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Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

 

AÇM projelerine gönüllü olarak öğrencilerin de katılması amacıyla Ekim 2002‟de AÇM 

Öğrenci Forumu (AÇMÖF) kurulmuştur. Bu projelere katılmanın yanı sıra kendi planladığı 

birçok etkinliği de hayata geçiren AÇMÖF yalnızca AB konusuyla sınırlı kalmayıp sivil 

toplum bilincini arttırmak ve bunları yaparken resmi kurumlar, akademik birimler ve sivil 

toplum örgütleri üçlüsünü bir araya getirmek yolunda önemli adımlar atmaktadır. 

Bugün 25’i aşan aktif üyesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve dinamik bir 

topluluk olan AÇMÖF, her yıl düzenli olarak yürüttüğü organizasyonlarında Türkiye'den ve 

yurt dışından öğrencileri ağırlamakta, bu öğrencilere konusunda uzman kişilerin deneyim ve 

bilgilerinden faydalanabilecekleri, fikirlerini serbestçe tartışabilecekleri ve üretken olmaları 

yönünde teşvik edici bir platform sunmaktadır. Her yıl çok çeşitli Türkiye üniversitelerinden 

öğrencileri bir araya getiren ve 2013 yılında dokuzuncusu düzenlenmiş olan Boğaziçi 

Buluşmaları, yine her yıl Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden 60’ın üzerinde katılımcıyı 

Avrupa Birliği ülkelerinden uzmanlarla buluşturan ve 2012 yılında dokuzuncusu düzenlenmiş 

olan European Weekend School, düzenlenmeye 2007 yılında başlanan ve Türkiye’de bu türde 

düzenlenen ilk akademik faaliyet olan Müzakere Bilgilendirme Seminerleri organizasyonların 

ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun dışında AÇMÖF, güncel konuları ele alan ve dönem 

içindeki politikalar ve tartışmalar düşünülerek belirlenen çeşitli konferanslar düzenlemekte, 

yine bu konular bağlamında yılda dört sayı olarak hazırlanan Boğaziçi Bülteni’ni 

yayımlamaktadır. 
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Önsöz 

Üniversitemizin Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu bu yıl çıkardığı ilk bültenini 

toplumsal cinsiyet kavramı etrafında şekillendiriyor. Öncelikle beni, toplumsal cinsiyet 

kavramı ve bu kavramın kullanılış biçimi ile artan eleştirilerinden çok şey öğrenmiş, 

öğrendiklerini “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı derslerinde öğrencileri ile paylaşmaya çalışmış 

birisi olarak bu bültene “merhaba” demek üzere dahil ettikleri için kendilerine çok teşekkür 

ederim.  

Boğaziçi Üniversitesi genelinde öğrencilerimize “balık vermeyi değil balık tutmayı 

öğretmeyi”, yani hazır bilgi vermeyi değil öğrenmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Onların kendi 

öncelikleri doğrultusunda araştırma yapmaları, tartışmaları, ürün vermeleri hepimizi 

zenginleştiriyor.  Bu süreçte öğrencilerimizden öğrenecek çok şey olduğunun da farkındayız.  

Öğrencilerimizden öğrenecek şeylerimiz var, çünkü devir de değişti;  bilgiye erişim 

yaygınlaştı, her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu bilgilerle güçlenmiş bir kuşak artık sahne aldı. 

Jinekolojik şiddet üzerine bir blog olduğunu, ben bu bülten sayesinde öğrendim. Can 

Candan’ın önemli belgeseli Benim Çocuğum’da ilk sahnelerdeki oturma odalarının niye 

karanlık olduğunu, kendisinin nasıl LISTAG mensuplarının bizle çay yudumlar gibi 

konuşmalarını amaçladığını, filmin kitle fonlanmasından, amacına erişme sürecini bu bülten 

ile öğrenme olanağına kavuştum. Örnekler çoğaltılabilir ancak Elif Yılmaz bültende yer alan 

yazıları akıcı uslubu ile bize tanıtıyor. Her ne kadar kadın hareketi bitti mi bitmedi mi 

tartışmaları devam etse de (yurtdışında sadece 1998’e kadar Time dergisinin 119 adet 

feminizmin ölümü yazısı basmış olduğu söyleniyor
1
), toplumsal cinsiyet kavramı “hükümet 

söylemindeki kadın” sorunlarından erkeklik eşcinsellik sorunlarına geniş bir yelpazede eşitsiz 

güç ilişkilerinin incelenmesinde araç oluyor. 

