik
grubu tarafından etkilendiği sonucuna götürür.
Ancak feminist kuram sadece kadınlarla ilgili
değildir. Bugün feminizmin sorduğu sorular dünyayı algılayışımızda radikal dönüşümlere yol açı-

gibi kadın erdemlerine ihtiyaç duyulduğunu savunur. Bu gelenek günümüzde kadının etik yargıdaki ayrı standartları, annelere özgü bilinç, kadınların iletişim tarzı, kadınların duygulara açık olması
ve kadınların erkeklere göre daha az saldırgan

yor. Evrensel ve mutlak kabul edilen doğrular aslında erkeklerin deneyimlerini yansıtıyor. Feminizm, feminist yerleşik bilgi sistemlerinin erkek
yanlılığını ortaya çıkararak ve onları çerçeveleyen

olması gibi savlarda kendini gösterir. Kültürel
feminizm, kadınların oluş biçiminin adil bir
toplum yaratmak için erkek merkezci kültürlerinden daha sağlıklı yollar olduğunu söyler.¹⁰

cinsiyet politikalarını göstererek yapı bozumuna
uğratıyor. Ancak feminizmin kendisi de en temel
kavramı, bölünmez "kadın" algılayışına yapılan
eleştiriler etrafında biçimleniyor.⁸
Kadınların çoğu deneyimi, erkeklerin deneyimlerinden farklıdır. Kültürel feministler kadınlıkla

Varoluşçu veya fenomenolojik feminizm, feminist kuramdaki en temel temayı geliştirmiştir:
Erkeklerin yarattığı kültürde kadınlar "öteki" olarak farklılaştırılır. Simone de Beauvoir, İkinci Cins
adlı eserinde bu temanın klasik tanımını yapar.
Varoluşçu veya fenomenolojik feminizm insanla-

ilgili özellikleri yüceltir. Özcü bir anlayışla kadınlar ile erkekler arasındaki farklılıkları değişmez
görürler. Toplumsal cinsiyet temelinde bir ayrımın yani kadınlarla erkeklerin ayrı olmasını savunurlar. Genel feminist kuramda iki temel cinsiyet
farkı kuramı vardır: Kültürel feminizm ve varoluşçu feminizm.⁹
Kültürel feminizm, benzersizdir çünkü farkın

rın erkek deneyimlerini yansıtan ve kadın deneyimlerini marjinalleştiren bir dünyaya doğduğunu
düşünür. De Beauvoir, insan düşüncesi ve kültürünün bir ikili zıtlık üzerinden şekillendiğini düşünür. Temel zıtlıklardan biri erkek-kadın'dır.
Birey ya kadın ya da erkektir, üçüncü bir faktör
söz konusu değildir. Fakat De Beauvoir erkek
deneyimlerinin üzerine kurulmuş bir dünyada

kökenlerini açıklamak yerine kadınların farklılıklarını yani erkeklerden ayıran özelliklerini inceler
ve tasdikler. Bu yaklaşım kültürel feminizmin özcü savı sunduğu soruları çözmek yerine es geçme-

kadının sadece zıtlıkların bir parçası değil, aynı
zamanda "Öteki" olduğunu savunur. Erkek aktif,
cesur ve karmaşıkken, kadın pasif, korkak ve
basittir. Kadının erkekten farkı onu dışlayan bu

⁶ Özbudun, Uysal, Antropoloji, 164.
⁷ Seniha Fulya Genç, Feminist Hareketle Değişen Kadın Kimliği ve Günümüz Kadın Sanatçılarının Kadına Yaklaşımı, 31.
⁸ George Rıtzer, Jeffrey Stepnısky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, çev. I.E. Howison, (Ankara: Deki Basım Yayım, 2013): 166.
⁹ Rıtzer, Stepnısky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, 168.
¹⁰ Rıtzer, Stepnısky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, 169.

27

bahar, 2022

TOPLUMSAL CİNSİYET VE FEMİNİST KURAM

kültürel inşa yüzünden oluşur. Kadınlar ise bu
ötekiliği benimseyerek ve içselleştirerek kendilerini aktör olarak görmezler. Erkeklerin arzulayacağı nesneler olarak görürler.¹¹

Amerika'daki feminist aktivizmin tarihiyle iç içe
geçmiştir. Kadın ve erkeğin eşit olduğu artık bize
garip gelmez. Kadınlar 19.yy'da ikinci sınıf vatandaş bile değildi: Oy veremez, jüri görevi yapamaz,

Feminist cinsiyet eşitsizlik kuramlarında kadınlar ve erkekler sadece farklı olarak değil aynı zamanda eşitsiz olarak nitelendirilmişlerdir. Eşitsizlik, kadın ve erkeklerin biyolojik veya kişilik
farklılıklarından dolayı değil, toplumların örgüt-

resmi kurumlarda çalışamaz, tıp, hukuk ve teoloji
alanlarında çalışamazlardı. Eğer evlilerse, kendi
adlarına mülk sahibi olamaz, ev dışında yaptıkları
işten para kazanamazlardı, boşanma durumunda
çocukların velayetini alamazlardı; eşlerinin onları

lenmesinden ortaya çıkar. İnsanlar fıtratları gereği kendini gerçekleştirme özgürlüğü ihtiyacındadırlar. Cinsiyet eşitsizliği olduğunu savunmak ise
kadınların kendilerini gerçekleştirmek için daha
az güç sahibi olduklarını iddia etmekten başka bir

dövme hakkı vardı. Seneca Falls Kongresi "Hisler
Bildirgesinin" benimsenmesiyle sonuçlandı. Bu
bildirge, Bağımsızlık Bildirgesini revize ederek
başlar: "Bunların açık gerçekler olduğunu kabul
ediyoruz: Tüm erkekler ve kadınlar eşit yaratıl-

şey değildir. Eşitsizlik kuramları ise durumu farklılaştırmanın mümkün olduğunu savunurlar.
Cinsiyet eşitsizliğine dair en önemli kuram ise
liberal feminizmdir. Bu yaklaşımın temel fikirleri

mıştır" (buraya ve kadınlar eklenmiştir). Bu hem
politik hem de kavramsal olarak radikal bir iddiaydı. Kadının adalet arayışını, Aydınlanma'nın
entelektüel söylemi, Amerikan ve Fransız devrimlerinin, Köleliğe Son Verme Hareketi içinde
konumlandırdı ve kadını ev veya aile bağlamında
değil kendine ait hakları olan özerk bir birey
olarak kavramsallaştırdı. Bu hakları kadınların
politik sürece girmesine ve kamuya örgütlü bir
biçimde seslenerek ve devleti kullanarak tam
eşitlik için mücadele etmesine ön ayak oldu.
Kültürel feminzim kadınların ev ve ailede
kullandıkları
bilgileri
devlet
yönetimine
yansıtması gerektiğini savunurken, liberal
feminizm kadınların, erkekler gibi kendi adlarına
toplumun yönetimine katkıda bulunmaya hakları
olduğunu savunur. Özetle Liberal Feminizm,
kadınların erkeklerle eşitliği temel ahlaki aktör

Merve Safa KELLİ

¹¹ Rıtzer,Stepnısky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, 170.

olma kapasiteleri temelinde kazanabileceklerini,
cinsiyet eşitsizliğinin cinsiyetçi ve patriarkal
işbölümü yüzünden olduğunu, cinsiyet eşitliğinin
anahtar kurumları adalet, iş, aile, eğitim ve medya
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dönüştürerek sağlanabileceğini savunan feminist
kuramdır.¹²
Psikanalist feministler ise, kadın ile erkek ayrı-

Radikal feminizm iki duygusal merkezi inanca
dayanır. İlki, kadınlar kadın olarak mutlak pozitif
değere sahiptir; bu anlayış kadınların evrensel ola-

mını psikolojik temelli olarak açıklamaya çalışırlar. Psikanalist feministler kadın ve erkek ayrımı
yaparak birbirine benzer iki faktör olarak ele al-

rak değersizleştirilmesini kesinlikle reddeder.
İkincisi ise, kadınlar her yerde patriarki tarafından baskı altındadır. Bu sevgi ve öfke karışımıyla

maktadırlar. Kültürden kültüre, toplumdan topluma farklı kimliklerle yaşayan kadınların psikolojik farklılıklarının göz ardı edildiğini söylerler ve

hareket eden radikal feministler sosyal örgütlenmeye, cinsiyet baskısına ve değişim stratejilerine
dair kuram yaratırlar. Radikal feministler, toplu-

bazen bu farklılıkların aynı toplumdaki kadın-erkek farklılığından daha belirgin olabileceği üzerinde dururlar. Freud'un kadın ve erkeğin aile

mun her kurumunda heteroseksüellik, sınıf, kast,
ırk, etnik grup, yaş ve cinsiyet bazı insanların
diğerlerine egemenlik kurduğu baskı sistemleri

yaşantısındaki yerini ve rollerini belirlemek için
deneysel çalışması ve hatta daha da önemlisi
çocuğun yetişme döneminde geçirdiği cinsel
kimlik sürecini betimlemesi, çağdaş feminist teorinin temelini oluşturmuştur. Freud erkeği kadından her bakımdan üstün tutmuştur, bu feminizm

olduğunu gözlemler. Tüm bu egemenlik ve itaat
sistemleri arasında en temel olanı, cinsiyet ve
patriarki sistemidir. Patriarki tarihsel olarak ilk
egemenlik ve itaat yapısı olmakla kalmaz, aynı
zamanda en yaygın ve kalıcı eşitsizlik sistemi ve
en temel toplumsal egemenlik modelidir. Radikal

için kabul edilemez bir durumdur. Cinselliğin ve
cinsel farklılıkların daha derinlerine yatan dinamiği anlamak için bilinçaltının dünyasını ayrı incelememiz gerekir. Yetişkinlerin cinsel kimliği ile
cinsel istek davranışı arasındaki bağlantıyı kavramak istiyorsak psikanalitik açıklamaları göz

feministlere göre patriarki en az fark edilen ama
en önemli toplumsal eşitsizlik yapısıdır. Bu anlayışa göre erkeklerin kadınlara karşı uyguladığı
şiddeti şiddet olarak gören patriarkidir. Şiddet
her zaman gözüken fiziksel bir şiddet olmayabilir.
Moda ve güzellik anlayışında, annelikte, bekaret

önünde tutmak gerekir. Varoluşçu feminizmin
savunucularından Simone de Beauvoir, kadının
farklılıklarını açıklamaya çalışan psikanalizmi
eleştirir ve psikanalizmi, cinsellik olayın sadece
bir kısmını oluşturduğunu savunarak sadece cinsel boyutları sorguladığının altını çizer. Psikanalizm bilgisi ışığında, ilerici cinsel politika getirmek isteyen feministler, bu çelişkileri anlamak ve

algısında, işyerinde cinsel tacizde, maaşsız ev işleri ve maaşlı işlerde de görülebilir. Radikal feministler patriarkinin ancak kadınların bilincini
değiştirerek yenileceğini savunur.¹⁴
Sosyalist feministler ise Marksizm ve Radikal
feminizm arasında bir yol oluşturmuşlardır.
Sosyalist feministler, ataerkil ve kapitalist sistemi
bir arada ele alarak, kapitalist ataerkil nitelendir-

anlamlandırmak gereği duyduğunu ve asıl amaçlarının ruhsal olan bölümleri ile karmaşıklıklarını,
toplumsal olanın ataerkil dilsel yapılarıyla birleştirmek olduğunu vurgularlar.¹³

mesiyle kadınların ezilmesine neden olan faktörleri ortaya koymaya çalışmışlardır. Kadınların
ezilmesinin temel nedeni olarak da kapitalizm ve
ataerkilliğin karşılıklı olarak birbirlerinden etki-

¹² Rıtzer,Stepnısky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, 171
¹³ Kavgacı, Küreselleşme Sürecinde Kadın, 7.
¹⁴ Rıtzer,Stepnısky, Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri, 177.
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lenmesi olduğunu savunmuşlardır. Sosyalist feministler kadın sorunlarının, sınıfsız bir toplum
sağlanınca çözüleceği tezini yetersiz bulmuşlardır. Kadınların, erkek egemenliğinin altında

kadınlar üzerinden, onları ezerek, kullanarak ve
kontrol altında tutarak egemenlik kurmaktan
çıkar sağlar. Psikanalitik feminizm, kişiliğin duygusal dinamiklerini, bilinçaltında gizli duyguları

tutulmasını ve denetlenmesini, sadece sınıf ilişkilerinden kaynaklı olduğunun düşüncesiyle hareket edilmesini, sorunun esasının gözden kaçırılması olarak nitelendirmişlerdir. Marksizim'den
ekonomi ve sınıf kategorilerinin kadın sorununda

vurgular; bebeklik ve çocukluğun bu duyguları
şekillendirmedeki öneminin altını çizer. Radikal
feminizm ise kadınların mutlak pozitif değere
sahip olduğu inancına dayanır. Bu inanç kadınların erkekler tarafından şiddet görmesine, her yer-

etkin rol oynadığı fikrini ele almışlar ancak sadece
bu nedenden dolayı olmadığını savunmuşlardır.
Sosyalist feministlerin üzerinde durdukları temel
kavramlar, "emeğin yeniden üretimi ve evdeki
emeğin ekonomik değeri"dir. Rol değişiminin

de değersizleştirilmesine ve erkeklerin kadınları
kontrol altına almasına şiddetle karşı çıkar. Son
olarak sosyalist feministler, Marksist ve radikal
feminist düşünceyi bir araya getirerek yeni bir
yaklaşım sunarlar.

kadınlara eşitlik sağlayabileceği ancak bu süreçte
dişil değerlerin tehlikeye girebileceği düşüncesindedirler. Özetle sosyalist feministler, Marksist ve
radikal feministlerin eksiklerinden yola çıkarak
yeni bir yaklaşım sunmaktadırlar. Kadın söylemini geliştirmiş ve zenginleştirmişlerdir.¹⁵
Özetle feminist kuram, kadın bakış açısından
geliştirilmiş, sosyal hayata ve insan deneyimine
dair kapsamlı bir fikir sistemidir. Güncel feminist
sosyolojinin tarihsel kökenleri, daha evvelki kadın
kuramcıların çalışmalarında yer almıştır. Feminist kuramın bir türü cinsiyet farkına odaklanır.
Kültürel feminizm, kadın olmanın pozitif unsurlarını yüceltir. İkinci tür feminist kuram cinsiyet
eşitsizliğine odaklanır. Liberal feminizm kadınların insanın özündeki akla dayanan ahlaki aktörlük
bağlamında erkeklerle kadınlar arasında eşitlik
arayabileceğini savunur. Cinsiyet eşitsizliği cinsiyetçi iş bölümünün bir getirisidir ve cinsiyet eşitliği bazı kurumlarda yeniden sağlanabilir. Cinsiyet baskısı kuramları kadınların durumunu, kadın
ve erkek arasındaki güç ilişkisine bağlar, erkekler

¹⁵ Kavgacı, "Küreselleşme Sürecinde Kadın", 21.
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"LILJA 4EVER"
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA FİLM
ANALİZİ
Nilay TUNÇ

T

oplumsal Cinsiyet şemsiye terimi altın-

gelmesini istememektedir. Lilja’nın annesi ise

da ve kavramsallaştırması ile beraber
analiz edilecek olan kitle iletişim ürünü

erkek arkadaşına karşı çıkamayan bir karakteri
canlandırmaktadır. Mimikleri erkek arkadaşı ile
konuşurken çok yumuşak ve memnun bir şekildeyken Lilja ile konuşurken daha sert bir şekilde
olduğunu görmekteyiz. En sonunda ise Lilja’yı

Lilja 4Ever isimli filmde on altı yaşındaki bir genç
kadının yaşadıkları, atlattığı zorluklar ve var olma
mücadelesi anlatılmaktadır. Film Rusya’nın gettolarında geçmektedir. İsmini baş karakter
Lilja’nın, filmin bir sahnesinde banka kazıdığı
“Lilja 4Ever” sözce grubundan almaktadır. Burada
Lilja’nın kendisine karşı olan bütün mahalle
sakinleri karşısında “ben varım ve daima güçlü
olacağım” şeklindeki gösterimidir. Lilja burada
kendisine edilen hakaretleri duymaz, sadece kendi umutlarına odaklanmış bir şekildedir. Beden
dili dışarıya tamamen kapalı, daha güçlü bir şekildedir. Filmin sonlarına doğru bunun tamamen
değişeceğini görmekteyiz.
Film Lilja’nın koşmasıyla başlamaktadır. Bu sahnenin daha sonra filmin son sahnesi ile yakından
ilişkili olacağını göreceğiz. Filmin asıl başlangıcı
ise Lilja’nın annesi ve annesinin erkek arkadaşı ile
birlikte Amerika’ya taşınacağını zannetmesi ile
yaşadığı mutluluğu ele alır. Babasını hiç tanımamış olan ana karakterimiz Sovyet’in bu getto kentinden kurtulma umudu çok sevindirir. Kendi karakterinde de özgürleşme isteği barındıran Lilja,
getto semtindeki herkese Amerika’ya taşınacağını
ve mutlu bir hayata sahip olacağını anlatır. Fakat
annesinin erkek arkadaşı Lilja’nın onlarla beraber

arkada bırakmaya karar verirler. Lilja annesinin
onu arkada bırakacağını öğrendiğinde çok üzülür
ve hayalleri yıkılır. Lilja’nın annesi kendi kızını
sevmekte olsa dahi mevcut rol itibari ile bencil bir
karakter olarak yansıtılmaya çalışılmaktadır.
Hatta filmin bir noktasında Lilja annesinin bir
fotoğrafını yakarken görüntülenmektedir. Bu sahne ise annesinin gidişinden sonra Lilja’yı evlatlıktan reddetme kararının Lilja’ya ulaştıktan sonraki
kısmında yer alır. Hayatı kötü giden Lilja’nın
annesinden tamamen vazgeçtiğini simgeleyen bir
kare olarak gözlemlenebilir.
Evden ayrılırken Lilja’yı teyzesine emanet etmektedir fakat teyzesi de Lilja’yı yaşanması zor bir
apartman dairesinde yaşamaya zorlar ve Lilja’nın
oturduğu evde artık kendisi yaşamaya başlar. Burada da teyzenin kıskanç ve bencil yönleri göze
çarpmaktadır. Teyzesi birkaç kere Lilja’yı ziyarete
gelse de bu Lilja’nın ne durumda olduğunu merak
ettiği için değil başına herhangi bir dert açıp
açmadığını görmek içindir. Genel olarak Lilja tek
başına ve yalnız kalmaya, ailesiz bir ortamda büyümeye zorlanmaktadır.
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Yaşadığı olayların ardından bulamadığı sevgiyi
başka yerlerde doldurmaya çalışan Lilja, aradığı
bu sevgi ve güveni kendisinden yaşça küçük olan,
aynı zamanda evsiz olan Volodya’da bulur. Ailele-

da anlattığı görülmektedir. Bunun sonucunda ise
Lilja mahallesinde sürekli küfürlere maruz
kalmakta ve hakarete uğramakta-dır. Uğradığı
hakaretlerin çoğunun erkeklerden gelmesi ve

rinden alamadıkları sevgiyi ve dayanağı birbirlerinde keşfederler. Volodya koşulsuz bir şekilde

erkek bireylerden gelmese dahi çoğu-nun
cinsiyetçi küfürler ve hakaretler olması göz-den

Lilja’ya aşık olduğunu hissetmektedir. Lilja’nın
gördüğü bu koşulsuz sevgi, onda eksik olan parçaların bir nebze doldurulmasını sağlamaktadır.

kaçırılamayacak bir noktadır. Bu kapitalist
sistemin bir parçası olsalar dahi, bir kadının bu
sistemin bir parçası olması onlar için utanç

Lilja’nın Volodya haricinde bir arkadaşı daha
göze çarpmaktadır. Filmin bir kısmında bu iki
arkadaşın kopuşunu görmekteyiz. Natasha isimli
bu karakterin cinsel ilişkileri deneyimleyerek kazandığı para kendi ailesi tarafından keşfedilmektedir. Natasha bu parayı Lilja’nın kazandığını söyleyerek olaydan sıyrılır.

kaynağıdır ve onlar için “bir kadının cinsel hayatı”,
“cinsel yönelimini keşfetmiş birey” gibi terimler
olmaması gereken, dışlanması, rezil edilmesi gereken terimlerden birkaçı olarak yorumlanabilir.
Bir darbe de yakın arkadaşından aldıktan sonra
Lilja, Volodya ile birbirlerine iyice dayanak olmaya
başlamışlardır. Filmin bir sahnesinde Volodya’nın
kalmakta olduğu terk edilmiş bir arada çadır
efekti gibi yattıkları yerin üstüne yorgun sererek

o Lilja: Evet. Neler oluyor?
oNatasha: Şey… Babam parayı
buldu… Bunun senin için fark
etmediğini düşündüm.
oLilja: Benim için fark etmeyen şey ne?
oNatasha: Senin bir ailen yok.
Demek istediğim, annen
Amerika’da.
Bu konuşmada Lilja’nın bir
ailesi olmadığı için toplumda
“utanç verici bir para kazanma yöntemi” olarak bilinen
seks yoluyla para kazanma
yönteminin Lilja’nın gerçekleştiriyor olması hiç de tuhaf
karşılanmayacaktı. Aynı zamanda Natasha, Lilja’nın üstlenmesini istediği olayı mahalledeki arkadaş gruplarına

adeta kendilerini dış dünyadan
uzakta tutmak ve yeni bir hayat
kurmak ister gibilerdir. Yan yana
yatarlar-ken dikkat çeken en
önemli şey ise Volodya’nın
bacakları-na sarılır bir şekilde
yatması-dır. Beden şeklini bu
şekilde kullanması kendini
güvenli bir ortamda hissetmeye
çalış-masını çağrıştırmaktadır.
Filmin devamında ise Lilja artık
paraya sıkışmış bir hal-dedir.
Para bulmak için ise Natasha’nın
yaptığı işi yap-maya başlamıştır.
Burada daha çok giydiği şeklin
dışın-da, yani toplum gözünde
“kendi yaşına uygun” giyinme
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ifadesinin dışında daha “gösterişli” giyinmeye
başlamıştır. Dışarıdan “çocuksu” değil daha “ilgi
çekici” görünmeye çalışmak için tercih ettiği bu
giyinme şekli kadın bedeninin kendini özellikle
erkek bakış açısı tarafından “beğenmeye” yönelik
zorlaması olarak yorumlanabilir. Filmin bu

huzurlu aile kavramları dikkat çekmektedir.
Lilja’nın en eksik kaldığı yerlerin doldurulacak hissine kapılması ve hayatın sanki yeniden başlıyor
olma hissi ona mutluluk vermiştir. Fakat getto
mahallesinden uzaklaşacak olması Volodya için
yalnızlık ve umutsuzluk, tek arkadaşını kaybetme

kısmının devamında da kısa olan saçlarını takma

hissi olacağı için Volodya’nın bu duruma üzüldüğü

saç ile uzattığını görmekteyiz. Uzun saçın bedende daha çekici göründüğüne olan inanç ve daha
kadınsı; erkeksi saçın ise daha kısa olduğunun
toplumda benimsenmesi üzerine bedendeki bu
değişiklik dikkat çekmektedir.

görülmektedir.
Lilja’nın gitme günü geldiğinde Lilja heyecanlı ve
mutludur. Fakat geride bıraktığı Volodya, Lilja’nın
yokluğuna dayanamayarak intihar eder. Ülkeye
gitme günü geldiği zaman, Andrei bir bahane

Bir akşam bardan eve dönerken yolun kenarında
bir araba ile denk gelir. Arabanın içindeki karakterimiz filme bu anda dahil olan Andrei, Lilja’nın iyi
bir hayat sürmesini sağlama umudu vererek onu
İsveç’e götürmeye niyetlenir. Aslında Andrei’nin
amacı burada farklıdır: Gittikleri ülkede Lilja’nın

bularak ülkeye iki gün sonra gideceğini söyleyerek
Lilja’yı bedenini sattığı kişilere gitmesi için ona yol
gösterir. Lilja en başta ne olduğunu anlayamasa da
daha sonralarda durumu fark eder. Burada Andrei
karakteri hegemonik erkeklik temsiline tam uymaktadır. Başkaları hakkında ne yapması gerekti-

bedenini tabir-i caizse “satmak” için Lilja’yı ikna
etmeye çalışır. Burada kadının bedeninin metalaştırılması asıl dikkat çekmesi gereken meseledir.
Özellikle Lilja’nın moda odaklı kıyafetlerini ve dış
görünüşünü değiştiriyor olması da filmde bu
noktanın çokça yer aldığını gözler önüne sermektedir. Andrei ile Lilja beraber vakit geçirdikçe Lilja,
Andrei’ye güvenmeye başlamaktadır. Andrei ise
tam bu zamanlarda zaten başından beri aklında
olan teklifi sunar. Filmin tanıştıkları yer kısmında
da yaşını, nerede ve kimle oturduğunu sormasının
asıl amacı da budur. Bu teklifin ardından Lilja ise
en başta getto semtinden uzaklaşmaya olan hevesinin yarı kalmışlığı ile bu teklifi kabul eder ve

ğine karar veren, başka bir bireyin bedeninin
üstünde sahiplik hakkı gören bir karakterdir. Aynı
zamanda Lilja’yı başka erkek bireylerden koruma
tavrı da göze çarpmaktadır. Kadın figürünün kendini koruyamayacağı fikri burada da göze çarptırılmaktadır. Filmin devamında karşımıza çıkan
birkaç karakterde de hegemonik erkeklik tasviri
gözlemek mümkündür. Bu karakterlerin filmde
detaylı olarak bu hegemonik erkeklik temsillerinin
bir tasviri bulunmuyor olsa da genellikle Lilja’nın
seks yapmaya zorlandığı bütün kişilerin davranışları birbirleri ile benzemektedir: Lilja’yı yapması
gereken şeye zorlamak, gerekirse kaba kuvvetle işi
çözmeye çalışmak fakat kendi ortamlarında “ideal

heveslenir. Hayatını düzene oturtmak, güzel bir
evde huzurla yaşamak en büyük isteklerindendir.
Andrei’nin ona umutla bahsettiği sıcak bir yuva,

erkek” konumunda olmaları onları hegemonik
erkek tanımına sokabilecek özelliklerinden birkaçı
olarak gözlemlenebilir.
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Lilja git gide duruma alışır ve karşı çıkma
çabalarının boşa olduğunu gördükçe duruma iyice
katlanmaya çalışır. Bir sahnede Lilja’yı “satın alan”
kişi Lilja’nın süslenmesi gerektiğini ve özensiz
giyinmemesi gerektiğini dile getirir. Burada kadın
bedeninin yine metalaştırıldığı, kadınsallığın ve

na merhamet göstereceği fikri olan Lilja, artık bu
fikre sahip değildir ve onun için hayatın umut
dolu olmayacağını fark eder. Tabloyu fırlatırken
hem beden dili ile vazgeçmiş, hem de sonrasında
ağlaması ile durumu kabullenmekte zorlanmış bir
haldedir.

çekiciliğin süslenmeyle alakalı görüldüğü ve bu

Filmin son sahnesinde aynı zamanda filmin ilk

süslenme işinin erkeğin gözünde daha çekici olmak için yapıldığını gözler önüne serer. Burada
bedensel olarak kadın uzun saçlı, şık giyimli, makyajlı olmalıdır. Aksi takdirde erkeksi görünebilir,
doğduğu bedeni yansıtmayabilir, erkek bireyler

sahnesi olan bu sahnede Lilja koşmaktadır.
Bulunduğu yerden ne kadar uzaklaşırsa o kadar iyi
olacağını düşünür. Koşarken devamlı arkasına
bakmaktadır. Takip edilmediğinden veya bulunduğu konuma bir daha dönmeyeceğinden emin

tarafından çekici olmayabilir. Bu kısım 1.Dalga
Feminizm Hareketi’nin ataerkil toplum yapısı
karşısındaki kadın direncini ve “cinsel devrim”
olarak adlandırılan bu hareketin ortaya çıkış
nedenlerinin özeti olarak gözlemlenebilir.
Filmin sonlarına doğru bir sahnede Lilja Rusya’da

olmak istercesine defalarca arkasına bakar. Ölümün bile böyle yaşamaktan daha iyi olduğu kanısına vararak kendini yüksek bir yerden atar. Atladığı yerde atlamadan önce yeniden Volodya’yı görmektedir. Volodya’da yine melek kanatları vardır.
Onu vazgeçirmeye çalışsa dahi olan olayı önleye-

Volodya ile yaptığı gibi bir çadır efekti oluşturur.
Sehpayı çeker koltuk ile birleştirir ve Volodya ile
olduğu günlerdeki gibi orda uykuya dalar. Uykusunda Volodya’yı melek kanatları ile görmektedir.
Bu hayatı bırakacağını söyleyen Lilja karşısında
Volodya bunu yapmaması konusunda onu ikna
etmeye çalışmaktadır. Burada Volodya’nın melek
kanatlarıyla tasvir edilmesindeki en önemli noktanın Lilja için aile gibi olduğu ve Volodya’nın iyiliğinin onu kurtarabileceğini düşünmesinde yatmakta olduğu kanaatindeyim. Rüyada gerçekte olduğundan çok daha mutlu olduğunu fark eder.
İnançlı bir insan olmasıyla birlikte yaşadığı yere
bunu simgeleyecek bir portre asar. Her gün kurtu-

mez. Daha sonraki sahnede ise ambulansın içerisinde yatmakta olan Lilja ölümle yaşam arasındaki
o kısımda Volodya’yı tekrar görür. Ambulansta da
yanındadır. Daha sonrasında ise beraber çatıda
basketbol oynarlarken ve ikisinin de melek kanatlarıyla olan halleri gösterilir. Bu sahnede Lilja’nın
öldüğünü ama bu şekilde daha huzurlu olduğunu
görebiliriz. Eskisi gibi gülüşürler, vakit geçirirler.
Filmde on altı yaşındaki genç bir kadının var olma
mücadelesi ama hayatın getirdiği umutsuzluklarla beraber var olmasına izin verilmemesi ana
tema gibi gözükmektedir. Filmde sürekli bir erkeğin bir kadına umut vaad etmesi gözden kaçırılmamalıdır. Özellikle daha sonra Andrei’nin gelip

labileceğine olan inancı bir gün son bulur. Bunu
ise tabloyu duvardan söküp fırlatarak göstermektedir. Bu durum basit gibi görünen ama Lilja’nın
aslında hiçbir kurtuluşun olmayacağını kabul
ettiği an gibidir. Son umudunun bir ilahi gücün o-

Lilja’yı mutlu bir hayatı olacağı düşüncesi ile
kandırması önemli bir noktadır. Dıştan düzgün
giyimli, şık bir arabaya sahip olan ve iyi niyetli gibi
gözükmektedir. Çoğu yerde gördüğümüz ideal
erkek tiplemesini yansıtmaktadır. Davranışları ve
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bedensel hareketleri ile Lilja’ya çok kibar ve nazik
olduğunu göstermeye çalışır. İlk karşılaştıkları
sahnede Lilja’yı eve bırakmayı teklif ettikten sonra
bakışlarını Lilja’ya çok nadir çevirdiğini görmekteyiz. Bu davranışını sanki kendisine güven duyması için yapıyor gibidir. Birkaç buluşmanın ardın-

yansıyor olması oradaki baskıyı daha da gözler
önüne sürmektedir.
Analizi yapılan bu film ile alakalı son olarak
söylenebilecek ve dikkat çeken bir diğer mesele ise
karakterlerin homofobik küfürleri çok sık kullanmalarıdır. Lilja’ya atılan iftiradan sonra mahalle-

dan ise teklifini yapmakta olduğunu görüyoruz.

deki herkesin Lilja’ya olan bakışı değişmiş, Lilja’yı

İsveç’te çalıştığını söylemekte ve Lilja’ya bir daire
bir de iş bulabileceğini dile getirmektedir. Lilja’nın
en büyük isteklerinden birisi bu getto semtten
kurtulmak olduğu için teklif ona çok cazip gelmiştir. Fakat son anda Andrei, Lilja’ya onunla gelme-

gördükleri her yerde ona karşı olan hakaretleri ve
genelde cinsel bazlı küfürleri gözden kaçırılmamalıdır. Getto mahallelerinin temsilinde geçirilen
bu tarz homofobik tavır ve konuşmalar bu mahallelerin kentlere nazaran daha homofobik olduğu-

yeceğini, bir işi çıktığını ve oraya vardığında onu
birisinin karşılayıp evine götüreceğini söyler. Lilja
hiçbir sorunun olduğunu düşünmez, iki gün sonra
görüşmek üzere havaalanında vedalaşırlar. Andrei
göründüğü kadarıyla bir an önce Lilja’nın gitmesini ister vaziyettedir. Son konuşmalarında adeta

nun gözlemlenip sinemaya aktarılmış hali gibidir.

onu geçiştirmektedir. Son kadrajda ise Lilja’nın
yüzünde olan sevincin onun yüzünde olmadığını
görmekteyiz.
Film ile alakalı söylenebilecek bir diğer nokta ise
bu tarz filmlerin işlenişi, erkek ve kadın figürlerin
ne tarz gösterildiğidir. Bu filmi de örnek alarak bu
tarz filmlerde, yani bir kadının hayatına değinen
ve genelde kötü sonlarla bitmiş olan filmlerde
genelde erkek figürlerin kaba, ataerkil, cinsiyetçi
ve insana, özellikle kadına değer vermeyen yönde
davrandığı dikkat çekmelidir. Bu filmde de kadına
şiddetin örneği, küfrün ve hakaretin örneği, ayrıca
kadın bedeni üzerinde erkeğin söz sahibi olduğunu zannetmesi örneğini bolca görebilmekteyiz.
Filmde cinsel yönelimini rahatlıkla dile getirebilecek bir karakterin de bulunmuyor olması dikkat
çekmekte, getto mahallerinin sinemaya bu tarz
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İ

lkel komünal toplumdan feodal topluma ve
feodal toplumdan kapitalist topluma giden
tarihsel süreçte kadının kimliği ve hakları, geniş ve köklü bir mücadelenin konusu olmuştur.

dir: “Tarih hakkında bir şeyler bilen birisi, kadın

Üretim ilişkilerinin gösterdiği değişimle, kadının
toplumsal durumu arasında bir koşutluk meydana
gelmiştir. Bu bakımdan, kadının, kişisel haklara

cinsinin toplumsal konumudur.”²
Bu konuya ilişkin Krupskaya, Sovyet Devrimi
tecrübesi üzerinden “Küçük ve orta ölçekli köylü
tarımcılığı kadınları kelepçeye vurdu, onları
bireysel evlerine bağladı ve hayata bakışlarını daralttı. Aslında onlar kendilerini zalimce döven kocalarının kölesiydiler. Lenin, ancak sosyalizmin
kadına erkekler ile eşit haklar verebileceğini söyle-

sahip bir özne olmasının da tarihi yakın bir geçmişin tarihidir. Şimdi bir çırpıda “Yasalar bir ülkede
insan haklarını teminat altına alan en önemli unsurdur. Her insanın hak ehliyeti vardır. Buna göre
bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları içinde
haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.”¹ demek
olanaklıysa da kadın söz konusu olduğunda eşit
haklara sahip bir özneden bahsedebilmek, insanlık tarihinin bütünü düşünüldüğünde kısacık bir
öyküdür.
Bugün kamusal alanda, aile içinde, işyerinde,
kadınların ikincil planda olmasının arkasındaki
koşullar incelenirken; kültürel yaşam, cinsel kimlik, şiddet ve devletin düzenleyici gücü üzerinde
sıkça durulmaktadır ancak bir o kadar üzerinde
durulması gereken başka bir koşul da üretim
ilişkileri ve kadının sınıfsal konumudur.
Sınıfsal mücadeleye ilişkin bir akıl yürütmeye,
kadının sınıfsal konumu üzerinden bir söylem
geliştirmeye dayalı olmayan incelemelerin konuyu
gereğince ortaya koyamayacağı tahmin edilebilir.
Marx’ın şu açıklaması bu savı destekler nitelikte-

mayası olmadan büyük toplumsal değişikliklerin
gerçekleşmesinin olanaksız olduğunu bilir. Toplumsal ilerlemenin tam ölçüsünü veren, kadın

di. Kolektif çiftliklerde kadınların konumunun nasıl değiştiğini görüyoruz.”³ diyerek dile getirmiştir.
Nadya Krupskaya, 26 Şubat 1869’da doğmuş,
hayatının erken dönemlerinde emekçi sınıfların
yaşam ve iş koşullarının zorluğu ile tanışmış, peşinden Marksizm ile karşılaşmasıyla bugün bilinen mücadelesine atılmıştır. Bolşevikler arasında
yer almış, Ekim Devrimi’nden sonra Sovyet devriminin eğitim sisteminin kuruluşunda görev almıştır.
Bu hikayeyi kendi dilinden: “Bir gün, öğrencilerin politik tartışmalarına tesadüfen katılmıştım.
Bu olayla gözlerimi açtım. Kurslara gitmekten
vazgeçip, Marksist eserleri okumaya başladım.
Yaşamı, sadece işçilerin devrimci eyleminin değiştirebileceğini kavradım… 1917’yi kapitalizmin ölüm

¹ Fatih Keskin ve Aycan Ulusan, "Kadının Toplumsal İnşasına Yönelik Kuramsal Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme", Akdeniz İletişim Dergisi, (2016): 49.
² Karl Marx, Dr. Kugelmann’a Mektup, çev. Hakkı Gün, (Ankara: Nadir Kitap, 1975), 27.
³ Nadejda Krupskaya, "Kadınların Eşit Haklara Sahip Olması" Lenin’den Anılar, çev. Mehmet Şimşek (Ankara: 1975): 72.
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saati olarak düşündüm. Aynı şeyi Sovyetlerin 2.
Kongresi'nde toprağın ve üretim araçlarının mülkiyetinin halka verildiği zaman da düşünmüştüm.
Nihai amacın başarılmasından önce, daha kaç
adım atılması gerekiyordu? Son adımı görecek
kadar yaşayabilecek miydim? Önemli olan bunu

KAYNAKÇA
Keskin, Fatih ve Ulusan, Aycan. "Kadının
Toplumsal
İnşasına
Yönelik
Kuramsal
Yaklaşımlara Dair Bir Değerlendirme", Akdeniz
İletişim Dergisi (2016): 47-68.

düşlemek ve bilmek değil, tersine bu düşün
gerçekleşmesinin olanaklı ve elimizde olmasıydı.
Onun gerçekleşmesini önleyebilecek hiçbir gücün

Marx, Karl. Dr. Kugelmann’a Mektup, Çeviren:
Hakkı Gün. Ankara: Nadir Kitap, 1975.

olmadığı herkesçe açıktı. Kapitalizm can çekişiyordu. (…) Lenin 1894’de Petersburg’a geldiğinde,
çalışmalar daha bir canlılık kazandı ve örgüt daha

Krupskaya, Nadejda. "Kadınların Eşit Haklara
Sahip Olması" Lenin’den Anılar, Çeviren: Mehmet
Şimşek, Ankara: 1975.

güçlü bir hale geldi. Lenin’le aynı bölgede çalıştık
ve hemen arkadaş olduk… Sürgünde Lenin’le
evlendim. Ondan sonraki yaşamım, onun damgasını taşır. Ona çalışmalarında yapabileceğim yardımın en iyisini yaptığıma inanıyorum… İşçi sınıfının güçlenmesini, partinin büyümesini, dünya-

Umutsen. "Kızıl Balık: Nadejda Konstantinovna
Krupskaya". Erişim 12 Mart 2022.
http://umutsen.org/index.php/kizil-baliknadejda-konstantinovna-krupskaya/

daki en büyük devrime hazırlanmasını, yeni sosyalist bir sistemin doğuşunu, tamamen yeniden
kurulan bir yaşamı görmek kaderimmiş."⁴ diyerek
anlatmıştır.
Bu devrimci portre ve gerçek deneyim göstermektedir ki kadının sınıfsal konumu üzerinden
yürüttüğü sınıfsız toplum mücadelesi, eşit bir
düzenin kurulması yolunda, kadının yüz yüze
kalmak zorunda bırakıldığı eşitsizliğin ortadan
kaldırılması için de kritik bir öneme sahiptir.

Merve Safa KELLİ

⁴ "Kızıl Balık: Nadejda Konstantinovna Krupskaya", Umutsen, erişim 12 Mart 2022.
http://umutsen.org/index.php/kizil-balik-nadejda-konstantinovna-krupskaya/
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MİCHEL FOUCAULT’NUN
‘PANOPTİKON’UNU KADIN ÜZERİNDEN
YENİDEN DÜŞÜNMEK
Rukiye DEMİREL

M

ichel Foucault (1926-1984), postmodernist
felsefenin öncülerinden olup yaşadığı yıllar içerisinde günümüz modernizm anlayışını kökten etkileyen bir takım düşünceler orta-

ğini ya da bir kavramın olduğundan farklı anlam-

ya koymuştur. Foucault’nun görüşlerini arkeolo-

Foucault’nun disiplinci iktidarını, kadınların hayatı ve yaşadığı birtakım problemler üzerinden
nasıl düşünebiliriz sorusuna yanıt aramaktır.
Foucault, çalışmalarının genel geçer bir doğru
olmayacağına inanır. Bizlere bunların kullanıldıktan sonra atılmasını tavsiye eder. Biz de bu çalışmamızda panoptikon üzerinden felsefe ve feminizmi harmanlamaya çalışıp yeni bir pencere aç-

jik, jeolojik/soykütüksel ve etik olmak üzere üçe
ayırabiliriz. Kelimeler ve Şeyler, Bilginin Arkeolojisi ve Deliliğin Tarihi adlı eserlerini yazdığı dönem arkeolojik kısma; Hapishane’nin Doğuşu adlı
eserini yazdığı ve bilgi ve iktidar arasında çözümlemeler yaptığı dönem jeneolojik/soykütüksel kısma; Cinselliğin Tarihi adlı eserini yazdığı ve öznehakikat ilişkilerini ele aldığı dönem ise etik kısma
tekabül etmektedir. Bunun yanı sıra bireysellik ve
öznellik arasında ayrım yaparak bunların üzerine
söylediği şeyler de oldukça kıymetlidir. Çalışmamız bağlamında öncelikle Foucault’nun Bentham
Kardeşler’den devraldığı ve felsefesinde önemli
çözümlemeler yaptığı panoptikon’un neliğini açıklayıp, Foucault’nun iktidar hakkındaki görüşlerinden özellikle “disiplinci iktidar” üzerinde duracağız. Bahsettiğimiz iktidar biçiminin dışavurumu
panoptikon ve normalizasyon olarak ikiye ayrılmaktadır. Burada Foucault’nun iktidarını, günümüzde kullandığımız anlamından ziyade bir ilişki
ağı, kategorize ve homojenize eden, ayrıştıran bir
etkiler bütünü olarak düşünmemiz gerekmektedir. Foucault’nun felsefesinde ve hatta postmodernist filozofların çoğunda, yeni kavramlar üretildi-

da kullanıldığını görürüz. Hatta dönemdaşı Gilles
Deleuze felsefenin bir kavram yaratma etkinliği
olduğunu söylemiştir. Bu çalışmanın amacı

tıktan sonra Foucault’u uğurlayacağız.
1.1 Panoptikon’un Neliği
“Foucault’a göre disiplinci iktidar bedeni terbiye
etmek üzerine birçok uygulamanın sahibidir. Beden daha önce de her toplumda ona zorlamalar,
yasaklar ve zorunluluklar dayatan çok sıkı iktidarların içine alınmıştır. Ancak teknik olarak yeni
uygulama ve yöntemler oluşmaya başlamıştır. İşte
bu aşamada disiplinci iktidar bedeni kontrol altına
alırken aynı zamanda söz konusu bedeni ve bireyi
gözetler. Bu iktidarın gözetleme biçimi panoptikondur.”¹ “Panoptikon” “bütünü gözlemlemek” anlamına gelen Yunanca kökenli bir kelimedir. Mimari bir kavram veya tasarım olan panoptikon, özünde bir hapishaneyi ifade etmektedir. Foucault,
Hapishanenin Doğuşu adlı eserinde panoptikon

¹ Erdi Aksakal, Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik, (Konya: Çizgi Kitabevi, 2022): 89.
² Michel Foucault, Hapishanelerin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, (İstanbul: İmge Kitabevi, 2019): 296.
³ Michel Foucault, İktidarın Gözü, çev. Işık Ergüden, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007): 86.
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hakkında şu cümleleri aktarır: “Çevrede halka
halinde bir bina, merkezde bir kule, bu kulenin
halkanın iç cephesine bakan geniş pencereleri vardır; çevre bina hücrelere bölünmüştür, bunlardan

izlenen bir bireyin oto sansürü kendisine nasıl uyguladığını ve kendi kendini nasıl disipline ettiğini
görürüz. Bir noktadan sonra gözlemlenenler sürekli gözetim altında olduklarını hissederek bir

her biri binanın tüm kalınlığını kat etmektedir;
bunların, biri içeri bakan ve kuleninkilere karşı
gelen, diğeri de dışarı bakan ve ışığın hücreye

otokontrol mekanizması geliştirirler. Bu hapishane metaforunda herhangi bir şiddet (sözlü ya da
fiziksel), baskı yoktur. Hapishanede gözetmen

girmesine olanak veren ikişer pencereleri vardır.
Bu durumda merkezi kuleye tek gözetmen ve her

sayısı azaltılarak kişinin kendi kendisinin gardiyanı, gözetmeni olması beklenir. Özellikle de kule de

bir hücreye tek bir deli, bir hasta, bir mahkûm, bir
işçi veya bir okul çocuğu kapatmak yeterlidir.
Geriden gelen ışık sayesinde, çevre binadaki

birinin olup olmadığı önem arz etmeksizin hareketler kontrol altında tutulmaktadır. Daima kendisini gözetleyen ve bunun sonucunda baskı kuran

hücrelerin içine kapatılmış küçük siluetleri olduğu
gibi kavramak mümkündür. Ne kadar kafes varsa,
o kadar küçük tiyatro vardır, bu tiyatrolarda her
oyuncu tek başınadır, tamamen bireyselleşmiştir
ve sürekli olarak görülebilir durumdadır.
Görülmeden gözetim altında tutmaya olanak ve-

kişi paranoya haline geçmek için artık hazır duruma gelmiştir. Son olarak Foucault felsefesinde
panoptikon kavramı anlaşıldığı üzere iktidarın
halkı gözetlemesi durumu olarak kavramsallaşmıştır. Bu ön bilgiler sonrasında bizler de bu metaforun izinden giderek kadınların kendilerinin

ren düzenleme, sürekli görmeye ve hemen tanımaya olanak veren mekânsal birimler oluşturmaktadır.”² Yine Foucault’nun bir diğer kitabı olan
İktidarın Gözü adlı eserinde şu cümlelere rastlarız: “Çember şeklinde bir binaya yerleştirilen insanlar birbirinden ayrılmış hücrelerdedir. Bu

gözetmeni/bekçisi olmasından, kendilerine baskı
kurmalarından ve bunu düzenli olarak yapmalarının arkasındaki nedeni irdeleyeceğiz.

hücrelerin iki penceresi vardır, ilki ortaya bakar,
diğer dışarıdan ışık almasını sağlar. Ortaya bakan
pencereler ise çemberin tamamını gören pencerelerle kaplanmış bir kuleye bakmaktadır. Bu durumda ise orta kuleye bir gözlemci, hücrelere ise
konulması düşünülen insanları koymak yeterlidir.
Dıştan gelen ışıklandırma sayesinde kule karanlıkta kalmaktadır, ancak kule bütün gözlenenleri
görebilmektedir, ışıkta kalanlar ise kuleyi gözlemleyememektedir.”³ Bu hapishane metaforu modern iktidarın yapısını anlamak açısından çok
önemlidir. Görülen sürekli görüldüğünü düşünür
ve ona göre eylemlerine yön verir. Burada sürekli

Merve Safa KELLİ
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1.2. Foucault’cu Panoptikon ve Kendini Disipline
Eden Kadın
Foucault için iktidarın, günümüz kullanım alanından ziyade bir ilişkiler ağı, edimsellik ve pra-

na, makyajına yani özetle dış görünüşüne daima
yansıyacaktır. Sürekli gözetlendiğini, denetlendiğini hisseden kadın bir yerden sonra kendine ve
emeğine yabancılaşacaktır. Emeğe yabancılaşmayı

tiklik olduğunu söylemiştik. “Bu aşamada iktidar
gibi beden de toplumsal yaşamın her alanındadır
ve iktidar bedene sürekli müdahale etmektedir.
Toplumsal beden üzerinde uygulanan güç, yalnızca baskıcı değil, üretkendir. İşlerin yapılmasını,

Karl Marx’ın teorisi bağlamında düşünebiliriz.
Nasıl ki Marx işçilerin üretim ilişkilerinde kendi
emeğine yabancılaşmalarından bahsediyorsa kadınlar da işyerlerinde, okullarda, akademide ve
daha birçok meslek dalında görevlerini yerine ge-

düzenin korunmasını ve emeğin üretken olmasını
sağlar. Bu disipline edici güç, bireylerin içine ulaşır, bedenlerine dokunur ve kendilerini onların eylem ve tutumlarına, söylemlerine, öğrenme süreçlerine ve günlük yaşamlarına sokar.”⁴ Yani iktidar

tirirken -yaptıkları işi her ne kadar iyi yapmış olsalar dahi- kendilerini gerçekleştirme olanakları
kısıtlandığı için kendi emeklerine yabancılaşmaktadırlar. Evde duran, okuyan, çalışan bir kadın
daima gözetlendiğini hissetmektedir. Bu gözet-

daima bireylere belirli bir söylem ve yorum dayatmakta ve bunu normalize etmektedir. Çünkü söylem de bizzat erki ve statükoyu beslemektedir. Söz
konusu lanetli çemberin dışında kalabilmek de ol-

lenme, beraberinde kendine yabancılaşmayı da
getirir. İşyerinde çalışan bir kadının cinsel yönden
metalaştırılmasından korktuğu için yaşadığı
duruma da psikolojik yabancılaşma diyebiliriz.