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’na toplumsal cinsiyetin çeşitli sorunlarına ışık 

tutan bu bülteni hazırladıkları için teşekkür ederim. Sizlere keyifli okumalar dilerim. 

 

Prof. Dr. Yeşim Arat 

Boğaziçi Üniversitesi                                                                                                          

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

                                                           
1
Marian Sawer, “Finding the women’s movement”,  The Women’s Movement in Protest, 

Institutions and the Internet, Sarah Maddison and Marian Sawer eds., Routledge, 2013, s. 1.  
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          Editörden 

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları 

Merkezi Öğrenci Forumu olarak 

hazırladığımız bu bültenle AÇMÖF içinde 

yeni bir geleneği başlatmış bulunuyoruz. 

Bültenimizin bu yılki ilk sayısıyla beraber 

belli bir konsept üzerine odaklanıp bu 

konsepti birçok farklı bakış açısıyla ele 

almak istedik. Bu yılın ilk sayısında da 

hem Türkiye’de hem de dünyada sorunlara 

yol açan ve bir türlü tam olarak sona 

erdirilemeyen ‘toplumsal cinsiyet’ kavramı 

üzerine eğiliyoruz.  

Toplumsal cinsiyet kavramı, sosyolojik ve 

psikolojik unsurlardan beslenerek 

toplumun cinsiyete belirli roller 

dayandırmasıyla oluşturulmuştur. Bu 

kavram maalesef dünyanın her köşesinde 

hakim olmuş ve kadının aleyhine sonuçlar 

doğurmuştur. Toplumsal alanda kadına 

karşı saygısızlık, kadını küçük ve mahrum 

görmek, özellikle aile içinde kadına karşı 

uygulanan şiddet, taciz ve tecavüz olayları, 

namus cinayetleri ve daha bunun gibi 

birçok şey toplumsal cinsiyet kavramının 

ortaya çıkardığı sonuçlar arasında 

gösterilebilir. Kadınların erkeklerle eşit 

tutulmaması bir yana kadını sürekli baskı 

altına almak ve ona farklı roller yüklemek 

çoğu toplumda farklı derecelerde karşımıza 

çıkmaktadır. Peki, kadın neden ve nasıl 

olarak toplumda ikincil role bürünmüştür 

ya da büründürülmüştür? 

Bu sorunun cevabını ilk aşamada Engels’in 

“Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin 

Kökeni” adlı kitabında arıyoruz. Engels 

bize üç şey anlatmaya çalışıyor: aile 

kurumu nasıl oluştu, özel mülkiyet 

kavramı nasıl ortaya çıktı ve bunlara bağlı 

olarak devlet kendi oluşumunu nasıl 

tamamladı. Engels bu üç kurumda da 

cinsiyete yüklenen farklı rolleri ve bunun 

sonucunda meydana gelen ataerkil yapıyı 

anlatmaya çalışıyor. İkinci olarak ele 

aldığımız konu ise Türkiye özelinde aile 

kavramı ve bu kavram üzerinden kadın ve 

erkeğe yüklediğimiz görevler. Türkiye 

toplumsal cinsiyete bakış açısı itibariyle 

büyük sorunlar yaşayan ve bunun 

sonucunda özellikle kadınlara eziyet 

yaşatan ülkelerden biridir. Bunu, Ezgi 

Emre ile toplumsal cinsiyet ve jinekolojik 

şiddet üzerine yaptığımız röportaj sonrası 

daha da iyi  anlıyoruz. Türkiye’de tacize 

uğrayan kadın sayısı azımsanmayacak 

kadar çok. Ancak kadınlarımız gerek 

sokakta gerek özel yaşamlarında gerekse 

gittiği doktorlarda başlarına gelen olayları 

şikâyet edecek ya da toplumda paylaşacak 

yapıya sahip değildirler. Bu durum da 

Türkiye’de, asıl suçluların baskılara ve 

tacizlere devam etmesine; mağdurların ise 

bu duruma yalnızca seyirci kalmasına yol 

açmaktadır. Peki, durumun bu noktaya 

varmasına yol açan; kadının toplum içinde 

ezilmesine sebep olurken, erkeğin 

statüsünü yükselten ve ona bu gücü veren 

nedir? Bunu anlamak içinse erkeğe 

bakıyoruz; özellikle de “Türk Erkeği” 

dediğimiz o kalıba... Ve görüyoruz ki 

toplum kadına nasıl farklı bir kimlik 

kazandırmışsa erkeğe de aynısını yapmış. 