dukça güçtür. İşte tam olarak bu yüzden Foucault
bireylikten ziyade özne olmaya çağırmaktadır.⁵
Yukarıda bahsettiğimiz panoptikon’u yani hapishane metaforunun içinde yer alan daima gözetleyen, denetleyen, disipline eden, baskı kuran kişiyi
ilk olarak gözetmen/bekçi tasviriyle açıklamıştık.
Hapishanenin odalarında kalan kişiler ise değişkenlik gösterebiliyordu. Bu işleyen hapishane sistemde bir yerden sonra gözetmen ve gözetilen
aynı kişi oluyordu yani gözetmen olmadığından
emin olsalar bile kişiler kendi kendilerini kontrol
etmeye başlamışlardı. Bunu günümüz bağlamında
kadınların yaşadığı problemlerle nasıl düşünebiliriz? Buradaki gözetmeni evdeki baba/abi, birlikte-

Sürekli gözlerin onda olduğunu, kıyafetlerinin
baştan aşağı diğer gözler tarafından süzüldüğünü
gören kadın sürekli bir utanç hali içinde olacaktır.
Tam da burada Foucault’nun panoptikon’unu yeniden düşünmemiz gerekecektir. Gözetmen ortadan kaybolsa dahi hapishane içindeki bireyler kendilerini gözetmekte ve denetlemektedir. Burada
korku ve kaygı nesnesi (gözetmen/bekçi) ortadan
kalkmış olsa bile kişi kendine tıpkı gözetmenin
ona yaptığı baskı gibi baskı yapmaktadır ve bunun
sonucu da paranoya ile sonuçlanmaktadır. Bu
bağlamda kadının işyerinde, okulda, dışarıda olmadığını ve evde yalnız olduğunu düşünelim. Ev,
hiçbir gözetmenin, denetleyicinin olmadığı (ki

lik yaşanan sevgili/eş, işyerindeki işveren olarak
düşünebiliriz. Burada kadın bu kişiler tarafından
daima gözetlendiğini, denetlendiğini düşünebilir.
Haliyle bu durum davranışlarına, giyim kuşamı-

bunlara örnek olarak baba/abi, sevgili/eş, işveren
demiştik) bir yerdir. O halde bile kadınların kendilerini daima denetlediklerini, boş günlerini hep
ayna karşısında geçirdiğini görürüz. Artık ev de

⁴ Aksakal, Namus Söylemi ve Cinsiyetlendirilmiş Milliyetçilik, 86-87.
⁵ Foucault birey ve bireysellik yerine özne ve öznelliği önerir. Birey ve bireysellik iktidarın oluşturduğu yapay yapılar ve ilişkiler bütünüdür. Özne ve
öznellik ise kendilik varoluşuna giden yolda özgürleştirici pratiklerdir.
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kendini gözetlediği bir hapishaneye dönüşmüştür.
Burada gözetmen bir paradigma değişimine uğramıştır. Gözetmen artık baba/abi, sevgili/eş, işveren değildir. Gözeten ile gözetilen aynı kişi yani kadının kendisi- olmuştur. Son zamanlarda varlığını kadın bedeni üzerinden sıkça gösteren modagüzellik endüstrisi de Foucault’nun disiplin iktidarı içinde yer alan panoptikon ve normalizasyon
bağlamında düşünebilir. Belirli bir vücut proporsiyonu, altın oran yüz, güzellik, diyet, jest, mimik,
hareket, belli bir form, duruş ve feminen bir takım
hareketler de kadında olması gereken özelliklermiş gibi dikte edilmektedir. Heterojen olan homojenize edilir ve prototip yaratılır. Bu çemberin dı-
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şında kalmamak için kadınlar belli başlı normlara
uymak zorunda bırakılırlar. Burada 20. Yüzyıl’da
yaşamış İkinci Cins adlı eseriyle ün kazanmış
feminist filozof Simone de Beauvoir’nın “Kadın
doğulmaz, kadın olunur” cümlesini hatırımıza
getirebiliriz. Kadınlar dışarıdan gelen gözetim,
denetim, kısıtlama ve baskı ortadan kalksa bile
kendilerinin gözetmeni olurlar. Gündelik hayatında neredeyse her ortamda çocukluktan ergenliğe
kadar geçen sürede baba ya da abi tarafından; okul
ve üniversite çağına geldiğinde sevgilisi tarafından; iş hayatına başladığında işveren tarafından
daima gözetlenen, denetlenen, kısıtlanan, baskı
kurulan taraf olan kadının bir yerden sonra bu
etkenler olmasa bile kendi kendini denetlemesi ve
kendine baskı kurması kadar doğal bir şey yoktur.
Artık kadın bu durumu içselleştirmiş ve normalize
etmiştir. İşte bu yüzden kadınların ayna ya da
gardrop karşısında geçen saatlerinin sebebi gözetmen ortadan kalkmış olsa bile- yaşadıkları ve
yaşayacakları korku, kaygı ve utanç duygusudur.

Özge ALPHAN
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OSMANLI DÖNEMİ KADIN DERGİLERİ
Zeynep İlayda ÖZKURT

"Son zamanlarda Osmanlı kadınlığı can sahibi olduğunu, var olduğunu gösterdi. Onun her an iniltiler için de kopup
gelen sedasını işitiyoruz: ‘Biz varız, uyanıyoruz, kalkacağız, yol gösteriniz…’ diyor. Bu hareketi koyuyoruz. Artık iman
ettik ki, hayatımız iyi bir hayat değildir… Artık kadınlık böyle yaşamayacaktır ve yaşayamaz. Buna katiyen emin
olunuz”¹

K

adın araştırmalarının 1970’lerin sonuna kadar sistemli ve bilimsel bir
şekilde yapılamaması, biz kadınların

Kadınların basın hayatında ilk defa görünmeleri,
1868 tarihli Terakki gazetesinde yayınlanan “Üç
Hanım” imzalı mektup ile olmuştur. Bu mektupta

kendi tarihimize yabancı kalmamıza sebep
olmuş-tur. Ayrıca kadınların varlığı yüzyıllar

kadınlar vapurlarda kendilerine ayrılan yerin
neden erkeklerin yerlerinden daha kötü olduğunu
sorgularlar. Daha sonra aynı gazetenin eki olarak
Terakki-i Muhadderat gazetesi çıkarılmaya baş-

boyunca yalnızca sözlü tarih geleneğinde devam
etmiştir ve böylelikle Tanzimat dönemine kadar
kadınlar basın hayatında kendilerine yer
bulamamışlardır. Örneğin hepimiz Servet-i
Fünun dergisine veya Türk Yurdu dergisine
aşinayız. Fakat kaçımız Kadınlar Dünyası’nı veya
Türk Kadını dergisini biliyoruz?
Kadın dergileri, Tanzimat ile başlayan modernleşmenin, kadın ve aile üzerindeki etkilerini açık
bir şekilde görmemizi sağlar. Bu yönden kadın
dergileri, büyük annelerimizin var olma mücadelesinin önemli bir adımıdır. Kadın örgütlenmelerinin başlaması ile birlikte, kırkın üzerinde
dergi yayınlanmış ve bu dergilerde kadınların
içinde bulunduğu durumlar, yaşadıkları sorunlar
ve bu sorunların nasıl çözümlenebileceğine dair
öneriler yer almaktadır. Bu yazımda sizlere
kadın-ların seslerini duyurma ve politik alanda
var olma çabalarını içeren dergilerin bir kısmını
tanıtmaya çalışacağım.
¹ Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, (İstanbul: Metis Yayınları, 2010): 53.

lanmıştır. Bu gazete tarih bakımından ilk kadın
gazetesidir. Kırk sekiz sayı boyunca çıkan bu
dergide çoğu isimsiz olan mektuplara yer verilmiştir. Bu mektuplarda kadınlar toplumdaki konumlarını, eğitim haklarını ve toplumdaki eşitsizlikleri tartışırlar. ‘Rabia’ imzalı bir mektuptan örnek verebiliriz:
“Şurasını iyi bilmek gerekir ki, ne erkekler kadınlara
hizmetkar, ne de kadınlar erkeklere cariye olmak için
yaratılmıştır. Erkekler hüner ve marifetleri ile hem
kendilerini, hem de hepimizi geçindirebiliyorlar da, biz
niçin bilgi ve hüner kazanmaya kudretli olamıyoruz?...
Yalnız cinsimizin ayrı oluşu mu bu halde kalmamıza
sebep olmuştur? Bunu hiçbir sağduyu sahibi kabul
etmez.”
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Kadınlara yönelik hazırlanan 1875 tarihli Vakit
Yahut Mürebbi-i Muhadderat dergisi, yayın ilkesini kadınlarla ilgili yararlı konulardan bahseden
bir gazete olarak tanımlamış ve aynen şu şekilde
ifade etmiştir: “Kadınlara dair nafi şeylerden bahseder.”² Aynı tarihlerde, Selanik’te, dönemin kadın anlayışını destekleyerek aile hayatının önemine, eşlerin tutumları ve görevlerine, çocuk terbiyesi ve sağlığı gibi konulara yer veren Ayine dergisi çıkmıştır.
27 Mayıs 1880 tarihinde yayınlanmaya başlayan
Aile dergisi, herhangi bir gazete eki olmayan ilk
dergidir. İsminden de anlaşılacağı üzere yalnızca
kadınlara değil, çocuklara ve erkeklere de hitap
etmesi amaçlanan bir dergiydi.
Süs Dergisi

1883 yılında çıkarılan İnsaniyet dergisi sadece iki
sayı çıkmış ve kadınlar, aydınlatmayı ilke kılmıştır. Bu dergide “Mektepli Kız” imzası ile yayınlanan bir yazıda, kadın dergilerinde kadınların
yazılarının yayımlanmasına öncelik verilmesi
istenmiş ve kadınların yazı yazarken kendi imzalarını bile kullanmaya çekindiklerinden bahsetmiştir. Aynı yıl içerisinde üç perdelik bir piyesin
de bulunduğu Hanımlar dergisi çıkmıştır.
Günümüze yalnızca beş sayısı ulaşabilmiş olan
Şükufezar dergisi, sahibi ve yazı kadrosunun
tümüyle kadınlardan oluştuğu ilk dergidir. Bu
dergide kadınlar ilk defa kendilerini kocalarının
veya babalarının isimleriyle değil, sadece kendi
isimleriyle tanıtmışlardır. Dergi amaçlarını feminen bir yaklaşımla açıklamış olup, kadınların
erkeklerin gerisinde kaldığını ve erkeklerin kadınları zekâ seviyesi olarak kendilerinden daha geride
Aile Dergisi

² Çakır, Osmanlı Dönemi Kadın Hareketi, 62.

gördüklerini, bu yüzden derginin asıl amacının bu
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ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere çalışmalar
yapmak olduğunu ifade etmişlerdir.³ Derginin ilk
sayısında yayın ilkesi şu şekilde ifade edilmiştir:
“Biz ki saçı uzun, aklı kısa, diye erkeklerin alayına hedef

kızlarıydılar. Bu derginin bir diğer önemli özelliği
altı yüz on iki sayıyla on üç yıl boyunca çıkması ve
böylelikle en uzun süreli kadın dergisi olmasıdır. ⁵

olmuş bir taifeyiz. Bunun aksini ispat etmeye
çalışacağız. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe
tercih etmeyerek çalışma ve gayret yolunda olacağız” ⁴

Hanımlara Mahsus Gazete

Şükufezar Dergisi

Şair Nigar Hanım

II. Abdülhamid'in desteğini ve teşvikini alan
Mürüvvet ise kadınların eğitimlerini ve kültür
seviyelerini arttırıcı önerilerde bulunmuştur. Derginin en önemli özelliği ise dergide yayınlanacak
yazıların konu başlıklarına göre ilk kez bu dergide
ayrılmasıdır. Şair Nigar Hanım’ın ilk şiiri burada
yayımlanmıştır.
Parça Bohçası ise 1889’da tek sayı olarak yayınlanmış ve şiirler, ev işleri, ev düzeni, çocuk bakımı, aşçılık, pastacılık gibi konular işlenmiştir.
Yazı kadrosunun tamamına yakını ve başmuharriri kadın olan Hanımlara Mahsus Gazete ise 1895’de
yayınlanmaya başlamıştır. Başmuharrir olarak
sırasıyla Makbule Leman, Nigar Osman, Fatma
Şadiye, Mustafa Asım, Faik Ali ve Gülistan İsmet
görev yapmıştır. Bu dergide yazı yazan kadınlar
dönemin aydın ve bürokrat kesiminin eşleri veya

Fatma Aliye Hanım

Bu dergiyi diğerlerinden ayıran önemli özelliklerden bir diğeri de kadınların sadece iyi anne, iyi
eş olma rollerini benimsetmeye çalışmamalarıdır.
Kadınların her işi başarabileceğine olan inanç,
yazılarda verilen örneklerle pekiştirmeye çalışılmıştır. Fatma Aliye’den bir alıntı yapacak olursak:
“Modernleşen milletlerin ilim ve bilimlerinde evvela erkekleri terakki ettikleri ve kadınların onlara
takipçi oldukları görülüyor. Erkekler o hazineye
girdiklerinin başlangıcında kendilerini takip eden
kadınları kıskanıp o hazinenin cevherlerini onlardan sakınmak istiyorlar. Güya ki, bencilliğin verdiği önde bulunma hakkı ile hak kısıtlaması ve
(kadınları) kendilerine mal etmek istiyorlar. Bu
hep böyle olmuş, böyle gelmiş şeylerdendir. ama
’böyle olmuş’ dememiz ‘böyle yapmışlardır’ demektir. Yoksa ilimlerin sahibi olan Allah, (bu ilimleri) kullarının erkeğine dişisine hep birden ihsan
buyurmuş olduğundan, bunu kadınlardan esirgemeye erkeklerin iktidarı erişebilir mi?”⁶

³ Nermin Mutlu, "Popüler Kadın Dergilerinde Kadın Temsili (Örnek Olay: Cosmopolitan Dergisi)", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,
2009), 32.
⁴ Şefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını, Ankara: T.C Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, 1991, 41.
⁵ Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, 67.
⁶ Çakır, Osmanlı Dönemi Kadın Hareketi, 69.
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Aynı zamanda gazetenin altı aylık hasılatının %5
i kimsesiz kızlara gelinlik ve çeyiz parası olarak
ayrılmış, yetim çocuklar için de benzer uygulamalar yapılmıştır. Bu derginin çıktığı aynı yılda
Hanımlara Mahsus Malumat isimli başka bir dergi
de yayınlanmıştır.
Bir başka kadın dergisi de 1906 yılında İsmail Gaspıralı’nın bir gazete eki olarak çıkarmaya başladığı
Âlem-i Nisvan dergisidir. Bu dergide Kafkasya’da
yaşayan Müslüman kadınların yaşadığı zorluklardan bahsedilir.
II. Meşrutiyet ile birlikte, diğer basılı yayınlarda
olduğu gibi kadın dergilerinin sayısında da bir
patlama yaşanmıştır. 1908 yılında dört dergi birden çıkartılır. Bunlardan ilki Demet dergisidir.
Haftalık olarak çıkartılan bu dergiyle birlikte
kadınlar ilk defa siyasal konular ile tanışmıştır.

Demet Dergisi

Demet Dergisi

Bu dergilerden ikincisi Mehasin isimli dergidir. Bu
dergi renkli ve resimli olarak yayınlanan ilk kadın
dergisidir. Bir diğer ilgi çekici özelliği, dergide
promosyonlara yer verilmesidir. Hatta bir piyango çekilişi ve güzellik müsabakası, el işi müsabakası ve yazı müsabakası bile düzenlenmiştir.

Mehasin Dergisi

Mehasin Dergisi

Bu dergilerden üçüncüsü ise, Selanik'te çıkan ilk
kadın dergisi olan Kadın’dır. Otuz sayı olarak yayınlanan Kadın dergisinin yazı kadrosunda dönemin entelektüel kadınlarının yanında Abdullah
Cevdet, Abdülhak Hamid, Celal Sahir gibi ünlü
erkek yazarlar da vardı.

Kadın Dergisi (Selanik)

Kadın Dergisi (Musavver)

Aynı ismi taşıyan bir başka dergi, İstanbul'da
1911 yılında çıkmıştır. Dergi, “kadınların fikri
içtimai terakkilerine çalışır risaledir” ibaresi ile
yayın hayatına başlamıştır. Bu derginin bir başka
adı da Musavver dir. Derginin yazı kadrosunu
oluşturan yazarlar Selahattin Enis, Yaşar Nezihe,
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Yahya Sami, İffet Neriman, Hüseyin Cahit, İzzet
Melih, Hüseyin Kazım, Köprülüzade Mehmet
Fuad, Nigâr Bint-i Osman, Kadriye Hüseyin,
Celal Sahir, Fahrü’n-Nisa, Ali Süha, Makbule
Leman, Melahat Belkıs, Prenses Kadriye Hüseyin,
Abdullah Cevdet ve Tahsin Nahid’tir. ⁷
1908-1918 II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanan
ve sadece kadınlar için çıkan Leylâk dergisinde ise
karşımıza ilk kadın karikatürist Fatma Zehra
Hanım çıkmaktadır.
Hanımlar Alemi

Hanımlar Alemi

yınlanan Kadınlık adlı dergi ise; kadınların
eğitimi, toplumsal konumu ve örgüt-lenmesi ile

Leylak Dergisi

– A kızım! Her gün sokak! Her gün gezmek! Olur mu
hiç[!] Olmazsa bir kerecik de evde otur da görücüye
olsun görün.
– Anneciğim pek güzel söylüyorsunuz ama! Evde
kalırsam bir kişi görür[,] halbuki sokakta?...
Kendisini “Perşembe günleri çıkan edebi ve
içtimai resimli hanım gazetesidir” şeklinde
tanımlayan Hanımlar Âlemi dergisinde Fransız
kadınlarının gösterişli kıyafetleri yayımlanarak,
Müslüman hanımlara örnek olması sağlanmıştır.
Hanımlar Âlemi’nin Türk kadını üzerinde olumsuz etki uyandırdığı eleştirileri yapılmıştır. Kadınlar Âlemi, Osmanlı Kadınlar Âlemi ve Hanımlar Âlemi adları ile yayınlanmıştır. 21 Mart 1914 ve
30 Mayıs 1914 tarihleri arasında toplam 11 sayı ya-

ilgili oluşturduğu söylem açısından Meşrutiyet
dönemi kadın yayınları içerisinde önemli bir yere
sahiptir. Kadının sosyal statüsü-nün arzu edilen
yere gelmesi ve kadının sosyal sorumluluk
bilincinin artırılmasına yönelik bir yayın politikası
benimseyeceğini ilan eden Kadın-lık dergisi,
özellikle feminizm, kadınlık, evlilik, kadın
eğitimi, kadın hukuku, çalışma hayatı, mo-da,
kadın güzelliği ve terzilik gibi konu başlıklarını ele
alarak tefrika romanlara, ünlü kadınları anla-tan
makalelere, öykülere, notalara ve şiirlere de yer
vermiştir. Bu dergide yer alan ve Halse Eşref
tarafından yazılan bir yazıdan alıntı yapmak
yerinde olacaktır:
"Ey kadın! Uyan, yeter artık hab u gaflet, uyan da
mevcudiyetini helake sürükleyen erkek kibir ve
nahvetini kır. İsbat-ı hüviyet eyle, varlığını göster
ve anlat ki insanlığın zincir-i esarete tahammülü
yok. Eğer ki kesret-i ülfet ve ünsiyetin hâsıl ettiği
itibardan halasyab olmak için çareye tevessül etmezsen, utan hacil ol ve emin ol ki ahlafın seni
düşnam, yâdını bednam eyleyecekler."⁸

⁷ Asiye Latifoğlu, "Kadınlar Dünyası Gazetesinde Eğitim ve Öğretim", (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 1999), 8.
⁸ “Bir Hitabeden”, Kadınlık, 8 Mart 1330, Numru 1, s.6
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Fakat hepsi bu memleketin hüzâle sürüklenen kadınlığını değil başka şeyleri, başka emelleri takip
eder. Ötede Anadolu’nun bakir sahralarında veremin müthiş pençesi kadınlar cihanında bir heykel-

Kadınlık Dergisi

Kadınlık Dergisi

Siyanet dergisi “Malumat-ı Dahiliye İstiklaki Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi” tarafından çıkarılan,
içtimai, edebi, ilmi, iktisadi kadın ve aile dergisidir. Derginin yayın faaliyetinde bulunduğu tarihler, ilk sayı mevcut olmadığı için 4 Haziran - 9
Temmuz 1914 olarak belirtilmiştir. Derginin yayın
kadrosunu oluşturan yazarlardan bazıları şunlardır: Fatma Saide, Köprülüzade Mehmet Fuad,
Namık Ekrem ve Saika Peyami. Derginin İmtiyaz
sahibi ve idarecisi, Mesul Müdürü Zaime Hayriye’dir. Dergi “Malumat-ı Dahiliye İstiklaki Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi’nin” yayın organı olduğu
için cemiyetin amaçları doğrultusunda yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Osmanlı hanımlarını
yerli malı kullanmaya teşvik etmiş tüketim konusunda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışmıştır.⁹
“Genç kızlarımızla hanımlarımıza mahsus ilmi,
fenni, edebi, ahlaki, felsefi sınai, seyyahı musavver mecmuadır” ibaresi ile, yine imtiyaz sahibi bir
kadın olan Seyyale dergisi, yine 1914 yılında
çıkmaya başlamıştır. Tek nüsha çıkan bu dergide
yayınlanan ve Süheyla Necip Hanımefendi’den bir
alıntı yapmak, derginin içeriğini anlamamıza
yardımcı olacaktır: “(…) Gazeteler çıkar, dernekler
kurulur, gruplar artar, cemiyetler teşkil eder.

⁹ Latifoğlu, "Kadınlar Dünyası Gazetesinde Eğitim ve Öğretim", 9.

i memât rekz ederken, sefil, nâ-tüvân, aciz bir
kütle şurada inlerken onlara koşacak, onları tedavi
edecek, onların yaralarını saracak bir şefkatli yürek çıkamaz. (…) İşte bunun içindir ki bu memlekette kadınlık yok diyorum. Kadınlık bu memlekette sefil bir gösterişin bâzîçesi olmaktan başka
hiçbir ehemmiyeti haiz değil”
1918 yılında çıkarılmaya başlanan Türk Kadını
dergisi ise adında “Türk” geçen ilk dergi olma
özelliğini taşır. İttihat ve Terakki’nin fikir esintilerini taşıyan bu derginin yazar kadrosunda Şükufe
Nihal, Ömer Seyfeddin, Ahmet Edip, Sevim
Türkan, Halide Nusret gibi isimler vardır.
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1918 ve 1919 yıllarında art arda Genç Kadın isimli
iki farklı dergi çıkmıştır. Bunlardan ilki tek sayı
yayınlanmıştır ikincisi ise on sayı yayınlanmıştır.
İkinci Genç Kadın dergisi Fatma Fuat Hanım tarafından çıkarılmış olup, sansürü kınayan ilk kadın
dergisidir. Dergi sansürü, sansür nedeniyle çıkarılan yazıların yerini boş bırakmak suretiyle protesto etmiştir.
Yine 1919 yılında çıkarılan dergilerden olan İnci,
“Kadınlığa bil cümle nazari ve ameli meselelerden
bahseden yazılar yer alır” mottosu ile yayın yapmıştır. Derginin yazar kadrosunu Ahmet Refik,
Reşat Nuri, Köprülüzade Mehmet Fuad, Yahya
Kemal, Fazıl Ahmet, Necmettin Sahir, Mehmet
Arif Bey, Falih Rıfkı, Zeliha Osman, Ayşe Hikmet
oluşturmaktadır.¹⁰ Bu dergi daha sonra Yeni İnci
ismi ile tekrardan çıkmıştır.

İnci Dergisi

İnci Dergisi

İmtiyaz sahibi tekrardan Sedat Simavi olan bir
diğer dergi ise günlük olarak yayınlanan Hanım
dergisidir.

¹⁰ Latifoğlu, "Kadınlar Dünyası Gazetesinde Eğitim ve Öğretim", 13.

Hanım Dergisi

Kadın Yolu Dergisi

Yukarıda bahsettiğimiz tüm dergilerden daha
farklı bir konuma sahip olan Kadınlar Dünyası, 1913
yılından 1921 yılına kadar çıkma başarısını göstermiştir. Ulviye Mevlan’ın çıkardığı bu dergi,
kadınların hak mücadelesini yürütecek bir araç
olarak ele almış ve her kesimden kadının kendisini
ifade etmesini hedeflemiştir. Bu derginin muharrirleri, feminizmi kendi hareketlerini tanımlayıcı
bir kelime olarak kullanmayı yeğlemişlerdir. Yazarları tamamen kadındır ve dergi sadece kadınlara açıktır. Hatta kendi adını taşıyan Kadınlar
Dünyası Matbaasında basılan derginin dizgicileri
bile kadındı. Bu kararlarını ise “ Hukukumuz, hukuk-ı umumiye arasında tanınmadıkça, kadınerkek her nevi mesaide iştirak kabul olunmadıkça,
Kadınlar Dünyası Sayfalarını erkeklere açamaz.”
Aşağıda bir fotoğrafı bulunan yazı kadrosunda
ise bildiğimiz kadarıyla Ulviye Mevlan, Aziz
Haydar, Emine Seher Ali, Mükerrem Belkıs, Atiye
Şükran, Safiye Biran, Yaşar Nezihe, Nimet Cemil
gibi isimler yer almaktadır.
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Dergide milli hikayeler ve küçük hikayeler bölümlerinin yanı sıra, Kadınlar Dünyası’nın Tefrikası isimli çeviri, öykü ve romanlar da yayınlanmıştır Çeşitlilik gösteren edebi türler arasında
anılar ve gezi notları da vardır. Ayrıca şiirler de yer
almaktadır. Yeni çıkan kitap, gazete ve mecmua-

Kadınlar Dünyası Yazı Kadrosu

Kadınlar Dünyası Dergisi

Bu dergi aynı zamanda Osmanlı kadınının hukukunun savunan, hakkını arayan, bu yolda bir
hareket başlatan önemli bir dernek olan Müdafaaı Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti’nin (Osmanlı Kadınlarının Hukukunun Savunma Derneği) yayın organıdır. Ayrıca bu dergi diğerlerinden farklı olarak

lar, ilanlarla okurlara duyurulmuş; çeşitli yayınlar
tanıtılarak alıntılar yapılmış ve bunların yanı sıra
giyim ve kozmetik konularını da içeren geniş bir
yelpaze oluşturulmuştur. Ayrıca kadın derneklerinden bahsedilmiş, dernek programları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir. Gerek yurtiçi
gerekse yurtdışında kadınlar için verilen konferansların haber ve metinleri de dergide yayınlanmıştır.

toplumun farklı kesimlerindeki kadınlardan gelen
mektupları yayınladıkları için dönemi anlamamız
açısından önemli bir kaynaktır. Yine bu dergi
Türk kadınının fotoğrafını ilk kez yayınlamış ve
Fransızca ekler çıkartmıştır.
Bu derginin Osmanlı kadın hareketindeki önemini anlamamız için Jön Türk Dergisinde yayınlanan Batzariya Efendi’nin yazdığı makalesinde Kadınlar Dünyasından feminist talepleri mücadele
silahı olarak kullanan bir kadın dergisi olarak bahsetmesini ele alabiliriz.

Kadınlar Dünyası Dergisi reklamları

Kadınlar Dünyası Dergisi Fransızca eki

Erkekler Dünyası isimli dergi ise, 19 Aralık 1914’te
çıkmıştır. Kütüphanelerde tek nüsha olarak
bulunmaktadır. Kapağında “sayfamız kadınlığın
kadr-ü kıymetini ilim ve fen ve edebin ulviyetini
takdir eden münevver Osmanlı gençleri asarına
küşadedir” şeklinde ibare yer alır.¹¹

Kadınlar Dünyası Dergisi

¹¹ Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, 80.

Kadınlar Dünyası Dergisi
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Erkekler Dünyası

Yine bu dönemde Diken dergisi bünyesinde
Kadınlar Oyuncak Değildir isimli, ilk kadın mizah
dergisi de yayınlanmıştır.
Bu yazıda, muhakkak, haklarında bilgimiz olmadığı için bahsedemediğimiz birçok dergi vardır. Fakat toparlamak gerekirse tüm bu dergilerin
birkaç ortak noktası olduğunu görebiliriz. Şükufezar ve Kadınlar Dünyası hariç diğer tüm dergilerinin yöneticilerinin ve/veya baş muharrirlerinin
erkek olduğunu, toplum baskısından gelen korku
sebebiyle kadınların yazı yazsa bile, çoğunlukla,
babalarının veya eşlerinin isimlerini kullanmalarını ve yazı yazabilen kadınların dönemin aydın
bürokrat kesiminin eşleri veya çocukları olduğunu
görebiliriz. Yukarıda sözü edilen gazete ve dergilerin ana amacı kadınları gerek eğitimleri gerekse
hak ve özgürlükleri açısından toplum içerisinde
daha etkin hale getirmek olmuştur. Bu yazılar, bu
isimsiz mektuplar, bu var olma çabaları büyük annelerimizin hikayesidir.
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“Bu kadınlık hareket-i mukaddesesinin sathi ve ibtidai
bir tarihini yazarken gönül ister ki bu tarihçe, Osmanlı
kadınlarının terakki ve tekamül yolundaki küçük bir
tarihçesi olsun. Fakat bugün böyle olmaması bence pek
elim değildir. Her yerde kadınların uyanıp ilerlemeleri
de başka hareketler gibi yavaş ve müsasele (zincirleme)
bir hareket olmuştur. Osmanlı kadınlarının terakki
yolunca mesailerinin henüz bir tarihçesi olmaması,
onların da bir şey yapmamış olmalarına intaç etmez.
Bilakis bugün büyük ve umumi bir tiyatro salonundan
kadınlığa bu kadar mahrem bir mevzudan bahsetmek
ve bu mevzuu dinlemek için bu tiyatroda Osmanlı
kadınlarından mürekkep, muhterem ve büyük bir kitle
bulmak. Bunlar iftihar edilecek şeylerdir. Bugün bu
saat, ben size böyle hitap ederken, siz beni dinlerken
şüphesiz biz de tarih yapıyoruz, demektir. Bu tarihçeyi
torunlarımız biz konferans dolduracak kadar uzun ve
iftiharla yaptıkları zaman, elbet bizim aciz fakat hüsn-i
niyet ve samimiyetle dolu bin müşkilatla elde edilen
mücadelemizden de bahsedeceklerdir.”¹²

¹² Halide Edip Adıvar, Mektep Müzesi Dergisi, 1913.
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TÜRK MEDYASINDA KADIN
CİNAYETLERİNDE KULLANILAN ERİL DİL
Zuhal YERLİKAYA

Ş

iddet ve cinayet işleme eylemi, insanların
başvurduğu en kolay eylem olarak var olmaktadır. Birçok çeşidi olduğu öne sürülerek insanlar tarafından ister istemez normalleşti-

sonra şiddete karşı, eşitliğe dayalı, kurum ve ku-

rilmiş olan bu iki olgu, kadınlar üzerinde pervasız
bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde bu olguların kendini meşrulaştırdığı alanlardan en önem-

nunlar ve kuruluşlar oluşturulmuştur.²
Peki neden şiddete başvurulmakta?
KSGM (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü)
tarafından yapılan araştırma sonucunda bu
nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür;
Eşinin ailesi ile ilgili yaşadığı sorunlar,
Maddi sıkıntı,
Erkeğin iş sorunları,

lisi haberlerdir. Bu yazıda, “femicide”¹ olarak da
adlandırılan “kadın cinayeti” olgusunun, gazeteler
tarafından eril bir dil kullanılarak normalleştirilmesinden bahsedeceğim. Daha sonra ise bir gazeteci olarak, kadına şiddet ve cinayet haberleri nasıl
haberleştirilmeli, ne gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalı, bunlara değineceğim.
Şiddetin Nedenleri
Kadına karşı işlenen suçlar, hemen hemen her
toplumda büyük bir tepki ve üzüntüyle karşılansa
da ataerkil toplumlarda sık sık yaşanmaktadır.
Gerek toplum tarafından gerekse adli açıdan
uygulanan yaptırımlar ve cezalar olmasına rağmen kadınlara yönelik fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddetin önüne geçilememektedir.
Türkiye’de ise, kadın cinayetleri kavramı “namus,
töre cinayetleri ya da namus suçları” olarak da
adlandırılmıştır. Ülkemizde 1990 yılından sonra
kadına şiddet konusu yasal bir süreç kazanmış
olmakla birlikte devletin desteği sağlanarak bu
konuda önemli tedbirler alınmıştır. Bu yıllardan

ruluşlarda orantılı güç kullanılmaya başlamıştır.
Kadını önemseyen, kadının sosyal, siyasal, ekonomik gibi alanlarda hakkını ve eşitliği savunan ka-

Evde yeterli gıdanın olmaması,
Erkeğin sinirli ve kıskanç olması,
Kadının ihanetinden şüphe duyması,
Erkeğin ayrılmak istemesi şiddetin sebeplerinden bazılarıdır.³
Elbette şiddetin nedenleri yalnızca bunlar değildir. Ataerkil toplumlarda şiddetin en büyük nedeni cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyet ayrımıdır. Toplumsal cinsiyet ayrımı ise ilk olarak ailede başlamaktadır. Avcı ve Güdekli ’ye göre; anne ve babanın erkek çocuğunu daha cesur, daha güçlü, daha
önemli olduğu fikrini aşılarken, kız çocukları daha
çekingen, daha ürkek, sessiz ve içine kapanık bir
şekilde büyütülmektedir. Bu durumda ortaya toplum tarafından atanılan toplumsal roller meydana
çıkmaktadır.⁴
Toplumsal rol, erkek ve kadının davranışlarını belir-

¹ 1976 yılında ilk kez Güney Afrikalı yazar Diana E. H. Russell tarafından, “femicide” olarak ifadelendirilmiş ve erkeklerin kadınları, kadın olmalarından
dolayı öldürmeleri anlamında tanımlanmıştır.
² Yazıcı & Şahbaz, Intermedia International e-Journal, Spring - June – 2020.
³ Yazıcı & Şahbaz, Intermedia International e-Journal, 2020.
⁴ Fatma Avcı ve İ. Ayşad Güdekli, "Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet Ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz",
International Journal of Cultural and Social Studies c. 4 / 8 (2018): 477.
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leyen kültürel değer olarak tanımlanmaktadır. Bu
rollerde kadın; ev işi yapan, evin bütün
düzeninden sorumlu olan, çocuk bakan, erkeğe
itaat eden, yemek yapan, güçsüz kişi olarak görülmektedir. Erkek ise; evin geçiminden sorumlu,
ailesinin namusunu korumakla yükümlü, güçlü

tarafından bıçaklandı”, “Başından, tek kurşunla
vurdu”, “Yasak aşk kurbanı oldu”, “Yine cinayet
yine kadın; boğazı kesilerek öldürüldü” şeklinde
yer almaktadır.⁶
Başka açıdan bakacak olursak; KSGM tarafından
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi

kişiler olarak gösterilmektedir.⁵

kapsamında başlatılan araştırmada, dört adet

Medyanın Bakış Açısı
Türkiye’de medya organlarının kadına şiddete
bakış açısının eril açı olduğu görülmektedir.
Yapılan araştırmalara göre; kadına yönelik şiddet

günlük gazetenin (Posta, Hürriyet, Zaman ve
Sabah), Eylül 2006-2007 tarihleri arasında yayınlanan bin dört yüz haber incelenmiştir. Yine ilgili
gazetelerin editörleri ile görüşmeler yapılmıştır.
Bu araştırmada, şiddetin ölümle sonuçlanması

haberlerinde kullanılan dil, eril egemenin hâkim
olduğu dil olarak yansıtılmaktadır. Buna örnek
olarak haberlerde kullanılan başlıkları verebiliriz.
Başlıklardan bazıları; “Beni aldattı, öldürdüm”,
“Boşanmak istedi, öldürdü”, “Tek bıçak darbesiyle
öldürdü”, “Boşanmak istedi canından oldu”,

halinde haber değeri taşıdığı görüşü öne çıkmıştır.⁷ Bir başka ifadeyle, kadına yönelik şiddet
ancak ‘ölümle sonuçlanırsa’ haber olarak medyada
yer almaktadır.⁸
Kadına şiddet ve cinayet haberlerinde kullanılan
dilde; kadınları darp eden, şiddet uygulayan, taciz

“Kadın paylaşmasaydı kocası da dövmezdi”,
“Kadına şiddette son nokta”, “Bir kadın cinayeti
daha”, “Eski sevgilisi tarafından öldürüldü”, “Oğlu

ve tecavüzde bulunan eril kişiler, verdikleri
ifadelerde namus, töre ya da kadınların bedensel
durumlarından tahrik oldukları için böyle bir çıkış
noktasına başvurduklarını belirtmektedirler. Bu
durum, bu savunmalar ve bu savunmaların yazılış
şekli, medyayı takip eden insanların şiddeti ve
cinayeti haklı bulma eğilimine yöneliktir. Özellikle
Türk toplumunda ‘namus’ kavramının yalnızca
kadınlar üzerinden kullanılması kadına şiddetin
ve cinayetin toplum tarafından meşrulaştırılmasına sebep olmaktadır. Medyanın da bu konuda
aktif bir rol oynadığını görmekteyiz.
Bir başka örnek olarak; haberlerde, şiddete
maruz kalan kadının bilgileri açık bir şekilde

Emre ÇAÇAK

verilirken olayı işleyen kişinin bilgileri gizli
kalmaktadır. Kadının çıplak fotoğrafları, darp
edilmiş hali, adının açık bir şekilde verilmesi, ya-

⁵ Özcan, A. Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarına Etkisi, 2012.
⁶ Yazıcı & Şahbaz, Intermedia International e-Journal, 2020.
⁷ Songül Sallan Gül & Yonca Altındal, "Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi", Akdeniz İletişim Dergisi 24, (2015).
⁸ Altun, Abdulrezak, Gencel Bek, Mine & Altun, Esen, "Aile İçi Şiddet Haberlerinin Üretim Süreci ve Medya Profesyonelleri", İletişim Araştırmaları Dergisi 5
(2), (2007): 9-61.
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şanan olay bütün detaylarıyla paylaşılmaktadır. Bu
durumda, medya kadına şiddet haberlerini bu
şekilde vererek, kadını ötekileştirmekte, kadının

rak sansasyonel ifadelerle sunmaktadır. Şiddete
uğramış ya da cinayete kurban gitmiş kadınların
fotoğrafları sansürlenmiş şekilde de olsa kullanıl-

negatif durumunu pekiştiren bir anlatım sergilenmektedir. Oysa TGC⁹’nin belirlediği ve yakın zamanda güncellenmiş Medya ve Çeşitlilik Kılavuzuna göre; “cinsel saldırı mağdurlarının fotoğraf-

maktadır. Ancak sansürlenmiş olsa da ceset fotoğraflarının kullanılması yine infial oluşturma olarak değerlendirilmelidir.¹¹ Ayrıca olayın gerçekleşme şekline dair ayrıntılı bilgi verilmesi ve failin

ları, görüntüleri veya kimlik bilgileri kesinlikle
yayınlanmamalı; bu haberlerde animasyon ve can-

adım adım neler planladığını ve gerçekleştirdiğini
aktarması okuyucu üzerinde korkuya neden ol-

landırma da kullanılmamalı.”
Kadına şiddet ve cinayet haberlerinde yapılan
yanlışlar, bu yanlışların düzeltmeleri ve nasıl
haberleştirilmesi gerektiğine dair aşağıdaki tablo
ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır.

makta, zaman zaman kadınları güçsüz ve saldırıya
açık gösterebilmektedir.¹²

Kadına Şiddet Haberleri Nasıl Ele Alınmalıdır?
Yanlış Gerekçelendirme

Sıklık Belirten Kelimeler
Kadın cinayetleri aktarılırken sıklık belirten ifadelerden kaçınılmalıdır. “Yine bir kadın cinayeti”
gibi söylemler durumun sıklığını belirtmekten öte
bu olayların normalleşmesine neden olabilmektedir.¹³ Her ne kadar sıklık belirten kelimeler kadın

Kadının bulunduğu durumu suçlayan ve bu
durumu bir korku nesnesine dönüştürerek yanlış
gerekçelendiren haberlerin yapılmaması gerekir.
Failin cinayeti gerçekleştirmesine dair sunduğu
sebepler bu bağlamda haberlerde ön plana çıkarılmamalıdır. “Boşanmak isteyen karısını öldürdü”,

cinayetlerine yönelik bir tepki ve öfke niteliğinde
olsa da bu ifadeler durumun kısmen meşrulaşmasına ve bazı insanların olumsuz bir örnek üzerinden olsa dahi benzer bir eylem için cesaretlenmesine neden olabilmektedir.¹⁴

“Ayrılmak istediği kız arkadaşına saldırdı” ya da
“Çocuğunu göstermeyen karısını öldürdü” gibi
kullanımlar bu duruma örnektir. Bu tür ifadeler
şiddeti gerekçelendirerek faili destekleyici bir
tavrın doğmasına neden olabilir.¹⁰

Hedef Gösterme
Haberde suçlamaya/sapkınlığa yönelik hedef kitle
gösterimi verilip verilmediği ve nefret söylemi
uyandıracak bir üslubun kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gereklidir. “Erkekler 2019’da
330 kadın öldürdü”, “Her yer suç mahalli”, “Yeni
tahliye olmuştu”, “Polis memuru ruhsatlı tabancasıyla öldürdü” gibi ifadeler suçlamaya ve/veya
sapkınlığa yönelik bütünsel hedef kitle gösterimi
ve nefret dili manasına gelmektedir. Bu tür
haberlerin bir önyargı ile yazılıp yazılmadığı ve

İnfial Oluşturma-Korku Uyandırma
Dehşet verici, halkta tedirginlik ve korku oluşturabilecek ifadelere ya da görüntülere yer verilmesi
infial oluşturma olarak değerlendirilir. Zaman zaman gazeteler kadın cinayetlerini adli bir vaka ola-

⁹ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
¹⁰ Gamze Güneş ve Buğra Yıldırım, "Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin Medyada Temsili Üzerine Bir Değerlendirme", Toplum ve Sosyal Hizmet
c. 30, 3, (2019): 936-964.
¹¹ İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Metin Erol, Türk Medyasında Terörün Ele Alınışı, (İstanbul: SETA, 2018).
¹² Pauline B. Bart ve Patricia H, O’Brien, Stopping Rape: Successful Survival Strategies, (Athene Series, 1993): 112.
¹³ Fatma Avcı ve Ayşad Güdekli, Toplumsal Cinsiyet ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz, s.475-506.
¹⁴ Ceren Yeğen, "İnternet Haberciliğinde Kadın Cinayeti Haberlerinin Sunumu: Posta Gazetesi Örneği", The Turkish Online Journal of Design, Art and
Communication c. 4, 3 (2014): 15-28.

54

bahar, 2022

TÜRK MEDYASINDA KADIN CİNAYETLERİNDE KULLANILAN ERİL DİL

benzer sosyal statüdeki kişilere karşı nefret
söylemi geliştirip geliştirmediği tartışma konusu
olabilmektedir.¹⁵
Failin Psikolojik Durumunu Ön Plana Çıkarma
Eğer katilin psikolojik problemleri varsa bu durum

arasında bir ilişkinin kurulmasına neden olabileceği gibi şiddeti “aile” kisvesi altında gizleyebilmektedir.¹⁹ Failin kadının duygusal birliktelik
yaşadığı partneri olduğu bilgisi cinayet haberini
romantikleştirebilmekte, olayın önemini azaltarak
suçu sevginin arkasına itmekte ve bu şekilde

olayı başkaları veya katil tarafından meşrulaştıra-

sorunu pekiştirmektedir.²⁰ Bu nedenle haberlerde

bilir. Şiddeti ve cinayeti katilin psikolojisi üzerinden açıklamak olayın toplumsal boyutunun ıskalanmasına ve kamusal bir sorun olarak kadın cinayetlerinin tehlikeli bir noktaya taşınmasına neden
olabilir.¹⁶ Tecavüz eden, öldüren veya şiddet uygu-

katil tanımlanırken yakınlık dereceleri tek ve en
önemli özellik olmamalı, haber başlığı ya da alt
başlık gibi bölümlerde bu ifadeler yer almamalıdır.

layan erkekleri “psikopat, akıl sağlığı bozuk” ya da
“çocukken o da tecavüze uğramış” gibi ifadelerle
sunmak olayı bireyselleştirerek kadına yönelik şiddetin toplumsal kökenlerinin göz ardı edilmesinin
önünü açabilir.¹⁷

Kurban Hikayesi-Suçlu Hikayesi
Cinayet saldırısında yaşamını yitiren kurbanın
hayat hikayesine odaklanmak yerine suçluların
hayat hikayeleri, kimlikleri ve sapkın davranışı
gerekçelendirme ifadelerinden bahsediliyorsa
suçlunun hikayesine ağırlık verilmiş olur. Failin

Faili Yanlış Tanımlama
hikayesi kahramanlaştırılarak, faille empati oluşKadın cinayeti haberlerine bakıldığında birçoğunturarak ve benzer olaylara örnek teşkil edecek şeda fail ve kurban arasındaki akrabalık ya da yakınkilde aktarılmamalıdır.²¹ Kişilerin özel yaşamı kalık derecesine dikkat çekildiği görülmektedir. “Eş,
mu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yaeski eş, sevgili, eski erkek arkadaş” gibi tanımlayın konusu olmamalıdır.²²
malar faili belirtmek için
oldukça sık kullanılmakHaber Görseli Tercihi
tadır. Ancak failleri taKadın cinayetleri habernımlayıcı bilgiler meslekleştirilirken olay yeri, suç
leri ya da diğer toplumsal
aleti, mağdurun kanlı ve
rol ve kimliklerine odakyaralı görüntüleri, ceset
lanılarak aktarılmalıdır.¹⁸
fotoğrafı ve faillerin güDurumu bir nevi meşrulümseyen halleri görsel
laştıran “aile içi şiddet”
olarak
kullanılmamalıkavramına kesinlikle yer
dır.²³ Kurban ile empati
verilmemelidir. Çünkü bu
kurulmasını zorlaştıracak
kavramlar cinsiyet ve güç
şekilde failin gündelik göEzgi SÜKUN
¹⁵Cengiz Alğan ve Levent Şensever, Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek, (İstanbul: Yön, 2010).
¹⁶ 7 Güneş ve Yıldırım, Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin Medyada Temsili Üzerine Bir Değerlendirme, 936-964.
¹⁷ Jane Caputi, The Age of Sex Crime, Popular Press, 1987.
¹⁸ Songül Sallan Gül ve Yonca Altındal, Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi, 165-188.
¹⁹ Marian Meyers, News Coverage of Violence Against Women: Engendering Blame, (Londra: SAGE Publications, 1997).
²⁰Güneş ve Yıldırım, Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin Medyada Temsili Üzerine Bir Değerlendirme, 955.
²¹ Charlie Beckett, Fanning the Flames: Reporting Terror in a Networked World, Columbia Journalism School, 22 Eylül 2016.
²² Esra Serdar Tekeli, "Kadın Cinayetlerinin Haberleştirilmesi Bağlamında Medya Etiğini Yeniden Tartışmak: Habertürk Gazetesi Örneği", Abant Kültürel
Araştırmalar Dergisi (AKAR) c. 1 / 1, (2016): 134.
²³ Aziz Coşkun ve Hüseyin Köse, “Hurriyet.com.tr’de Kadın Cinayeti Haberlerinin Retorik Haber Çözümleme Yöntemi Açısından İncelenişi”, Al Farabi
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi c. 2 / 4, (2018): 191-222.
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rüntülerine yer verilmemesi gerekir. Bunun yerine
haberlerde failin tutuklu ya da yargılanırken
çekilen fotoğrafı kulla-nılmalıdır.²⁴ Kamu yararı
olmadıkça
cinsel
saldırı
mağdurlarının
görüntülerine yer verilmemelidir.²⁵ Suçlunun
itibar uyandıracak görüntülerinin kur-banların

hafif olduğunu söyleyebilirim. İyi hal indirimi ile
verilen ceza hafifletilmekte, bu durum birçok erkeği ‘birkaç sene yatar çıkarım’ düşüncesine sevk
etmekte ve sonucunda birçok kadın katledilmektedir. Durum bu kadar ciddi iken medyanın, erkek
failin bilgilerini gizleyerek maktulün bilgilerini en

açık ve net görüntüleri ile yan yana kul-lanılması

ince ayrıntısına kadar vermesi ise ülkemizde ka-

hatalıdır. Doğru haber görselinin tercih
edilmemesi etik değerleri çiğnemenin yanı sıra infiale de neden olmaktadır.
Sonuç

dınlara verilen değeri gözler önüne sermektedir.
Ne yazık ki ne toplumumuzun evlatlarını yetiştirme şekli, kadın ve erkeğin belirgin bir şekilde
eşitsizliğe maruz kalarak büyütülmesi, kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde çok büyük rol oyna-

Kadına şiddet ve kadın cinayetleri, neredeyse her
ataerkil toplumun geçmiş günümüze kadar kaçınılmaz sorunu olmuştur. Türk toplumunda ise
‘namus’ kavramının, yalnızca kadın üzerinde kullanılması, kadına şiddet ve kadın cinayetlerini doğurmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği, cinsiyet ayrımı,

makta olup toplumumuz bunun önüne geçmemektedir. Bütün nedenleri toplayıp gözler önüne
serdiğimizde görmekteyiz ki şiddete uğrayan, bir
erkeğin elinde can veren bütün kadınların bu muameleye maruz kalmasında bütün bir milletin/
toplumun suçu vardır. Bir toplumda suçun önüne

toplum tarafından dayatılan toplumsal roller kadını aşağılamakta, objeleştirmektedir. Bir kadına,
‘insan’ olduğu için değil, ‘anne, kadın, kız çocuğu,
ev hanımı’ olduğu için değer biçilmektedir.
Sonuç olarak, bu yazıda kadına şiddet ve cinayetin nedenlerini, kadına şiddet ve kadın cinayetle-

geçilemiyor, cezalar ve yaptırımlar hafif kalıyorsa
suçlu yalnızca fail veya devlet erkanları değil, aynı
zamanda toplumun kendisidir.

rinde toplumun rollerini ve etkilerini; medya tarafından kadın cinayetleri ile kadına şiddet haberlerinde yapılan yanlışlarla birlikte toplumda suça
eğilimli insanları, haberlerdeki yanlışlar vasıtasıyla suça yöneltmelerini, yazılan haberlerde kullanılan eril dilin sonuçlarına; bir gazeteci olarak,
kadına şiddet ve cinayet haberlerinin nasıl yazılması gerektiğine değindim.
Ülkemizdeki kadına şiddet ve kadın cinayetleri
geçmişten günümüze kadar büyük bir problem
teşkil etmekle birlikte, bu problemin önüne geçilecek sıkı tedbirler, yaptırımlar ve cezaların oldukça
²⁴ Ceyhan, Yazılı Medyada Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Kullanılan Dilin ve Görsellerin İncelenmesi, 45.
²⁵ Tüzük

Merve Safa KELLİ
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Kadın çalışmaları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi olarak sizi dergimizde ağırlamak
bizim için büyük bir mutluluk.

Zaten binlerce yıllık bir gelenek söz konusu olduğu

Benim için de burada olmak çok keyifli, teşekkür
ederim.

laştırılması için kullanılıyor. Eşitlik talebi, aynılık
ya da aynılaşma talebi değildir. Eşit olduğunuz
halde farklılığınızı koruyabilirsiniz. Tersinden
söyleyecek olursak farklı olduğunuz halde kamusal
alanda eşit olmanız mümkündür. Yani birer özerk
insan varlığı ve yurttaş olarak tabii ki eşit olabilirsiniz. Kendi somut bedeninizle, o farklılığı koruyarak eşit olmanız mümkün. Şimdi burada son

Kadın ve erkek cinsiyetlerinin farklı fizyolojik
özellikleri mevcut. Fizyolojik farklılık, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin neresinde duruyor? Bu fizyolojik farklılık dolayısıyla toplumsal hayattaki
farklı görev ve rollerin, cinsiyetlere göre dağıtılmasının sürdürülmesi, geçerli bir yaklaşım mı?
Eşitlik, genel olarak aynılık ya da aynılık isteğiymiş gibi algılanıyor yahut öyle sunulmak isteniyor.
Önce biraz bundan bahsetmek lazım. Elbette kadınlar ve erkekler arasında fizyolojik ve biyolojik
farklılıklar var. Kimse bunu inkar etmiyor ve üstelik inkar etmek de istemiyor. Fakat bu biyolojik
farklılığın toplum içinde, kültür içinde hiyerarşik
bir farklılığa, bir ezme-ezilme ilişkisine yol açması
şart değil. Bu, var olan toplum içinde öyle oluyor.
O yüzden de aynı zamanda her türlü ezme-ezilme
ilişkisi için bir tür model, bir paradigma işlevi görüyor. Bu sebeple de değişmesi konusunda müthiş
bir direnç var. Eğer değişirse dünyanın çivisi çıkacakmış, her şey değişecekmiş gibi bir algı var.

için bu durumu anlamak çok da zor değil. Toplumsal cinsiyet ideolojisi ya da cinsiyetçilik, var
olan eşitsiz ilişkilerin, yapısal eşitsizliğin meşru-

zamanlarda çok yaygın olarak karşılaştığımız
“Feministlerin istediği eşitlik, aslında aynılıktır.
Erkeklerle aynı olmak istiyorlar.” algısı mevcut.
Feminizm tam tersine, özellikle farklılık üzerinde
duran, farklılıkların (yalnızca cinsiyet farklılığı
değil, her türlü farklılığın) tanınmasını talep eden
ve bunun için mücadele eden bir akım. Feminizmin aynılaştırma isteği gibi bir şey söz konusu
değil. Fakat buradan “Kadınlar eşitlik derken erkeklerle aynı olmak istiyor; bunun için de eşitliği
değil, adaleti savunmak gerekir” sonucunu çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii adalet, kulaklarımıza çok
güzel gelen bir kavram. Elbette hepimiz adalet
istiyoruz ama eşitlik olmadan adalet de olmuyor.
Çünkü onların adalet dedikleri, bildiğimiz “oranlı
eşitlik” anlayışı. Yani hak edene, ancak hak ettiği
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1978 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümünü bitirdi. 1983 yılında ise
Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde yüksek
lisansını yaptı.
1980-84 yılları arasında
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığında Uluslarası
ilişkiler uzmanı olarak çalıştı. 1991 yılında
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde
araştırma görevlisi oldu.

kadar eşitlik. Eğer toplumda erkek kendisini zaten
üstün sayıyor ve toplum da bunu böyle kabul ediyorsa “kadına eşitlik, erkeğe zulüm” olur. Nitekim
İslamcı yazarlar bunu savunuyor. Çünkü kadını
ikincil konumda görüyorlar; eh o zaman da “eşit
olmayana eşitlik” tanıyarak üstün olana haksızlık
etmiş oluyorsunuz. Önemli olan toplum içinde
süregelen eşitsizliği, cinsiyetçiliği ve ayrımcılığı
ortadan kaldırmak, kimseyi kimseden üstün veya
aşağı saymamak. Adalet ancak o zaman gerçekleşir. Adalet, eşitliğin karşısına konulacak bir kavram değildir. Bir daha tekrarlayayım: Farklı olabilirsiniz, farklısınız, farklılığı fark etmek ve tanımak çok iyi bir şeydir. Fakat farklı olduğunuz halde eşit olmanız mümkündür ve bunu talep etmek
hem meşrudur hem de herkesin yurttaşlık görevidir.
O halde “aynılık”, “eşitlik” ve “adalet” kavramlarına ışık tutmamız gerekiyor bu soruyu yanıtlamak
için.
Tabii. Eşitlik ile adalet birbirine karşı kavramlar
değildir fakat öyleymiş gibi yansıtılıyor. Adalet ile
kastettikleri, kadınların kendi yerlerini bilmeleri,

yani kendilerine tanınan sınırların dışına çıkmamaları. Oranlı eşitlik anlayışı budur. Platon’dan
beri bildiğimiz, herkes toplumda konumunu bilirse ve ona uygun davranırsa -ki bu konumlar eşit
değildir- toplumda ahenk sağlanacağı düşüncesi... Bu “adalet” anlayışına göre köylü ile efendinin, kadın ile erkeğin konumu eşit değildir, olmamalıdır. Bu, bizim adalet anlayışımız olamaz.
Bugün feminizm yekpare bir bütün değil, farklı
feminist yaklaşımlar söz konusu. Belki bu çeşitlilikten olacak, kendisini “feminist” olarak adlandırmaktan imtina eden ama kadın haklarını müdafaa ettiğini öne süren kimseler de mevcut. Feminizmleri ve feminizm dışı kadın hakları savunusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hakikaten dediğiniz doğru. Birçok kadın benimle
aynı düşünceleri savunuyor ama söze “Ben feminist değilim ama…” diye başlıyor. Çünkü bu, erkek
egemenliğinin propagandasıyla ve kadın erkek
eşitliğini, genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini
geriletme çabasıyla ilgili bir durum. Feminizm,
evrensel ilkelere dayanır. Feminist evrensel ilkeleri
herkes savunabilir, savunmalıdır. Ayrıca feminizm sadece yasal haklardan ibaret değildir. Benim indimde feminizm, esas olarak kadınların
güçlenmesi anlamına geliyor ve kadınların güçlenmesinin de çok çeşitli yolları olabilir. Ben kitabi
ayrımlarla çok ilgilenmiyorum, ki bu ayrımlar zaten geçmişte kaldı. Şu an kimse böyle kategorik
ayrışmalarla ilgilenmiyor. Aksine feminizmin
gündeminde kesişimsellik var. Benim kesişimsellikten anladığım, sadece kadın hakları ya da kadınlara özgü taleplerle değil tüm aşağıda kalanların, ezilenlerin dertleriyle dertlenmek. Kadınla-
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rın insan haklarını savunmak yani cinsiyetçiliğe,
ayrımcılığa karşı çıkmak ve değişmesi için uğraşmak, feminist olmak demektir. Bunun adını koymaktan kaçınmamak lazım. Bu aralar “feminizm”

İngiltere’de York Üniversitesinde ikinci yüksek
lisansını, "Kadınlar ve Din: Baskı ve Direnme
Söylemleri" (Women and Religion: Discourses of
Domination and Resistance) başlıklı tezi ile bitirdi.
“Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın” başlıklı teziyle
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde
ise 1996 yılında doktor unvanını aldı.

ifadesine konan mesafe biraz azaldı fakat ben
çeşitli ortamlarda “Ben feministim.” dediğimde
bazı beyefendilerin bana “Aman estağfurullah hocam!” dediğini hatırlıyorum. Üstelik bundan yüz
küsur yıl kadar önce, İkinci Meşrutiyet dönemin-

edildiğini görüyoruz. Bu bağlamda Türk milliyet-

de, Beyaz Konferanslar adında konferanslar dizisi
var. Bir konakta, üç yüz kadar kadın bir araya gelip her hafta seminerler yapıyorlar feminizm ve
kadın hakları konusunda. Kadınlar Dünyası dergisinde Nimet Cemil Hanım “Feminizm, Daima Fe-

Bütün ulus devletleşme dönemlerinde, özellikle
geç uluslaşmalarda milliyetçilik ile feminizmin el

minizm” başlıklı yazı yazıyor. Dilimizde zaten
birçok yabancı kelime varken niye bir de “feminizm” olmasın diye soruyorlar yazılarında, tartışmalarında. Yüz yıldır bitmedi feminizm düşmanlığı çünkü cinsiyetçiliğin ortadan kalkmasından
korkuluyor. Demek istediğim “feminizm” kavramına karşı düşmanlık geleneksel eril muhafazakarlığın yarattığı bir şey, medya da bunu hevesle
yaymaya çalışarak suç ortaklığı yapıyor. Buna karşılık feminizm kavramını kullanmakta direnmek
lazım çünkü feminizm, evrensel ilkeler ve haklarla
ilgilidir, eşitlik ve gerçek adaletle ilgilidir.
Tam da Türk feministlerden bahsetmişken şu
soruyu yöneltmek yerinde olacak. Ziya Gökalp’in
yazılarında Türkçülüğün feminizm ile paralel bir
ilerleyişi ortaya konuluyor, Ziya Gökalp için
feminizmin Türkçülüğün içerisinde değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Ancak milliyetçiliğin Türkiye’deki seyrine bakıldığında, kadın haklarının
milliyetçi söylem içerisinde yerinin zamanla terk
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çiliği ve feminizm ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?

ele gittiğini görürüz. Burada milli davanın dişilleştirilmesi de söz konusudur. Vatan, kurtarılması
gereken bir bakire olarak sembolleştirilir, onu
kurtaracak olan da milliyetçi erkeklerdir. Fakat
aynı zamanda -özellikle de Osmanlı-Türk modernleşmesinin başlarında- toplumun gelişmesi
ile ailenin gelişmesi, ve tabii ailenin gelişmesi ile
de kadın birbirine bağlı şeyler olarak görülür.
Dolayısıyla kadınların gelişmesi ile toplumun gelişmesi ya da geriliği arasında bir paralellik kurulur ve kadınlar da bu şekilde milli davaya dâhil edilirler. Türkiye’de on dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren kadınlar yurttaş olmaya, kamusal
alanda var olmaya çalışıyorlar. Şeriat buna izin
vermiyor fakat onlar sınırları zorluyorlar. Modernleşmeci erkekler, genç Türkler ve Kemalistler
de kadınlara bir alan açıyor ve kadın haklarını destekliyorlar. Bu destekleme süreci Cumhuriyet sonrasında önemli ölçüde bir kazanıma dönüşüyor ve
kadınlar kamusal alana çıkma imkânı elde
ediyorlar. Medeni Kanun, eşit yurttaşlık yolunda
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çok önemli bir adım, hiç kuşkusuz. Fakat şunu da
düşünün, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken en
önemli kopuş belki de bu noktada oluyor. Yani
yüzlerce yıldır kamusal alandan dışlanmış olan
kadınların nihayet o alanda görünür olmaları. Bu
da toplumda, özellikle erkeklerde önemli ölçüde
kaygıya yol açıyor. Ben buna “ataerkilliğin endişesi” diyorum. Bu kaygıyı hafifletmek için de yine
birtakım geleneksel sınırlamalar getirilerek kadınlar belirli bir çerçevenin içinde tutulmaya çalışılıyor, yani kamusal alanda var olacaklar ama eski
geleneksel eşlik ve annelik rollerini de bir şekilde
devam ettirecekler. İkinci Meşrutiyet döneminde,
daha sonra Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya
Savaşında ve ardından Kurtuluş Savaşı dönemlerinde kadınlar ön plana çıkıyor ve erkeklerin boş
bıraktığı alanları dolduruyorlar, ister istemez. Yalnızca Türkiye'de değil, Batı’da da böyle; kadınların
artık “kendilerini kanıtladıkları” düşünülüyor ve
oy hakkının tanınması için bu gerekçe gösteriliyor
(gördüğünüz gibi hep kadınların kendilerini “kanıtlamaları” istenir!). Osmanlı feministleri de bunun bilincindeler. Yurttaşlık haklarını ve siyasi
hakları talep ederken tam da “Bizim bu savaşlarda
gösterdiğimiz yararlılık ve fedakarlıklar bize bunları isteme hakkını veriyor” diye çok net söylüyorlar. Ama dediğim gibi, ulus devletin erkeklerinin
de esas zihniyet dünyası öncekinden pek farklı değil. Ataerkil zihniyet bir anlamda kılık değiştirİyor, artık kendisini din ile meşrulaştıramıyor ama
yine aynı cinsiyetçi geleneksel roller devam etsin
istiyor. Böylelikle, yani geleneksel rollerle sarılıp
sarmalanınca kadınların kamusal alandaki mevcudiyeti erkekler için daha kabul edilebilir ve eril
kaygı da bir nevi giderilmiş oluyor. Zaten Medeni
Kanun’un ve Ceza Kanunu’nun değiştirilmeden

önceki haline bakıldığında bu daha iyi anlaşılır.
Değişim önemlidir –kadınların kamusal alandaki
varoluşları önündeki yasal engeller kaldırılmıştırfakat değişmeyen birçok yönü de içerisinde barındırır. Örneğin geleneksel cinsiyet rollerinde gerçek bir değişim yoktur; erkek hala aile reisidir, kadınlar yine ailenin ve toplumun ahlakının göstergesi olarak görülürler ve bu yetmiyormuş gibi
artık toplumun mutluluğunun ve ahenginin de
göstergesi olmaya başlarlar. Yani kadın ne kadar
fedakâr ve “başkaları için mevcut” olursa, hem
kendileri, hem aileleri hem de toplum o kadar
mutlu ve müreffeh olur gibi ideolojik bir anlayış
vardır. Sonuçta kadın, gene özerk birey değil
ailenin mütemmim cüzü.
1935’e kadar olan dönem, kadınların önemli ölçüde faal oldukları, kendi taleplerini öne sürdükleri
bir dönem. Örneğin 1927’de kadınların oy hakkı
talebinde bulunduklarını fakat bunun kabul
edilmediğini görüyoruz; zaten daha Cumhuriyet
Halk Fırkası kurulmazdan önce Kadınlar Halk Fırkası kurulmaya çalışılmış ama kadınlar oy hakkına
sahip olmadıkları için bu kabul edilmemişti. Daha
sonra bildiğiniz gibi kadınlar seçme ve seçilme
hakkını 1934’te ve 1935’de kazanıyor. Dünyanın
başka yerlerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadın-
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lara oy hakkının kabul edilmesi kadın hareketinde
belirli bir duraklamayı getiriyor. Batı’da iki savaş
arasındaki dönemde de oy hakkı elde edilmesiyle
tüm sorunların çözüldüğü anlayışı vardı, kadın-

Hakların tamamen tavandan indiği doğru değil,
feminist tarih araştırmaları bunu doğrulamıyor.
Bu konudaki resmî tarih anlatısı çok değişti. Çünkü Batı’daki gelişmeye benzer bir gelişmeyi Os-

larda. Türkiye'de de benzer bir durum var; tek
parti döneminin sivil toplumu bastıran tutumu da

manlı-Türk çizgisinde görmemiz mümkün. Tabii
kültürel ve tarihsel bazı farklar var fakat Osmanlı

etkili, tabii. Başka birçok dernek ve örgüt gibi Kadınlar Birliği de kapatılıyor (“kendi kendilerini
feshediyorlar”!). Ayrıca unutmamak gerekir ki

öyle nevi şahsına münhasır, sui generis değil.
Dünyanın geri kalanıyla karşılaştırılabilecek koşullarda. Kadınların mücadelesi de böyle bir karşı-

Cumhuriyet ile kadınların çok önemli kazanımları
var, bu yüzden de Kemalist ve milliyetçi ideolojiyi
büyük ölçüde benimsemiş ve içselleştirmiş durumdalar. Bunun da etkisiyle kadın mücadelesi
bir duraklama dönemine giriyor.

laştırmayı mümkün kılıyor. Genelde kadın hareketini statüsü yüksek kadınların başlattığı söylenir
ki başka türlüsü mümkün değildir. Batı’da da
böyle başlamıştır. Çünkü belirli ölçüde eğitimli olmazsanız haklarınızın farkına varamazsınız ve
eğer belirli ölçüde kaynaklarınız yoksa, haklarınızın farkında olsanız bile mücadele edemezsiniz.
Bu yüzden on dokuzuncu yüzyıla kadar esas olarak bireysel başkaldırılar vardır; feminizm ancak

Bir “Türk feminizminden” bahsetmek mümkün
mü? Türkiye’de kadın haklarının deyim yerindeyse tabandan hareket etmeyen, tavandan tabana
indirilen haklar olduğu ve bu sebeple Türkiye’de
feminist mücadelenin tam olarak ortaya çıkmadığını öne sürmek doğru olur mu? Başka bir deyişle
Türkiye’de feminizmin devletin gölgesinde kaldığı öne sürülebilir mi?

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi
ve Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi oldu ve
siyaset bilimi anabilim dalı başkanı olarak görev
yaptı. İstanbul Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler
Fakültesinde ve Kadın Sorunları Araştırma Merkezi
(KSAUM) bünyesinde dersler verdi.

on dokuzuncu yüzyılda kitlesel bir harekete dönüşebilmiştir. Çünkü bu dönemde kadınların hem
eğitim düzeyleri artıyor, hem de ücretli çalışma
hayatına atılarak ayaklarını basacakları bağımsız
bir konuma sahip olabiliyorlar. Osmanlı’da da
eğitim hamlesi çok önemli; on dokuzuncu yüzyıl
sonu, yirminci yüzyıl başlarında maddi kaynağa ve
eğitime sahip kadınların sayısı artıyor ve onlar
hak taleplerini gündeme getiriyorlar. Bu da çok
doğal.
Daha sonra ise, az önce konuştuğumuz bağlamda, tek parti yönetiminin solidarist ve tekçi politikasının sivil toplum örgütlerini kapatması ve genel olarak sivil toplumu daraltması kadınları da
etkiledi. Ancak 60’lardan sonra, Türkiye'de sol
hareketin gelişmesiyle belki bir hareketlilik oldu
fakat o zaman da büyük ölçüde solun etkisinde
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kalındı, ki o dönem solculuğu da maalesef cinsiyetçilikle malûldü. Biz esas olarak 80’lerden sonra
aile içindeki rollerin, cinsiyetçiliğin gündeme geti-

eşitliği konusunun müfredattan çıkarılmasını istiyor. Devlet feminizmi kavramsallaştırması bana
artık neredeyse hiçbir anlam ifade etmiyor. Tam

rildiğini ve buna karşı mücadele edildiğini görmeye başlıyoruz. Bu da çok şaşırtıcı bir durum değil.
Artık meslek ve eğitim sahibi olan çok sayıda
kadın mevcuttu ve aynı dönemlerde dünyada ikin-

tersine şu an devletin sahibi olanlar, muktedirler,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sürdürme konusunda dört ayak direniyorlar. LGBTİ+ haklarını da
kapsadığı için toplumsal cinsiyet kavramına karşı

ci kadın hareketi yükselmişti; bu, Türkiye’deki kadınları da etkiledi. 80’ler sonrası feminist hareket

savaş açılmış durumda. Bu kavramın aile ve toplum ahlakını bozduğu iddia ediliyor. Gördüğünüz

için de yine “tuzu kuru kadınların hareketi” veya
“Batı’dan ithal” denirdi. Ben de hep şöyle cevap
verirdim: “Sosyalizm Anadolu’nun bağrından mı
doğdu?” Bunu diyenler genelde solcu arkadaşlarımızdı, çünkü. 90’lardan itibaren devlet içine de

gibi gene ortada birey yok. İnsanların kendi var
oluşlarını ve haklarını güvenceye almak istemeleri
aile ve toplum ahlakını neden bozsun? Tam tersine
eşitlik toplumu güçlendirecek bir şeydir, adaleti
pekiştirecek bir şeydir. Siz herkes için eşitlik ve

yansıyan bir şekilde kurumsallaşma ortaya çıktı. O
sırada bir devlet feminizminden tam bahsedilebilir mi pek emin değilim ama en azından söylemde
destekleme söz konusuydu ve Kadından Sorumlu

adalet istemezseniz sonuçta kendinizi de bağımlılıktan kurtaramazsınız. Bu yalnızca kadınların
sorunu değil, erkeklerin de sorunu. Kadınların
bireyselliğinin bastırılması aynı zamanda erkek-

Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü gibi kurumlar oluşturuldu. 1995’de Beijing Birleşmiş Milletler Kadın Konferansı’nda Türkiye
CEDAW’a (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi) koyduğu çekinceleri kaldırmayı taahhüt etti ve 2001’deki Medeni Kanun’-

lerin de bireyselliklerini kaybetmelerine yol açıyor.
Bunu erkekler görmezse çok hata ederler ve nitekim de ediyorlar.

da, ardından Ceza Kanunu’nda ayrımcı maddelerin temizlenmesiyle bunu gerçekleştirebildi. Fakat
daha sonra maalesef bu alanda atılan ileri adımlar
geri alınma sürecine girdi.
Yasalar önemlidir elbette ama onların uygulanabilmesi için, kadınların durumunun gerçekten
değişmesi için siyasi iradenin ve müdahalenin
rolü esastır. 90’larda devlet içindeki kurumların
yanı sıra üniversitelerde kadın merkezleri açılmaya ve Kadın Çalışmaları alanı gelişmeye başladı. O
zaman YÖK bunları destekliyordu. Şimdilerde ise
YÖK bunları kapatmasa da toplumsal cinsiyet

akademiye girmesi neden bu kadar uzun sürdü?

Feminizmin, 1960’lı yıllarda akademik olarak
çalışılmaya başlandığı düşünülürse feminizmin

Bu benim üzerinde durmak istediğim bir konu.
Akademide ilerici ve normal sayılanı değiştirici
hangi akıma baksanız, arkasında bir toplumsal
hareket olduğunu görürsünüz. Önce maddi olarak
toplumda bir şeylerin değişmesi ve hareketin
ortaya çıkması gerekiyor. Nitekim dünyada,
60’larda özgürlük hareketiyle birlikte kadın özgürlüğü hareketi de yükseldi ve bunun sonucu olarak
70’lerde ve sonrasında akademiye yansıdı. Stuart
Hall, feminizm akademiye öyle kibarca açılan ka-
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1995 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör
unvanını alan Berktay; Ekonomik Sosyal Tarih
Vakfının kurucusu, Toplumsal Araştırmalar
Vakfının kurucusu üyesidir.

siyaset biliminde, toplumla olan ilişki son derece
tayin edicidir. Burada “toplum” derken toplumun
tamamını kastetmiyorum, dayanacağınız bir zemini kastediyorum.
Bugün Türk ve dünya akademisinde ataerkilliğin
konumunu nasıl görüyorsunuz? Kadın istihdamının en geniş olduğu yerlerden birisi, üniversite ve
diğer eğitim kurumları. Bu durum, toplumsal

pıdan girmedi, pencereyi kırarak girdi der. Sanırım bu bütün devrimci, dönüştürücü akımlar için
geçerlidir. Türkiye’de 80’lerde ikinci kadın hareketi ortaya çıktı ve sayıca az olmakla birlikte ideolojik etkisi çok büyük oldu. Bu sayede de akademiye
yansıdı. Bizler önce feminist olduk, sonra feminist
akademisyenler olduk. Bunun aksi de pek mümkün değildir. Bence bu anlamda Marksist çerçeve
geçerli. Bugün farklı bir durum varsa yine bu
açıdan bakıp analiz etmek gerekir diye düşünüyorum.
Bu durumda teorik çalışmanın, toplumsal hareketin ardında kalmasını bir sorun olarak ortaya
koymuyoruz. Bilakis sizin perspektifinizden aslında toplumsal hareket öncü bir yerde duruyor.
Tabii öyle ama bunları öncelik sonralık ilişkisi
içerisinde anlamak pek doğru değil; önemli olan
gerçekten diyalektik bir birlik içinde olduklarını
kavramak. Benim söylemek istediğim, dayanacağınız toplumsal bir hareket, toplumsal bir gerçeklik olmadığı vakit teorik olarak çok yaratıcı ve
dönüştürücü olmanızın zor olduğu. Müthiş bir
deha olup toplumsal anlamda henüz karşılık bulmamış konuları gündeme getirebilirsiniz ama bana kalırsa özellikle sosyal bilimlerde, hele hele

cinsiyet eşitliğinin akademide önemli ölçüde
sağlandığının göstergesi sayılabilir mi?
Maalesef göstermez, çünkü tek gösterge o
değildir; fakat yine de istatiksel olarak kadınların
bir yerde belirli oranda bulunması önemlidir.
Genelde, bir değişim yaratmak için en azından
%30’luk bir alt sınırın olması gerektiği söylenir.
Türkiye’de, üniversitelerde kadınların varlığını
Cumhuriyet’e borçluyuz. Bunun hakkını teslim
etmek gerekir. Bir dönem %40’a kadar çıkıyor bu
oran. Ben 1995’te İsveç'e gittiğimde - oradaki kadın çalışmaları merkezlerini dolaşıyordum- İsveç’teki kadın akademisyenler, Türkiye’de kadın akademisyen oranının %36 olmasına çok şaşırmışlardı. Çünkü o sırada İsveç'te oran %8 idi. Bu bakımdan -devlet feminizmi bahsini anımsayacak olursak- Cumhuriyet’in kadınların önünü açması çok
önemliydi, bunu küçümsememek lazım. Ama
özellikle son zamanlarda bu durum değişmeye
başladı. Akademide kadın olmak her zaman
zordur. Daima başkalarından daha fazla çalışmak
ve kendinizi kanıtlamak zorundasınızdır. Yalnızca
akademide değil, her alanda durum böyledir.
Dahası, bir şekilde size, yerinizin orası olmadığı
hatırlatılır. Bu, üniversitede uzun süre üstü kapalı
bir şekilde cereyan etti. Mesela, kadın çalışmaları
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ile ilgileniyorsunuz diye size iltifat edermiş gibi
“Ama siz çok birikimli bir insansınız, niye bu
konularla uğraşıyorsunuz?” denir. Hatta bir ders

aile kavramı ile kadının yerini tayin etme çabası,
yeni bir ataerki formu gibi gözüküyor.

paylaşımı olurken bana dördüncü bir ders teklif
edilmişti. Ben de “Benim dördüncü bir dersim var,
Siyasal Bilgiler Fakültesi dışında Kadın Çalışmaları dersi de veriyorum.” dediğimde “Ama hocam,

Kadının aile ile özdeşleştirilmesi bir yandan yeni,
bir yandan da çok eski bir anlayış. Kadının esas
olarak kendi başına bir birey sayılmayıp aile ile
özdeşleştirilmesi, ataerkinin ilk ortaya çıktığından

o sizin hobiniz zaten” şeklinde cevaplar da almıştım. Dediğim gibi, bu tür tepkilerin o dönemler

beri mevcut. Tabii burada sormak lazım, ataerkil
sistem derken neyi kastediyoruz? Toplumda ka-

üstü kapalıydı. Ama 2010’dan sonra ‘kadınların
yeri burası değil’ anlayışının açıkça dile getirildiğini ve asistan alınacağı zaman açık bir şekilde ‘kadınların evde olması lazım, burada değil’ denilerek
kadınların alınmadığını gördük. Ve bunlar sıradan

dınların ikincilleşmesine, ezilmesine yol açan kurumları, yapıları, uygulamaları ve tabii ideolojiyi
kastediyoruz. Ama aynı zamanda ataerkinin, tarihsel ve kültürel olarak farklılık gösterdiğini
görüyoruz. Yani özü her ne kadar aynı olsa da her

bir hale geldi. Örneğin KHK’lı kadın akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu kadın çalışmaları yapan
arkadaşlardı. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bir
de Kadın Araştırmaları Merkezinin “evcilleştiril-

yeri kaplayan tek bir ataerkil sistem yok. Genel
olarak ataerki kavramını kullandığımızda, erkek
egemenliğini ve bunu mümkün kılan sistemi
bütünüyle kast ediyoruz ama bu dediğim gibi

mesi” isteği söz konusu. Kadın ve toplumsal cinsiyet araştırmaları değil, kadın ve aile araştırmaları
yapılması isteniyor. Yine, “Siz aileye ve topluma
aitsiniz. Hasbelkader buradasınız, bu yüzden de
kendi işinizle, yani aile işleriyle uğraşın” baskısı
çok var. Bütün bunlara rağmen istihdamdaki

toplumdan topluma, dönemden döneme farklılıklar gösteriyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde şimdi, eskiden görülmeyen bir şekilde,
kadınlara sadece kadın oldukları için saldıran
kişiler ve gruplar var. Türkiye'de kadına yönelik
şiddet hâlâ namus, töre vb. kavramlarla gerekçe-

bahsettiğim belirli bir oranı aşmak, tayin edici
oldu. Bu yüzden ortada çok ikili ve karmaşık bir
durum var. Her şeye rağmen kadın akademisyenler direniyor ve nitelikli araştırmalar yapmakta da
cesur davranıyorlar.

lendirilmeye çalışılsa da bunun da değişime uğradığı görülüyor. Hatırlarsınız birkaç ay önce bir
adam, tanımadığı bir kadını sadece kadın olduğu
için kılıçla öldürdü. Erkek şiddeti ve cinsiyetçilik
hemen her yerde artıyor. Bunun da nedeni, önemli ölçüde erkeklerdeki bir “erkeklik azalması” duygusu. Özellikle yirminci yüzyılda kadınlar önemli
kazanımlar elde ettiler. Şimdi erkeklerde tuhaf bir
mağduriyet duygusu ile bir hiper erkeklik anlayışı
üst üste geliyor; yani bir yandan muazzam şişkin
bir erkek egosu var, diğer yandan bu sürekli yara

Sizin “ataerkilliğin endişesi” ifadenizi de açımlamak adına şöyle bir soru sormak istiyoruz: Ataerkilliğin dönüştüğünü düşünüyor musunuz? Ataerkillik, bugün kadın haklarının karşısına hangi
formlarda çıkıyor? Biraz önceki cevabınızdaki
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alıyor. İşsizlik ve yoksulluğun getirdiği güçsüzlük
ile birlikte kadınların güçlenmesi ve artık ataerkiye itaat etmemesi, erkeklerde bir mağduriyet duygusu yaratıyor. Bir tür “hakkı olanın elinden alın-

gençler gibi eşitlik ve özgürlük arıyordum. Türkiye’de toplumu değiştirmek ve toplumdaki eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, kendi özgürlük arayışımız ile iç içe geçmişti. Birçok genç gibi ben de

dığı” duygusu… Bununla baş edebilmek için şiddete başvuruyor ve böylece “zehirli erkeklik” olgusuna sarılıyor. Ben her şeyi yapabilirim ve aynı zamanda bunlardan sıyrılabilirim düşüncesi var ve
bunun bu kadar açık yaşanması, uygulanması yeni

solcu oldum ve hâlâ öyle olduğumu düşünüyorum.
Sol hareketin de tıpkı Türkiye’deki modernleşmeci, cumhuriyetçi büyük babalarımızda olduğu
gibi ataerkil önyargılar ve cinsiyetçi zihniyet yapısında olduğunu zamanla keşfettim. Nasıl ki on

bir durum. Ancak bu yeni durumun temelinde de
zihniyet aynı: Kadın ve erkek eşit değildir, olmamalıdır; kadın erkeğe itaat etmelidir çünkü kadın
aileye aittir, ailenin ahlakını ve şerefini erkek
korur ve bu yolda her şeyi yapabilir. Yirmi birinci

sekizinci, on dokuzuncu yüzyılda kadınlar bir
yandan doğal haklar teorisini ve insan hakları
teorisini benimsiyorlar ama kendilerinin bu aydınlanmanın ve insan kapsamının içerisine girmediklerini fark ediyorlar; biz de buna benzer bir

yüzyılda, dünyanın hemen her yerinde ataerkil
pazarlığın çöktüğünü ve bir anlamda erkeklerin
eski güzel günlere dönme özlemi içinde olduklarını görüyoruz, ne var ki bunun maddi bir temeli ve

süreci yaşadık. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesinde o
kadar insan hakları dersi aldım fakat hiçbir zaman
aklıma “Kadın insan mıdır?” sorusu gelmedi
çünkü doğal olarak her halde öyledir diye düşünü-

meşruiyeti yok. Böylelikle de şiddet gündeme geliyor. Meşru otorite kullanılamadığında daima şiddet gündeme gelir.

yordum. Bunun maalesef böyle olmadığını yaşayarak anlamak, benim için travmatik bir deneyim
oldu. Aynı zamanda eşitlik, özgürlük arayışı gibi
anlam arayışı da benim hayatımda çok önemli.
İşte olup biteni anlamak, anlamlandırmak ihtiyacıma feminist teori karşılık verdi. Feminist teoriyi
yeni haliyle 80'lerde keşfettim ve bu alan benim
için birçok bakımdan çok heyecan vericiydi.
Çünkü feminist teori hakikaten radikal, değiştirici
ve dönüştürücü bir teorik açılım. Türkiye’nin demokratikleşme sorunsalıyla meşgul bir siyaset
bilimci ve feminist olarak pratikle iç içe olarak
teoriyle uğraşmak kafamdaki birçok soruyu açıklığa kavuşturmamı sağladı.

Son olarak sizin akademik çabanızın ardında duran nedenleri merak ediyoruz. Fatmagül Berktay’ı kadın çalışmalarına iten temel motivasyon
ne idi?
Ben ortaokul ve lise yıllarımdan itibaren felsefe ile
ilgilenen bir insandım. Lise dönemimde de, bir
anlamda, kendiliğinden feminist idim. Simone de
Beauvoir’ı keşfetmiştim. Dönemin toplumsal ve
maddi koşulları sebebiyle Türkiye’de sol ve sosyalist düşünce çok önemliydi ve ben de liseden itibaren o düşünce içerisinde şekillendim diye düşünüyorum. Şimdi geriye baktığımda, ben de tüm
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Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz.

evi ise ticarî ilişki mekânı olarak gören anlayışlar
mevcuttur. Bunların yanında Antik Yunan’da da,
aile reisinin hem evlilik hem de eş üzerinde mut-

Bilimsel merak peşinden koşan genç müteşebbis-

lak söz sahibi olduğu ‘genos’; Romalılarda ‘gens’;
Slavlarda ise ailedeki en büyük kişinin, diğer aile
üyelerini kölesi gibi kullandığı ve kolektif mülkiyet
hakkına dayalı ‘zadruga’ denilen aile tipleri bulun-

lerle fikir teatisinde bulunmak da benim için çok
mutluluk verici.
Toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarında gündeme getirilen konulardan birisi de “geleneksel
Türk aile yapısı”. Bu ifade belki artık bir “retorik”
olarak tartışmalardaki varlığını sürdürüyor. “Geleneksel Türk aile yapısı”na ışık tutmak için şu
soruyu sormak istiyoruz: Genel olarak Türk tarihine baktığımızda Türk aile yapısında değişmeyen, deyim yerindeyse “tözsel” olan özellikler
tespit edebiliyor muyuz?
Türk aile sistemindeki asli ve vazgeçilmez, yani
tözsel özellikleri ele alabilmek için öncelikle fotoğrafın bütününü görebilmek gerekir. Tümdengelim Yöntemi’yle daha bilimsel ve nitelikli analiz
yapabilmek için de, aile kurumunun çeşitli kültürlerde farklı ideolojiler tarafından nasıl ele alındığına bakmak doğru olacaktır. İnsanlık kültür tarihinde aile kavramı, pek çok felsefeci, halkbilimci
ve sosyolog tarafından farklı ideolojiler ve bakış
açılarıyla ele alınmıştır. Bu bakış açıları içerisinde,
evliliği sadece cinsellik; kadın ve erkeğin yaşadığı

maktadır. Bütün bu aile tiplerine kültürel ve toplumsal açıdan bakıldığında, Türk aile tipi bunların
hiçbirisine benzemez. Türk ailesi, anne ve babanın her ikisinin de varlık alanı oluşturarak düşüncesinin önemsendiği, iş bölümü yapıldığı ve sorumlulukların paylaşıldığı bir aile tipidir. Pek çok
kültürde olduğu gibi Türk aile yapısının kökeninde de ataerkillik vardır; ancak, daha önceki dönemlerde anaerkilliğin izleri de mevcuttur.
Türk aile tipi, babanın mutlak ve tek hâkim olduğu
pederşahî değil, pederîdir.¹ Bunun örneklerini
yazılı Türk kaynaklarından verebiliriz. Mesela
bilinen en eski kaynaklardan olan Orhun Abideleri’nde “Tanrı, Türk halkı yok olmasın diye, millet
olsun diye babam İlteriş Kağanı (ve) annem İlbilge
Katunu [(diğer Kök (Türklerin)] üzerinde tutup
tahta oturtmuş/(tu) şüphesiz.” ifadelerini görürüz.
Bu isimler bizim için çok önemlidir, hiçbirisi tesadüfî değildir. ‘İlteriş’, ilin yöneticisi ve düzenleyen
yetkilisi; ‘İlbilge’ ise, ilin âlimi, bilgesi ve fikir danışılan kişisi demektir. Burada dikkat edilmesi ge-

¹ Pederî aile: ‘Baba soylu’ anlamına gelen pederî aile, kadının erkekle birlikte aile içinde alınan kararlarda hak sahibi olduğu aile tipidir.
Pederşahî aile: ‘Baba üstün’ anlamına gelen pederşahî ailede tek egemen, erkektir.
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1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1990
yılında Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalında Türk halkbilimi alanında “Karaören
Köyü Folkloru” adlı çalışmasıyla yüksek
lisansını, “Karakeçili Türk Düğünü” başlıklı
teziyle ise doktorasını bitirdi.

reken husus, yukarıdaki tarihî ifadelerde lider
konumunda bulunan erkeğin, eşiyle birlikte hareket etmesi ve eşine değer vermesidir. Kağan gibi
toplumsal statü en anlamında en üst konumda
olup ‘iktidar’ı simgeleyen bir erkeğin, hatun konumundaki eşini elinden tutarak tahta oturtmadan
devlet işlerine başlamaması, o dönem toplumsal
cinsiyet algısı açısından önemli bir veridir. Orhun
Abideleri’ndeki kadın ve erkek arasındaki uyum ve
değer vermeyi, diğer yazılı kaynaklarda da görebiliyoruz. Örneğin Uygur eserlerinden Irk Bitig’te
“Ögüm ötin alayın, kangım sabın tınglayın, tip
kelmiştir”' ifadesi geçer. Türkiye Türkçesiyle söyleyecek olursak “Oğlu annesine öfkelenip kaçtıktan sonra anamın öğüdünü alayım, babamın sözlerini dinleyeyim diye (geri) geldi.” Bu cümle bize,
ailenin değerler eğitiminde yalnızca erkeğin mutlak söz sahibi olmayıp anne ve babanın birlikte var
olduğunu göstermektedir. Türk aile düzeninde
anne ve babanın çocuklarının eğitiminde birlikte
rol aldıklarını, Dede Korkut Hikâyeleri’nde (Boyları) çok daha net görüyoruz. Dede Korkut’taki aile
kavramını analiz ederken, Türk ailesinde bulunan
asli unsurlardan bahsetmek yerinde olacaktır:

Türk aile sistemindeki asli ve vazgeçilmez ilk
özellik, ‘büyüğe hürmet ve saygı’dır. Türk kültür
kodları içerisinde, yüzyıllar öncesinden günümüze aktarılan en temel değerlerdir bunlar... Dirse
Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nden örnek verecek
olursak, Boğaç Han, çok büyük meşakkatlerle
sahip olunan bir çocuktur. Boğaç Han; Dirse
Han’ın, bütün Oğuz beyleri huzurunda çocuk
sahibi olamadığı için “Tanrının kargışladığını
(lanetlediğini) biz de kargışlarız.” denerek örfî
hukukta sosyal normların en ağır yaptırımı olan
‘toplum önünde teşhir edilme’ cezasına maruz kalması sonrasında eşiyle fikir teatisi içinde bulunarak “Aç görürsen doyur, çıplak görürsen donat.
Ağzı dualının hayır duasıyla, Allah bize bir çocuk
vere.” öğüdünü eyleme geçirmesi sonrasında kavuşulan çok kıymetli bir evlattır. Bu kadar zorluk
sonrasında doğan Boğaç Han, Dirse Han’ın aklına,
40 yiğidi tarafından nifak sokulması sonrasında,
bizzat babası tarafından öldürülmeye çalışılır. Burada algıda seçicilikle dikkat etmemiz gereken unsur, Dirse Han için herkesten kıymetli olan oğlunun, ‘büyüklere saygısızlık ettiği’ zannıyla ölüm
cezasına maruz bırakılabilmesidir. Büyüklere duyulan saygı ve hürmet (atalar kültü), zorlukla elde
edilen tek oğuldan daha kıymetlidir. Dede Korkut
Kitabı, yazıya geçirilme tarihi on dördüncü yüzyılın sonu on beşinci yüzyılın başı olsa da, çok daha
eski dönemlere sekizinci, dokuzuncu yüzyıllara ait
bir eserdir... Okurlarımızın aklına “Türk yazılı
kaynaklarında mutlak var olan saygı, sadece o
dönemde mi söz konusuydu, modern dönem Türk
aile yapısından kalktı mı?” meailinde bir soru gelebilir. Toplumların kültürel hafızaları olan gelenekler, durağan özelliklere sahip değildir; insanların
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değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre değişim gösterir. Bu minvalde saygı geleneği, hâlâ çok temel
bir unsur olarak Türk kültüründe bugün de varlığını sürdürür. Batı kültürüne geldiğimiz zaman,
genelleme yapmak bilimsel açıdan doğru olmamakla birlikte, mevcut örneklere bakıldığında modernliğin ‘yalnızlık ve bireysellik’ anlamına geldiği
görülür. Kültürel açıdan farklılıkların o ülkeyi
nasıl etkilediğini buradan da anlayabiliriz. Kültürel farklılıklar, yaşlılara verilen değeri ve duyulan
saygıyı etkilemektedir. 21. yüzyıl dünyasının en
temel vazgeçilmezi olarak kabul edilen modernizm, bu bakış açısıyla en çok orta yaş üstü insanların hayatlarında şiddeti çok yüksek depremler
meydana getirmektedir.
Modernizmin en belirgin özelliği, insan ilişkilerindeki ‘bağlanma duygusu’nu zayıflatarak bunun
bedelini, ‘yalnızlık’la ödetmesidir. Sosyal varlık
olan insan için ‘bağlanma’, bir aileye/gruba ait
olmanın, ortak değerlerden beslenerek varlık alanı
oluşturmanın vazgeçilmez unsurudur. Bu sebeple,
birim olarak en küçük, güç olarak en büyük sosyal
grup olan aile, insanları yalnızlıktan kurtarır, lüzumsuz endişelerden arındırarak güven duygusu
içinde yaşamasına sebep olur. Modern dünyanın
getirdiği ‘bireysellik’, büyük aile tipinin yerini
çekirdek aileye bırakarak ‘anneanne/babanne/dede’yi arka plana itmeye ve yalnızlaşmalarına sebep
olmaktadır. Batı toplumlarının kültürel belleğinin
merkezinde olan bireysellik, toplum sağlığı sorUnu olarak ‘geriatri’ disiplininin ortaya çıkmasına
vesile olmuştur. 65 yaş ve üstü insanların yaşam
kalitelerini artırmak, duygu durumlarının önemini vurgulamak, fiziksel, bilişsel ve ruhsal sağlık
sorunlarına çözüm
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İsveç’te Uppsala Üniversitesinde misafir öğretim
üyesi olarak görev yaptı. UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas
Komitesi ve Kanun Komisyonu üyesidir. 2009
yılında Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu
tarafından, Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü’ne
layık görülmüştür.

bulmak ve kaliteli sosyal hayat yaşayabilmelerini
sağlayabilmek için kurulmuş bir bilim dalıdır.
‘Yalnızlaşan yaşlı toplum’ ve ‘nitelik-li/niteliksiz
toplum yaşlanması’, modern dünyanın en büyük
sorunlarından biridir. Yalnız ve yaşlı nü-fusun
ivme kazanarak arttığı Batı toplumlarında,
fiziksel ve duygusal yalnızlığa mahkûm bırakılan
yaşlılar, hayatın içinde varlık alanı oluşturabilmek
için ‘müze/kilise gibi sosyalliğin yoğun olarak
yaşandığı mekânlarda gönüllü olarak çalışmakta,
konser salonlarının müdavimi olmakta ve dünyayı
gezmektedirler. Dünyayı gezen Batı kültürüne
mensup kişilerin yaş ortalamaları incelendiğinde,
ileri yaştaki bireylerin çoğunlukta olmasının sebebi de budur. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki
yaşlılar, öylesine yalnız ve bakıma muhtaçlardır
ki, belediyeler gençler ile yaşlıların birlikte
olabileceği organizasyonlar düzenlemektedirler.
Çoğunlukla, Paskalya ve Noel gibi sınırlı
etkinliklerde hatırla-nan aile büyükleri, ayda yılda
bir telefonla aranma ya da ziyaret edilmeyle ‘aileye
bağlanarak güven içinde yaşayamadıkları için’,
evlerinde haftalar/ aylar sonra temizlikçileri
tarafından ölü olarak bulunmaktadırlar. Türk
kültüründe de geniş aile tipinin yerini çekirdek
aile almakla birlikte, istis-nai durumlar hariç, aile
büyükleri uzun süreli yanızlığa mahkûm bırakıl-
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maz. Örneğin Türk kültüründe anneanne/
babaanne ve dedelerin temel misyonu, torun bakmaktır; eğer bakacak güçleri yoksa da çocuk bakıcısının yanında ona nezaret etmektir. Yalnız yaşayan aile büyükleri olsa bile, hemen her gün telefon
etme, sık sık ziyaret etme, hafta sonu ya da uzun
tatillerde büyükleri çekirdek ailenin yanına getirme gibi, aile büyüklerine ‘yaşama amacı ve sevinci’
veren çözümler üretilir. Bu kıyaslamalara baktığımızda Türk kültüründe ailenin ve aileye gösterilen
hürmetin geçmişten bugüne asli olarak devam
eden en temel unsurlardan olduğunu görmek
mümkündür.
Türk aile sistemindeki asli ve vazgeçilmez ikinci
unsur ise ‘ben dili’ yerine ‘biz dili’nin hâkim olmasıdır. Bir başka ifadeyle, bireysellik (‘ben’ olarak
anne/baba/çocuk) değil, aitlik (aile olarak ‘biz’)
duygusunun ön planda yer almasıdır. Sosyal varlık
olan insan için aitlik duygusunun ne kadar önemli, vazgeçilmez ve hayatî olduğunun çarpıcı göstergesi olarak yukarıda anlattığımız ‘aile büyükleri’ mefhumu yanında, yemek kültürü de çok
önemli bir misyona sahiptir. Örneğin ‘masa’, Türk
kültüründe aile üyelerinin bir araya gelip acı ya da
mutluluğu paylaşması, aitlik hissederek sohbet etmesi ile ‘sofra’ olur. Masa, eşya-insan ilişkisinde,
etrafında oturan insanların sohbeti, paylaşımları
ve ruh hâliyle fiziksel bir objeden bilişsel ve ruhsal
zenginlikteki sofraya dönüşür. Türk restoranlardaki masaların büyüklüğü ile Avrupa’da, Amerika’da veya Uzak Doğu’da yer alan masaların küçüklüğünü göz önünde bulundurarak topluluğa ait
olma ile bireysellik düşüncelerini gözlemleyebiliriz. Bunu, dizi ve filmlerde bile görebiliriz. Yabancı film ve dizilerde bireyler farklı zamanlarda
yalnız yemek yerken Türk film ve dizilerinde ak-

şam yemeklerinde tüm ailenin bir araya geldiğini
görürüz. Bu şekilde ‘ruhsuz nesne masa’, ‘ruh
barındıran aile sofrası’na dönüşür ve bu sofra da
üzüntünün paylaşılarak azaltıldığı, mutluluğun
paylaşılarak artırıldığı bir sosyalleşme mekânı
olur. Türk kültürü ve ve İslam felsefesindeki
“Misafir, kısmetiyle gelir.”, “Veren el, alan elden
üstündür.” ve ikram geleneğini de, bu aitlik
hissini arttırır.
Türk kahvaltıları, ‘biz dili’nin en dikkat çekici örneklerinden biridir. Batı kültürünün bir kruvasan
ve kahveden ya da bir tabak mısır gevreğinden
oluşan, hızlıca yenilip kalkılan kahvaltı masasını
yanında, özellike hafta sonu yapılan Türk kahvaltılarındaki zeytin/peynir çeşitlerinden tereyağı ve
reçele, yeşilliklerden sucuklu yumurta/menemen/
börek gibi sıcak sunumlara, simit/açmadan tahinpekmeze kadar (Batı insanının gözünde ‘bir kaç
ailenin doyacağı’) zengin kahvaltı çeşitleri, sohbetlerin de zenginleşmesine vesile olmaktadır. Bir
başka örnek de Türk kültüründeki ‘tencere yemeği’ geleneğidir. Batı tarzı beslenmeyi oluşturan,
çok kısa sürede hazırlanana kızartma/haşlama et
ve sebzenin yanında pek çok sebzenin soyulup
doğranması ve pişirilmesiyle meşakkatle yapılan
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tencere yemekleri de ‘biz dili’nin bir yansımasıdır.
Tencere yemeğinin tüketilmesi için, kişilerin
bireysellikten arınıp sosyalleşmesi ve ‘biz dili’nin

Bunu yazılı ve sözlü birçok kaynaktan örneklerle
açıklayabiliriz. Söz konusu uyum, saygı ve hürmetle birlikte gelir. Göktürk Abidelerinde “Çin

konuşulduğu sofra etrafında birleşmesi gerekir.
Türk aile sistemindeki asli ve vazgeçilmez üçüncü
unsur ise, ‘geleneksel bilgi ve tecrübe belleği’dir.
Biliyoruz ki eğitim, ‘alaylı ve mektepli’ olmak üze-

milleti sahtekar ve hilekar olduğu için, büyük
kardeşi küçük kardeşe düşürdüğü için…” ifadeleri
vardır. Türk dil varlığındaki aile ve akrabalık ile
ilgili kelimelerin çokluğu da, bu uyumun en önem-

re iki çeşittir. Alaylı eğitimin getirdiği bilgiye,
‘geleneksel bilgi’ diyoruz. Gündelik pratiklerin

li göstergelerinden birisidir. Bir kültürde hangi
kelime grubunda çoğunluk var ise o kelime grubu-

aktarılması ile oluşan bu geleneksel bilgiyi ‘tecrübe
belleği’ olarak adlandırıyoruz. Bu bilgiler, modern
dönem de dahil olmak üzere mutlaka bir şekilde

nun içerisindeki eylemler, değer yargıları ve
düşünce sistemi o toplumda çok rağbet görüyor
demektir. Örneğin denize kıyısı olan bir ülkede

Türk toplumunda büyüklerin yaşam tecrübelerinden yeni nesle aktarılıyor. Bu da Türk ailesini
koruyan en temel unsurlardan birisi olarak varlığını devam ettiriyor. “Batı kültüründe bunu neden
az görüyoruz?” diye düşünürsek önceki maddede
de bahsettiğimiz bireysellik, yalnızlık, kendi ka-

denizcilik ile ilgili kelimeler çok fazladır; ama,
aksine, kıyısı olmayan bir ülkede deniz ile ilgili bu
kadar geniş bir kelime dağarcığı yoktur. Bu yüzden eski Türk yazıtlarında gördüğümüz akrabalıkla ve aile ile ilgili terimlerin fazlalığı da, geçmişten
bugüne Türk kültüründe, aile sisteminin ne kadar

rarlarını vermede ben merkezlik gibi faktörler, bu
bilgi aktarımını azaltıyor. Fakat yine de hiç olmadığını söylemek ne bilimsel ne de güvenilir olur.
Noel, paskalya gibi bayramlarda bir araya gelen
aileler sınırlı düzeyde de olsa, kültürel bilgi aktarımı yapmaktadırlar.
Türk kültüründe, aileyi bir arada tutan en önemli
unsurlardan dördüncüsü de ‘ahenk ve uyum’dur.

önemli olduğunu bir kere daha gösterir. Ayrıca bu
uyum ve ahengin içerisinde, âdeta yazılı olmayan
hukuk kuralları da vardır. Türk ailesi, Halkbilimi
terminolojisinde
‘sosyal
norm’
olarak
adlandırdığımız töre/‘örf/ âdet/gelenek/görenekler’ ertafında oluşan toplumsal (örfî) hukuk sistemi üzerine kuruludur. Örneğin Mete Han, babasını töreye uymadığı için öldürmüştür. Dolayısıyla
Türk aile sisteminde, hem dinî hem geleneksel
normlar çok belirleyici ve geleceğin teminatı
olarak görülür.
Türk aile sistemindeki asli ve vazgeçilmez en
önemli son unsur ise ‘namus ve mahremiyet’tir.
Batı tandanslı dizi ve filmlerde kahramanlar çırıl-

1988 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Türk
Halkbilimi
Bölümünde
ders
vermektedir.
Yayımlanan çok sayıda makalesinin yanında "İnsan
Kültür Mizah: Eğlence Endüstrisinde Tüketim
Nesnesi Olarak Mizah" başlıklı bir kitabı da
bulunmaktadır.

çıplak görünebilir (İngiliz Kraliyet Ailesi’nin anlatıldığı The Crown dizisinde, geleceğin Kraliçesi II.
Elizabeth’in eşi olan Prens Philip’in Büyük Britan-
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ya Kralı VI. George’nin karşısında anadan doğma
göründüğü sahne gibi); adeta porno düzeyinde
seks sahneleri kullanılabilir, karakterler birbirleri-

ve annesinin kırk ince belli kızı da kaçırılmıştır.
Türk kültüründe, bir Türk hanının/hakanının eşinin kaçırılması ve kaçırılan eşin düşmana içki

ne aşk hayatlarını ve cinsel performanlarını bütün
ayrıntılarıyla anlatabilir; cinsellikle ilgili müstehcen espriler sunabilir ya da evin çocuğu “Baba, annemle seks yaparken biraz daha az ses çıkarın, iz-

sunması, düşman için âdeta o beyliği almak ve
Türk hakanı için de hem aile namusunun hem de
Türk beyliğinin yitirilmesi demektir. Bu yüzden
hikâyede, düşmanın kaçırma eylemi sonrasında

lediğim filmdeki konuşmaları duyamıyorum sizin
yüzünüzden!” şeklinde sitemde bulunabilir. Dün-

“Hanginiz Uzun Boylu Burla Hatun?” diye sorulduğu zaman, kırk ince belli kızdan “Uzun Boylu

ya kültürleri üzerindeki değer yargılarının farklılıkları boyutunda, Türk kültüründeki ‘cinsellik’ ve
beraberinde gelen ‘mahremiyet’ duygusu Türk

Burla Hatun benim!” sesleri yükselir. Oğuz toplumunun en yiğit ve büyük beyi olan, düşmana
korku salan Salur Kazan’ın eşi Uzun Boylu Burla

insanının ‘kırmızı çizgileri’nin başında gelir. Aile
içerisinde, başta cinsellik olmak üzere pek çok
konu ve yaşanan sorunlar “Kol kırılır, yen içinde
kalır.” zihniyeti ile dışarıya gösterilmez. Aile üyeleri ya da arkadaş sohbetlerinde cinsellik, kişinin
ve ailenin mahrem alanına saldırı olarak görüldü-

Hatunu bulmak isteyen düşman, “Uruz’u iki
küreğinden çengele takın, kıyma kıyma ak etinden
çekin, kara kavurma edip kırk bey kızına iletin,
kim ki yedi o değil kim ki yemedi o Kazan’ın hatunudur, çekin döşeğimize getirelim, kadeh sunduralım.” diyerek Uruz’u öldürmeyi planlar. Bu planı

ğü için yer almaz. Aile içinde tesadüfen/yanlışlıkla
tanık olunan cinsellikle ilgili yaşanmışlıklar, görmezden gelinip dile getirilmez. Aile büyükleriyle
oturan evli çiftlerin cinsel birleşme sonrasında
aldıkları duş ve ıslak saç bile, titizlikle gizlenmeye
çalışılır. Örneğin, Anadolu’da köy ve kasabalarda
yeni gelinin odasının içindeki bir dolapta banyo
vardır. Bu da yeni evli çiftin cinsel birleşme
sonunda abdest almak için dışarıya çıkmamaları,
kendi mahremlerini korumaları gerektiğinin
göstergesidir.
Türk aile yapısındaki namus ve mahremiyet hassasiyetinin bugünle var olan bir değer olmadığını,
gelenek aktarımı içinde eski Türklerden günümü-

öğrenen Uzun Boylu Burla Hatun, Uruz’a “Oğul,
senin etinden yiyeyim mi, yoksa pis dinli kafirin
döşeğine gireyim mi, baban Kazan’ın namusunu
lekeleteyim mi? Nice deyim oğul hey?” şeklindeki
seslenir. Uruz’un “Ağzın kurusun ana, dilin çürüsün ana. Ana hakkı, Tanrı hakkı olmamış olsaydı
kalkarak yerimden doğrulaydım, yakan ile boğazından tutaydım, kaba ökçem altına ataydım...”
sözleriyle başlayıp “Bu nasıl sözdür? Sakın kadın
ana, benim için ağlamayasın, bırak beni kadın
ana. Onlar bir yediğinde sen iki ye, seni kafirler
bilmesin duymasın... Babam Kazan’ın namusunu
lekeleyemesin.” diye tamamladığı öfke dolu anlatım da Türk kültüründeki namus kavramının bir

ze aktarıldığını, yine yazılı kaynaklarımızdan
Dede Korkut'tan örnekle anlatalım. Salur Kazan’ın
Evinin Yağmalandığı Boy’da (hikâyede), Kazanoğlu Uruz’la birlikte annesi Uzun Boylu Burla Hatun

göstergesidir. Oğulun her zaman bulunacağını;
ama eşin, o beyliğin bekâsı ve namusu olduğunu
ve bu sebeple de asla açığa vurulmamasını gerektiğini çok sert bir söylemle dile getirir. Yukarıda
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daki ‘ateş ve ocak kültü’, ‘od ana/ateş ana’, ailenin
devamını/soyun sürmesini ifade eden ‘aile ocağı’
kavramları, ‘ateş ana’ya atfedilen kudsiyet, Altay
Türklerinde dişil olan ateş iyeleri, Ana Maygıl
(Ulus Anası), Akene (Ak Ana), kutsal olan ateşin
varlığının kadın aracılığıyla devam ettirilmesi, aynı kandan olanlarla cinsel birliktelik yasağı, Türk
kozmolojisindeki Zuhal Yıldızı, Zühre Yıldızı gibi
isimlendirmeler, kadın şamanlara atfedilen kutsaydığımız bu unsurlar, zaman içerisinde değişim
ve dönüşüme uğrasa da, geçmişten bugüne Türk
aile yapısının temel taşlarını oluşturur.
“Yazılı Kaynaklarda Türk Ailesi” başlıklı makalenizde Türk aile yapısının ataerkil mi yoksa anaerkil mi olduğu yönündeki tartışmaları da ele alıyorsunuz. Bugüne baktığımızda Türk aile yapısının daha ziyade ataerkil olduğu yönünde görüşler
var. Size göre, bugünkü Türk aile yapısının konumunu nasıl değerlendirmeliyiz?
İnsanlık kültür tarihi, eril cins tarafından eril söylemle yazılmıştır. Bu yüzden de, ataerkil hâkimiyetin bütün dünyada yaygın olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, ataerkil kavramının ortaya
çıkmasından önce bazı toplumlarda anaerkilliğin
izlerini görebilmekteyiz. Türk kültüründeki
kadınla ilgili kavramların fazlalığı; Abdülkadir
İNAN, Bahaddin ÖGEL, Emel ESİN, Mircae
ELIADE, Jean-Paul ROUX gibi araştırmacıların
milattan önceki dönemlerle ilgili yapılan kazı
araştırmalarından aktardıkları veriler, anaerkilliğin, Türklerin ana vatanı olan Türkistan’da, dişil
cinsin keşfi, üretimi ve ürünü olan tarıma dayalı
hayat düzeni (çok küçük ölçekli de olsa) içinde var
olduğuna işaret etmektedir. Eski Türk inançların-

sallık, erkek şamanların kadın aksesuarları takarak kadın sesini taklit etmeleri gibi özellikler Eski
Türk topluluklarındaki anaerkilliğin yansımalarıdır. Türk mitolojisinde Ak Ana, Tanrı Ülgen’e sonsuz sulardan gelip yaratma emri veren; Umay Ana,
kadınları ve çocukları koruyan; Asena, yol gösteren; Ayzıt ise, güzellik simgesi ilahelerdir. Yine
Oğuz Kağan Destanı’nda, Oğuz Kağan’ın ilk eşi
karanlığı yararak gökten ışıkla gelen, ikinci eşi de
kutsal ağaçtan doğan insan üstü varlıklardır.
Göktürklerde ve Uygurlarda hatun ile han, devlet
işlerinde birlikte söz sahibidirler. Orhun Kitabeleri’nde de “hakan ve hatunun buyruğu ile...” ifadeleri yer alıyor. Hatta hakan, çeşitli vesilelerle
memleketinden ayrıldığında, gelen misafirlerin
iaşe ve ibatesinden hatun sorumludur Tüm bunların temelinde kadınların kutsallığı yatmaktadır;
çünkü, ‘doğurma’ özelliği kadındadır. Aynı zamanda, insan gücünün tamamen fizikî güce
dayandığı dönemlerde erkekler arasındaki mücadelede akan ‘kan’, o erkeği öldürüyor; fakat, kadında her ay akan kan, kadını öldürmüyor. Dolayısıyla bu anlamda erkeği öldüren kan, kadına
kutsallık kazandırıyor. Aynı zamanda o kandan,
kadının bedeninden nesli devam ettirecek yeni bir
canlı meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde, toplumsal cinsiyet açısından iktidar, erk, mülkiyet,
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hayvan ehlileştirme, avcılık gibi unsurların konuya
müdahil olmasıyla, kadına atfedilen kutsallık farklı noktalara ulaşıyor.
Aslında her konuda olduğu gibi bu konuda da
‘Oryantalizm’ ve ‘değersizleştirilen öteki’ kavramlarını unutmamamız gerekiyor. Oryantalizm ve

salındıkları’ bir yer olarak tasvir edilmiştir. Halbuki gerçek anlamda harem bundan çok uzaktır. Harem kurumu; Osmanlı kadını için cariyelikten Valide Sultanlığa kadar yükselebilme şansının olduğu; dil, edebiyat, sanat ve din derslerinin verildiği
bir eğitim merkezi, hiyerarşik kurumsal bir yapı-

öteki kavramları, temel duyguları, algıları ve

dır. Bu sebeple, çıplaklıkla erkek cinselliğini cez-

yaklaşımları çok etkiliyor. Batılıların Doğu ile ilgili
kendi varsayımlarından hareketle ütopik olarak
kurdukları hayaller ve Batı dünyasının çıkarlarına
uygun çizilen sınırlar vardır. Doğu kültürlerinin
mistisizmi, Batı’ya her zaman cezbedici ve egzotik

betmenin vurgulanmaya çalışıldığı kadınların çıplak tüllerle gezmesi mümkün değilken, hadım
ağası dışında padişah bile olsa, hiç bir erkek hareme giremez. Ama Oryantalist bakış açısına göre
algılanan ve zihinlerde beliren imge çok farklıdır.

gelmiştir. Aydınlanma Dönemi’nin ‘akılcılığı’ ile
Rönesans ve Reform Dönemleri’nde her ‘inanç’ ve
‘keşfi’ tüketen Batı, ‘vahşi’ ‘barbar’ ve ‘bakir’ gördüğü Doğu’da ‘kölelik’, ‘miras’, ‘materyalist zihniyet
karşısında yok edilen maneviyat’, ‘aldatma’, ‘çıkar
söz konusu olunca her yolun mübah görülmesi’,

Oryantalizm üzerine inşa edilen en önemli unsur,
‘iktidar bilgi söylemi ile Doğu’nun ötekileştirilmesi’dir. Bu sebeple, ister eski Türk kültüründe ister
İslamî dönemdeki kadın anlayışını ele alırken
Oryantalist bakış açısındaki ‘karşı tarafı değersiz
ve ötekileştiren’ tanımlara dikkat etmek gerekir.

‘işgal’, ‘sömürge’, ‘ayrımcılık’, ‘dini reddetme’, ‘biz
dili yerine ben dilini önemseme’ gibi Batı kültüründeki en muteber algı ve değer yargılarının olmadığını fark edince, kendileri kadar yıpranmayan, ‘hoşgörü’ ve ‘manevî huzur’un yer aldığı Doğu
felsefesine ve sanatına yönelmiştir. Bu yönelmede,
İpek ve Baharat Yolu’nun Doğu’da yer alması da,
önemli bir faktördür. Batı, Rönesans ve Reform
hareketleri ile bugünkü medeniyeti oluşturduktan
sonra, ‘soylu vahşi’ dedikleri ilkel kökenlere dönmeyi bir tatmin aracı olarak görmüştür. Bu anlamda da Doğu, onlar için çok önemli bir kaynak
olmuş ve kendi konumları üzerinden Doğu’yu ötekileştirerek hayalî bir Doğu kavramı ortaya çıkar-

Oryantalist düşüncenin temelindeki ‘biz’i yücelterek ‘öteki’ olanı ‘aşağılama ve değersizleştirme’
yaptırımı, Doğu toplumlarında, özellikle İslam ve
Türk toplumlarında kendine ait olana değer vermeme, utanma gibi bir algı yönetimi oluşturmuştur. Çok geniş alanlarda varlık gösteren Oryantalizm konusundaki ötekileştirme sebebi ile
Doğu kültürlerinde kendine ait olanın değersiz
görülmesine, örneğin bir insanın ‘gelenekçi’ olduğunu söylendiğinde ‘olumsuz’, ‘modern’ olduğunu
söylendiğinde ‘olumlu’ olarak algılanmasına da
sebep olabilmektedir. Oysa biz biliyoruz ki ortak
din, dil, tarih ve kültür bağı olmayan bir modernleşme, yani geleneğe dayanmayan modernleşme,

mışlardır. Batılı insanın fantazisinde Doğu, ütopik bir dünyadır. Örneğin harem, ‘kadınların çıplak bedenleri üzerine sardıkları rengarenk tüllerle

toplumu yok olmaya mahkum kılar. Bunun en iyi
örneğini Avrupa toplumlarında görebiliriz.
Örneğin Hollanda’da Queen’s Day Festivali, yüz-
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yıllardır uygulanan bir gelenektir. Bu festival süresince tüm Hollandalılar, Kraliyet rengi olan ‘turuncu’yu, giysilerinden saçlarına kadar vücutlarının her yerinde taşıyarak kraliyet ailesine duydukları bağlılığı ve aitlik duygusunu tescillerler. Modernliğin merkezi kabul edilen İngiltere de,

düşünce yapısının ‘kendinden olmayanı değersizleştirme’ söylemini, eski Türklerdeki aile ve kadın
kavramları üzerinde de analiz etmek gerekir. Varlığını ve bekâsını korumak için savaşmayı hayatının merkezine koyan eski Türk topluluklarının
Batılı gözünde ‘eril cins hâkimiyetindeki vahşî aile

gelenekselliğin en yoğun yaşandığı/yaşatıldığı bir

grubu’ olarak algılanması da, bu düşüncenin teza-

başka ülkedir. Doğum/evlilik/ölüm geçiş dönemlerinde geleneksel kıyafetlerle ilgili törenleri icra
eden kraliyet mensupları, kültürel belleklerde
kodlanan geleneksel değerleri modern dünyada
sergileyen aktörlerdir. Modern dönem Amerikan

hürüdür. Yarı göçebe olarak yaşayan Türk topluluklarında atın ehlileştirilmesi, demircilik, madencilik, matbaa ve yazı, askerî sistemin geliştirilmesi ve dünyaya yayılması, insanlık tarihinin en
önemli keşiflerdir. Matbaa ve yayıncılık, 1450 yı-

halkının ‘rodeo miti’ merkezinde oluşturduğu aitlik duygusu, davranış kalıpları ve maddî kültür
ürünleri de, gelenek-modernlik uygulamalarının
bir diğer örneğidir. Geleneğin ‘erk’ gücünden
hareketle, Amerikan kültür tarihinde ‘rodeo’,
Amerika gibi modern olarak algılanan bir ülkede,

lında Alman Johannes GUTENBERG’den asırlar
öncesinde, 7. 8. yüzyıllarda Uygur Türkleri, kâğıdı
icat etmenin ötesinde, kitabın ciltlenmesinden resimlendirilmesine ve tezyin edilmesine kadar mükemmel bir kitapçılık sanatına sahiptiler. Timur’un saraylarında idarî ve kâtiplik görevlerinde bu

bölge halkının kültürel belleğinde kodlanarak
saklanan ‘aitlik’ duygusunun yaptırım gücünün
göstergesidir. Bir başka ifadeyle, Oryantalist algı
yönetimindeki ‘geleneksel olanın eski, arkaik ve
gerici bir unsur olup modern dünyaya hizmet
etmediği’ zihniyeti, Batı dünyası söz konusu olduğunda geçerli değildir...
Modern dünyanın insan merkezli anlayışı içinde,
‘siyasî otorite’; gücünün önemli bir bölümünü, gelenek olarak kodladığımız sosyal norm, ritüel gibi
‘kültürel değer yargıları’na devretmiştir. İnsanın
sosyalleşme özelliği ve iletişim ihtiyacı kullanılarak oluşturulan toplumsal algılamalar, ‘kültürel
değerlerin’ küresel ekonominin itici gücü olan bir

sebeple Uygur Türkleri yer alıyordu, o yüzyıllarda
henüz kurulmamış Alman İmparatorlu’nun nesli
olan Almanlar değil...
Oryantalist zihniyette ‘değersizleştirilmeye’ çalışılan eski Türk aile yapısı içindeki kadınlar, Ziya Gökalp’in ifadesiyle hem ‘demokrat’ hem de ‘feminist’tirler... Antik Yunan, Roma ve sonraki dönemlerde Avrupa devletlerinde kadına ‘pis bir
mahlukât’ gibi davranılırken, ‘günahkâr, ahlâksız,
bütün kötülüklerin anası, cadı ve kusurlu varlık’
olarak adlandırılırken ve hatta On Emir’de ‘kadın,
komşunun öküzü ile eşdeğer’ tutulurken eski Türk
inanışlarında kadına ‘özel bir kutsiyet’ atfedilir.
Röportajımızın başlangıcında Türk mitolojisinden

endüstriye dönüşmesine zemin hazırlamıştır. Modernlik içindeki geleneksel unsurların bu misyonunu her daim belleklerde kodlayarak Oryantalist

kadınla ilgili verdiğim örnekler de, Türk toplumunda kadına atfedilen değerin göstergeleridir.
Dönemin seyyahları Türk memleketine geldikleri
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zaman, pazarlarda kadın ile erkeğin yan yana satış
yaptığını ve hatta erkeğin satış yapmak için eşinin
onayını aldığını anlatmış; Türk hakanlarının hatunlara verdiği değeri ve önemi görüp şaşkınlık ve

işletenin Havva olduğunun düşünülmesi ve
özellikle Yahudi Yahvist metinlerde, ‘kadının erkeğin kaburga kemiğinden erkeğe hizmetkâr olarak
yaratıldığı’ ifadeleri yer almasıdır. Kur’an-ı Ke-

hayranlık içinde seyahatnamelerinde bu bilgilere
yer vermişlerdir. İslamiyet öncesi ve sonrasında
Türk kadınının değer algısında, toplumsal,
hukukî ve siyasî faktörlerin yanında, dinin de çok
önemli bir yeri vardır.

rim’de ise bu anlamda bir ayrımcılık kesinlikle söz
konusu olmayıp “Sizi aynı nüveden yarattık” ifadesi geçmektedir. Dolayısıyla kadını aşağılayıcı
uygulamalar, gerçek anlamda İslamiyeti okuyan
ve idrak edenler için geçerli olmazken Arap ve Fars

Türk tarihinde kadının konumuna ilişkin tartışmalarda öne çıkan hususlardan birisi de İslamiyet’in etkisi. Buna göre İslamiyet öncesinde Türk
toplumunda kadının erkekle denk bir toplumsal

kültürünün etkisi ile Türklerde de benzer uygulamalar meydana gelmeye başlamıştır. Okurlarımıza, özellikle bu konuya dikkat etmelerini hatırlatmak istiyorum: İslamiyetin müminlere öngördüğü dünya görüşleri ile kadın ve erkeklerin uy-

konumda bulunduğunu ancak İslamiyet’in kabulüyle birlikte bu konumun değişerek kadının haneye hapsedildiğini iddia edenler var. Bu yaklaşım doğru mu? Genel hatlarıyla İslamiyet’in ka-

ması gereken kurallar, Kur’an-ı Kerim’de ve sahih
hadislerde mevcuttur. Bunlara bakıldığında da
erkekler ile kadınları ayıran ve kadınları aşağılayan tek bir hükmün bile bulunmadığını görebili-

bulü, Türk toplumunda kadının konumunu nasıl
etkiledi?
Gerçek İslamiyet açısından kadın ile ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir, tam tersine
‘kadına ilk seçme ve seçilme hakkı Kur’an-ı
Kerim’le verilmiştir’. Bununla birlikte, özellikle
Arap/Fars kültürlerindeki kadın/kız çocuklarıyla
ilgili değer yargılarının etkisi ve Hz.
Muhammed’in ölümün-den sonra sahih olmayan
hadisler yoluyla çok farklı bir noktaya gelindiği
görülüyor.
Gerçek
İslamiyetin
ilke
ve
uygulamalarında, kadın ve erkek arasında bir
farklılık ve değersizleştirme söz konusu değildir.

riz. Kur’an-ı Kerim’de, kadın, bir insan ve mümin
olarak değerlidir ve erkekle aynı haklara sahiptir.
Hristiyan kültüründe ise ‘şeytanın yardımcısı’ olarak görülen kadın o kadar ‘kötü, pis ve günahkâr’dır ki, ondan doğan çocuk da ‘kötü, pis ve
günahkâr’ kabul edilir. Bunun sonucunda da vaftiz töreniyle çocuk günahlarından ve kötülüklerinden arındırılarak ‘iyi bir kul’ hâline dönüştürülür.
İslamiyette ise kesinlikle böyle bir ‘olumsuzlama’
söz konusu değildir; doğan bebek, günahsız bir
sabidir...
İslamiyet’te Allah’ın koyduğu kurallarda ve imanın
şartlarında, kadın erkek ayrımı yapılmaz, sadece
‘inanan mümin insan’ vardır. Bu dinin elçisi olan

Örneğin Yahudilik ve Hristiyanlıkta kadın
‘kusurlu, kirli ve günahkâr bir varlık’ olarak kabul
ediliyor. Bunun sebebi de, ilk günahı Hz. Adem’e

Hz. Muhammed de, cennetin annelerin ayakları
altında olduğu söyleyerek bir Müslüman için en
büyük hediyelerden biri olan ‘cennet’i, kadınların

76

bahar, 2022

TOPLUMSAL CİNSİYETİ HALKBİLİMCİ PERSPEKTİFİNDEN OKUMAK

ayağı altında görerek kadına verilen önemde son
noktayı koyar. Yine Kur’an-ı Kerim'de akıl, yükümlülükler, mükafat ve kulluk bakımından kadın
ile erkek eşit tutulmaktadır. Kadın ile erkeğin cinsiyet ve fizyolojik farklılıkları da bir üst ast ilişkisi
ile gösterilmemiştir. Bu farklılık, yaradılış hikme-

hem de savaşlar sonrasında maddî ve manevî olarak yalnızlaştırılan kadınlar için Nisa Suresi’nde
bu durum, diğer eşlerin onayı olduğu zaman dört
eşliliğe gidilebilir; fakat, eşler arası eşitsizlik olacağı için “Sizin için en hayırlısı, tek eşliliktir” diye
açıklanır. Bir başka ifadeyle, Arap kültüründe var

tine göre birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak

olan ve kadının varlık alanı bulamadığı çok eşlilik

görülmektedir.
‘İslamiyet’in kadını değersizleştirdiği önyargısı’yla
ilgili olumsuz bir diğer örnek olarak da Kutadgu
Bilig’i gösterebiliriz. Kutadgu Bilig’de geçen “Erkekler kendilerinden aşağı kadınlarla evlenmeli-

düzeninde, kadınlara bazı haklar verilmek istenmiştir.
‘İslamiyetle kadının değersizleştirildiği algı yanılgısı’nın bir diğer en önemli sebebi, yine Oryantalist düşünce sistemidir. Batılıların değersizleştire-

dir; kadınlar daima evde muhafaza edilmelidir;
kadının içi dışı bir olmaz; kadının yeri evinin altı
ve mezara yakın yerdir.” cümleleri, ‘değersizleştirilen’ ve ‘öz babası tarafından diri diri toprağa
gömülebilen kız çocuğu’ algısının hâkim olduğu
Arap-Fars kültürünün olumsuz yanımalarıdır ve

rek ötekileştirdiği Doğu’nun özellikle İslam toplumlarının zenginlikleri, Katolik Kilisesi tarafından keşfedilmiştir. Müslümanların Avrupa kıtasında, hızla nüfuz ve toprak kazanması tehlikesinin yanında, Avrupa’da yaşanan kıtlık, salgın hastalıklar ve sefaletler, Hristiyan dinî ve siyasî

İslamiyet’le hiç bir ilgisi yoktur. Yukarıda da
ayrıntılı olarak anlattığım gibi, İslamiyet’te kadın
ve erkek, mümin kul olarak aynı haklara ve
yükümlülüklere sahiptir. İnsanî ve sosyal yapı
içinde de kadınlar ticaret yapar, erkeklerle birlikte
ibadet eder, hayatın içerisinde var olurlar.
Bir başka değinilmesi gereken kavram ise ‘poligami’ yani çok eşle evliliktir. Araplarda çok eşliliğin
yaygın olduğu dönemlerde, Avrupa'da da ‘metres’
kavramı adeta bütün insanların belleğinde kabul
görmüş bir uygulamadır. Burada da yine Oryantalist bakış açısı devreye giriyor. Algı yönetimiyle
zihinlere nakşedilmek istenen düşünce, adeta
İslamiyet’le kadınların ezilip çok eşliliğe maruz

liderlerini yeni bir algı operasyonuna yönlendirmiştir. Batı halkının gözünde Doğu topraklarının
‘verimi hiç bitmeyen vadi ve cennet’ olarak gösterilmesi, Haçlı ordu ve seferleriyle, ‘Kutsal Topraklar’ olan Orta Doğu’da askerî, ekonomik ve siyasî
düzen oluşturmalarına kamuflaj olarak sunulmuştur. Hz. Muhammed döneminde yaşanan gerçek
İslamiyet içinde İslamiyet’in elçisinin çok önem ve
değer verdiği kadın da, Oryantalist algı yönetiminde ‘İslamiyetin kadınlara değer vermediği
yönlendirmesiyle’ zihinlere nakşedilmeye çalışılmıştır. Gerçeğin peşinde koşmayan, doğru bilgiye
kaynak kitapları araştırarak öğrenme yerine
kulaktan dolma bilgilerle emek sarf etmeden kısa

bırakıldığıdır. Halbuki çok eşlilik, İslamiyet öncesi
cahiliye dönemimde Arap toplumunda çok yaygındır. Hem bu değersizleştirmeyi ortadan kaldırmak

yoldan ulaşmayı tercih edenler de, Oryantalist algı
yönetiminin kurbanları olarak ‘İslam ve kadın
düşmanı’ olma yoluna girmişlerdir.
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UNESCO Programı kapsamında Kültür ve
Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından seçilen “Yaşayan İnsan
Hazineleri” listesinde kadınların bu kadar az
bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınların, somut olmayan kültürel mirasa katkılarını

lara eğitim ve uygulama imkânı verilmemesi, bu
oransızlığın en önemli müsebbibidir. Bahsettiğim
üzere haklarda, eğitimde, uygulamada kadına
farklı öncelikler ve görevler yüklendiği için kadınların bu konuda söz sahibi olmaları daha geri
planda bırakılmıştır. Dolayısıyla kadınlara imkân

göremiyor muyuz yoksa gerçekten katkıda bulu-

sağlanmadığı ve kriterler içerisinde de çırak yetiş-

namıyorlar mı?

tirme şartı olduğu için yaşayan insan hazinelerinde kadın sayısını az görüyoruz. Bununla birlikte, geleneksel açıdan kadın çok daha güçlüdür.
Tekrar etmek gerekirse Türk kültüründe geleneğin
taşıyıcısı, kadındır...

Bütün dünyada ataerkilliğin hâkim olduğundan
söz etmiştim. Bu durum, günümüz modern insanı
için de hâlâ geçerlidir; çünkü, kültür tarihinin
başlangıcından itibaren kadınlara, pek çok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da erkeklerle eşit
haklar verilmediği için kadınların kendilerini geliştirmeleri ve deneyim sahibi olmaları geciktirilmiştir. Aslında geleneğin temsilcisi, kadındır.
Geleneksel unsurların pek çoğunda ya da gelene-

Toplumsal cinsiyetin kökenlerine ışık tutmak,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinde
nasıl bir role sahiptir?
Öncelikle şunu değerlendirmek gerekiyor: Kadın;

ğin özellikle belli alanlarında (mesela masal anlatıcılığı) kadının hâkimiyetini görüyoruz; fakat,
kadının bunu geliştirebilmesi için imkân tanınmamasının yanında, kadının hayatındaki sorumluluklar, yaşayan insan hazinelerindeki belirli kriterleri sağlamasına da ket vurmuştur. Sanatı icra
eden kişinin uzun süre bu sanatla iştigal etmesi,
çırak yetiştirmesi, kadına aile içinde yüklenen sorumluluklar sebebiyle resmî olarak çok mümkün
olamamıştır. Bütün dünyada olduğu gibi Türk
kültüründe de kadınlara aile içi sorumluluk ve
yükümlülüklerin çok fazla verilmesi hasebiyle,
yaşayan insan hazinelerinde kadın sayısı, erkeklere oranla daha azdır. Nicelik olarak yirmi birinci

babasının kızı, kardeşinin ablası, kocasının eşi,
çocuğunun annesi olmadığında kimdir? Yani kendisi olarak görünmez olan kadın; bu vasıflardan
arındırıldığında babasının kızı, kocasının eşi,
kardeşinin ablası olmadığında kimi temsil ediyor?
İnsanlık kültür tarihinde kadın, ancak bir erkekle
var olabileceğine inandırılmış, dolayısıyla toplumsal cinsiyet tarihçiliği de eril cins tarafından yazılmıştır. Sosyal yapıda, iktidarda, üretimde, hepsinde varlık alanı oluşturabilmek daima ataerkil
zihniyetin hâkimiyetinde olmuştur. Toplumsal
cinsiyet ayrımcılığının sebeplerini analiz ettiğimiz
zaman, tarafımdan literatüre kazandırılan bir tasnif ile ‘dinî, felsefî, psikolojik, ekonomik, cinsel,

yüzyılda dahi milletvekili, doktor, mühendis, akademisyen ve diğer meslek gruplarındaki kadınlar,
erkeklerden daha düşük oranlara sahiptir. Kadın-

siyasî, tıbbî kökenler’ gibi farklı yönlerden bir inceleme yapmak ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının kökenlerini tespit etmek mümkündür. Top-
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lumsal cinsiyet ayrımcılığının dinî kökenlerinde,
biraz önce bahsettiğim hususlarla kadının ötekileştirilmesi ya da Tevrat ve İncil’de ötekileştirilmesi, cadı imajıyla kadının eş değer görülmesi,

ğin, Aristoteles ve Platon’un kadını önemsedikleri
sınırlı söylemler söz konusu olsa da kadınla ilgili
aşağılayıcı (pejoratif) anlatımları yoğunluktadır.
Felsefenin duayenleri kabul edilen bu filozoflar,

şeytanla kadının eş değer görülmesi Batı kültürüne has bir uygulamadır. ‘Kadın bir günah keçisi
kabul edilerek ahlaksızlığın ve kötülüğün müsebbibi, cinsel anlamda erkekleri baştan çıkaran cinsel obje ve toplumdaki bütün felaketlerin kaynağı’

“Doğal köleler olarak gördükleri kadınların ve barbarların tam anlamıyla erdem ve mutluluğa ulaşmak için yeterli donanıma sahip olmadığını, bu
sebeple de ‘ahlakî açıdan şanssız gruplar’ olduklarını” sarf etmekten çekinmezler. Bunun yanında,

olarak görülüyor. Bu anlamda da özellikle Orta
Çağ’da tek erk olan kilise, sosyal yapıya çok ciddi
boyutta yaptırım uygulayıp insanların belleklerine
kadınla ilgili olumsuz algıyı kodlamıştır. Kilisenin
bu öğretisinde ‘iyilik erkeği’, ‘kötülük kadını sem-

21. yüzyıl hekimlerinin mesleklerine başlarken
üzerine yemin ettikleri, Batı medeniyetinde tıbbın/biyolojinin kurucusu kabul edilen Hipokrat ve
Galen de, “Dişiler, oldukları haliyle aslında sakatlanmış birer erkektir... Dişilerin erkeklerden daha

bolize etmekte’dir. Hâlbuki röportajımızın başlangıcında, eski Türk inançlarında kadının kutsallığından söz ettim. Su, atalar, dağ, ağaç kültüyle de
kadın ‘Tanrı’nın kutunu temsil ediyor’. Tanrı’nın

aşağı konumda olmalarının sebebi, vücutlarındaki
sıvı ve soğukluktur... Dişi hastaların tedavisi, erkek hekimlerin inisiyatifindedir.” şeklindeki söylemleriyle insanlığın en eski ve acımasız önyargısı

kutsallığı, kadındadır. Şifacı kadın şamanlar, Tanrı’nın yeryüzündeki şifacı eli olarak temsil ediliyor. Batı kültüründe kadın, erkekler tarafından
âdeta iktidar alanlarına saldıran bir unsur olarak
görülüyor. O yüzden kadın, cadı olarak lanse edilip cadı avları oluşturuluyor; çünkü, kadınların feraseti, yani sezgi yeteneği biyolojik olarak çok güçlüdür. Fizyolojik yapıdaki östrojen sebebiyle kadının sezgi özelliği, erkeklerden katbekat fazladır.
Dolayısıyla hekimlikte hastayı görerek, onun fiziksel belirtilerini hissederek kadın hekimler çok daha kolay teşhiste ve tedavide bulunabiliyorlar. Bu
yüzden erkek hekimler, “Hekimlik elden gidiyor!”
endişesiyle Orta Çağ döneminde Avrupa’da kadın-

olan mizojiniyi (kadına duyulan önyargı/nefret)
desteklemişlerdir...
Tıbbî kökenler de toplumsal cinsiyet ayrımcılığında dikkat edilmesi ve araştırılması gereken önemli
bir alandır. Örneğin, Paul BROCA adında bir
Fransız patolog, 1880’lerde, kadın ve erkek
beyninin ağırlığını merak ediyor ve kadavralardan
çıkardığı beyinleri tartıyor. Kadın beyninin erkek
beynine göre daha hafif ve küçük olduğunu fark
ediyor. Bunun üzerine tıp tarihine şu menfî sözü
kaydediyor: “Hiçbir kadın, erkek kadar akıllı
olamaz!”... Dönemin saygın patoloğunun, kadın
ve erkek beyninin sadece ebatlarına bakarak işlevle ilgili yaptığı bu yanlış tespit, yüzyıllar boyunca

lara karşı cadı avlarını başlatmışlardır.
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığında, felsefî kökenler
de çok önemli bir misyon yüklenmektedir. Örne-

mizojiniyi besleyen ve eril cinsteki olumsuz algıyı
yöneten bir söylem olarak toplumsal cinsiyet
tarihçiliğindeki yerini alıyor. Daha sonraki dö-
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nemlerde, tıp dünyasındaki gelişmelerle ortaya
çıkıyor ki, beyinde asıl etkili olan ebat değil,
anato-mik olarak beyinde yer alan nöronların ve
nöron-ların
sinapsislerinin
birbirleriyle
etkileşimleridir. Kadın ve erkeğin sağ ve sol beyni
aktif olarak nasıl ve ne derece kullanabildikleri

Sizi halkbilimi üzerine çalışmaya ne itti? Halk-bilimi
ile ilgilenmeye başladıktan sonra hayatı-nızda neler
değişti?
Halkbilimi, malzemesi insan olan ve bütün disiplinlerin merkez noktasında bulunan bir bilim dalı-

önemlidir ve çalış-malar göstermiştir ki, kadınlar dır... Çok iddialı gibi gelebilir; ama, bir insanın
östrojen sebebiyle, beynin sağ küresini
erkeklerden 2,5 kat daha aktif olarak
kullanabilmektedir. BROCA’nın asistanı olan
Gustav Le BON’un “Parislilerde olduğu gibi zeki
bir çok ırktaki kadınların bir çoğu, beyin bü-

duygusu, düşüncesi, inançları, toplumsal cinsiye-ti,
mizah kültürü, spor kültürü, aile folkloru, ye-mek
kültürü, sineması, müziği, mitolojisi kısaca her şeyi
halkbilimin çalışma kadroları içerisinde-dir.
Dolayısıyla, kültürlere göre mizah anlayışları-nın

yüklüğü açısından iyi gelişmiş bir erkek beyninden
ziyade gorillere daha yakındırlar.” tarzındaki söylemleri de bazı eril cins mensuplarının eğitimli de
olsa mizojini algısını belleklerinde ne derece muhafaza ettiklerinin göstergeleridir...
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığında ortaya koymaya

neden farklılaştığını; ev inşa ederken o toplu-mun
yemek kültürü özelliklerini neden bilmek gerektiğini (Türk kültüründeki kışlık hazırlıkları bilmeden inşa edilen evlerde, ikinci tuvaletin neden
iptal edilip tarhana, konserve için kiler formatına
dönüştürüldüğü); futbolda fanatiklerin neden maç

çalıştığım ‘dinî, felsefî, psikolojik, ekonomik, cinsel, siyasî, tıbbî kökenler’ her biri bir makale olacak kadar önemli ve ayrıntılı konulardır. Okuyucularımıza, kısaca özetlemeye çalıştığım bu bilgiler ve değerlendirmeler doğrultusunda, toplumsal
cinsiyette ataerkilliğin, ırk, milliyet, coğrafya, kül-

sahasını mabet gibi kabul ettiğini, neden ait oldukları takımın şapkasını, atkısını takmak istediklerini; an içinde yaşanılan dişil ya da eril cins
davranış kalıplarının aslında yüzyıllar öncesinden
genetik kodlarla kültürel bellekte kodlanarak aktarıldığını anlamak için ‘kültürel doku analizi yapa-

tür, inanç, ekonomi vb. unsurlardaki farklılıklarla
birlikte bütün dünyada hâkim olduğunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet tarihçiliğinde kadınlarla ilgili analizler, erkeklerin bakış açısıyla ve erkeklerin istedikleri yönde bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ve modern dünyanın insanı da, yüzyıllara yayılan ve ‘insanlığın
utancı olan mizojini’ algısını maksimum seksen-

bilen Halkbilimciler’e ihtiyacı vardır toplum-ların...
Bu sebeple, Halkbilimi, bütün disiplinlerin kavşak
noktasında bulunan ve diğer bilimlerle teşrik-i mesai
içinde olan bir bilim dalıdır... Mesela Ruth
Benedict’in yazdığı ‘Krizantem ve Kılıç’ adında bir
kitap vardır. İkinci Dünya Savaşı esnasında
Amerikan Savaş Dairesi’nin düşmanları olan
Japonları tanımak amacıyla kültür antropolo-ğu Ruth

doksan yıllık kısa süreli hayatında düzeltebilmek Benedict’e yazdırdığı kitaptır. “Savaş ve askerliğin
için çaba sarf etmektedir...
Halkbilimi ile ne ilgisi var?” gibi bir soru gelebilir ak-
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lınıza... Amerikalı askerler, Japon askerlerinin ‘on’ versitesi’nden sevgili Hocam, Türk Halkbilimi Bökavramını, Türkçe karşılığı ‘minnet’ olan duyguyu lümü’nün kurucusu Prof. Dr. Dursun YILDIRIM da
ve imparatora duydukları 'on’ felsefesini bu özelliklerimi keşfetmiş olmalı ki, bana Halk-bilimi
anlamlandıramazlar. Japonlar için minnetlerinin
tek karşılığı, vatan için canını feda etmektir.
Vatan için insan canını nasıl feda edebilir? Kapitalist ve ben merkezli Amerikan kültüründe

alanında asistanlık teklifinde bulundu... Zihnimde
ardı arkası kesilmeyen bu sorular, Halkbilimi’nin
büyülü dünyasına adım atmama sebep oldu...
Gerçekten halkbilimi öyle muhteşem ve cezbedici bir

askerler ‘biz’, ‘aitlik’, ‘vatan’, ‘minnet’ kavramlarını alan ki, tekrar dünyaya gelsem yine halkbilimci
anlamlandıramadıkları ya da kendi kültür kodla- olmak isterdim. Otuz beş yıl hocalık hayatımda,
rında farklı anlamlandırdıkları için düşmanlarını
tanıyıp ona göre hareket tarzı geliştirmeyi amaçlarlar. Benedict’ten Japonları, kültürel açıdan tanıtan bir eser yazmasını isterler. Japonlardaki minnet kavrayışı, Türk kültüründe de geçerlidir. Va-

öğrenciliğimi de sayarsam otuz dokuz yıldır ‘insan
hayatını anlamlandırmaya ve anlamaya’ çalışıyorum.
Halkbilimi benim için bir yaşam tarzı, bir yaşam
biçimi... Sadece bir hoca/eğitmen olarak derse
girerken, araştırma yaparken değil; dinlenirken,

tan için canın feda edilmesi, bir şehitlik mertebesidir ve aynı zamanda dinî unsurlarla da ilişkilidir.
Bakınız, yine Halkbilimi...
Öğrencilik yıllarımda da ‘merak’ duygusunu çok

gezerken, sohbet ederken, bir haber seyrederken de
hayatı Halkbilimci kimliğimle gözlemlemekten keyif
alıyorum. Mesela dinlediğim bir haberde
“Amerika’daki Katrina kasırgası yirmi can aldı.”,

yoğun olarak hisseden bir genç kızdım... İnsanın
varoluşunu; tarihî mekânlarda gezerken benim
ayak bastığım o yerlerde yüzyıllar öncesinde hangi
olayların yaşandığını; kadın-erkek davranış farklılıklarını, çayın hikâyesini; ‘tereyağı-şeker-un’dan
neden Türk kültüründe helva Avrupa kültüründe

“Amerika’daki Sally fırtınası üç gün elektriklerin
kesilmesine sebep oldu.” ifadelerini duyduğum
zaman, ben bir Halkbilimci olarak “Amerika’da
kasırga gibi olumsuz doğa olayları neden erkek
isimleriyle değil de kadın isimleriyle adlandırılır?”
diye düşünürüm. Türk kültüründe ‘meltem’ gibi

cookie (kurabiye) yapıldığını, kısacası hayatı merak ederdim; bilimin temel unsuru olan ‘merak’
duygusu bütün benliğimi kaplardı. Gece evlerin
yanan ışıkları ve evlerde yaşayan insanların hikâyeleri beni cezbederdi... Âşık Veysel’in “Uzun İnce
Bir Yoldayım” türküsünün caz veya rock formatında söylenmesi ve bu şekilde geleneğin modernleştirilmesi; yazılı/görsel/işitsel basında kültürel
unsurların kullanılması ve bu kültürel unsurların
kullanıldığı kitapların en çok satan kitaplar olması
da merak duygumu artırıyordu... Hacettepe Üni-

insanı rahatlatan doğa olayları kadın adlarıyla
anılırken ‘bora’, ‘tufan’ gibi yıkıcı etkiye sahip
olanlara neden erkek adları verildiği Halkbilimci
olarak zihnimi meşgul eder. Bütün bu soruların
cevabını içeren Halkbilimi, adeta benim kanımı
kaynatıyor, baktığım her olayda sebep-sonuç
bağlantısını araştırmama ve bundan haz duymama
sebep oluyor...
Türkiye, bu anlamda müthiş bir laboratuvar... Diğer
disiplinlerde çok daha sınırlı bir alanını inceleyebilecekken Halkbilimi’nde olduğunuz zaman,
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toplumsal cinsiyetten yemek kültürüne, mizahtan
spor kültürüne her şeyi araştırabiliyorsunuz...
Bütün samimiyetimle söylüyorum, 35 yıllık hocalık

yorulmuyorum; çünkü, mesleğimi aşkla tutkuyla
yapıyorum. O yüzden sağım, solum, her yanım
Halkbilimi... Ve daha öğreneceğim çok konu,

hayatıma rağmen, öğrencilerimden daha büyük
merakla, şevkle çalışıyorum. Halkbilimi’ni yaşam
biçimi olarak algıladığım için, yaptığım işten asla

analiz edeceğim çok unsur var; öğrenciliğim
bittiğinde, ben de yaşlanmışım demektir...
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