Farklı özellikler yüklemiş ve erkeği 

toplumda öne çıkması gereken kalıba 

büründürmüş. Bunu yaparken de erkeğin 

duygularını önemsememiş, kalbini ve 

beynini ele geçirmiş, ona acımamıştır.  

Yazımın başından itibaren kadın-erkek 

ilişkilerine değindim; oysaki toplumsal 

cinsiyet kavramı yalnızca kadını ve erkeği 

çürütmemiştir. LGBTİ bireyler günümüze 

dek bu kavramın altında nefes 

alamamışlardır ve bu yüzden hayatlarını 

kaybeden insanlar olmuştur. Yalnızca ölüm 
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değildi ama onların hayatlarına son veren, 

yaşarken ölüme mahkum bırakılmalarıydı 

belki de... Nefret suçları, aşağılamak, 

hakaret etmek, toplumdan dışlamak, kötü 

gözle bakmak ve daha niceleri... 

Bültenimizin bu kısmına Osmanlı 

dönemindeki ‘toplumsal cinsiyet’ yapısını 

inceleyerek başlayacağız. Ahmet Mithat 

Efendi’nin Dürdane Hanım romanını - 

Tanzimat döneminde yazılmış ‘queer’ 

özellikler gösteren bir roman- analiz 

ederek, Osmanlı’daki toplumsal cinsiyet 

algısını, bu bağlamda Tanzimat 

aydınlarının getirdiği yenilikleri ve 

‘oğlancılık’ terimini anlatıyoruz. Bizi 

şaşırtacak olan bu roman incelemesinden 

sonra ise günümüz LGBTİ problemlerine 

değinmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde 

gerçekleştirdiğimiz “Teoride ve Pratikte 

LGBT Olmak” seminerinden 

bahsedeceğiz. Birbirinden değerli 

konuşmacılarımızın konuyu siyasi, hukuki 

ve sosyolojik boyutlarıyla tartıştığı bu 

seminerle geçmiş ve günümüz 

Türkiyesi’nde LGBTİ bireylerinin 

yaşadıkları sorunları ele alıyoruz. 

Sonrasında ise LGBTİ bireylerin özel 

hayatlarını, ailelerini ve hem bireylerin 

hem de ailelerin yaşadığı psikolojik 

durumları bize, “Benim Çocuğum” 

belgeseliyle göstermeye çalışan Can 

Candan ile müthiş bir söyleşinin içinde 

buluyoruz kendimizi.  

Spesifik bir şekilde ‘toplumsal cinsiyet’ 

algısıyla kadın, erkek ve LGBTİ bireyleri 

inceledikten sonra konuyu tekrardan 

kadına getiriyoruz ama bu sefer devletlerin 

gözünden inceleyeceğimiz kısma 

geçiyoruz ve kadın hakları kavramına 

odaklanıyoruz. İlk olarak Türkiye 

Cumhuriyeti öncesi ve sonrasında kadın 

haklarında atılan adımları inceliyoruz ve 

günümüz Türkiye hükümetinin kadınları 

ilgilendiren konulardaki söylemlerine 

değiniyoruz. Türkiye’de devlet ve hükümet 

bazında yaşanan gelişmeleri ve sorunları 

aktardıktan sonra ise gözümüzü Avrupa 

Birliği’ne çeviriyoruz. Avrupa Birliği 

ülkelerini, kadın hakları adına attığı 

adımları ve pozitif ayrımcılık meselesini 

tartıştığımız bu yazıda; partiler cinsiyet 

kotası koymalı mı koymamalı mı 

şeklindeki sorulara cevaplar arıyoruz. 

Ve son olarak ‘toplumsal cinsiyet’ 

kavramına, toplumun kadın, erkek ve 

LGBTİ bireylere bakış açısı üzerinden 

değil de; bir Doğu-Batı kıyaslaması 

üzerinden bakmaya çalışacağız. Batı’nın 

kendi oluşturduğu dünyasını ve Doğu 

üzerinde üstünlük kurmaya çalıştığını, 

Doğu’yu ve Doğulu bireyleri 

küçümsediğini anlatan bu yazıda, Batılı 

bakış açılarının -özellikle kadına karşı- 

yanlışlıkları üzerinde duracağız. En son 

kısma geldiğimizde ise devletler üstü bir 

kurum olan Birleşmiş Milletler 

Teşkilatı’ndan bahsedeceğiz. Birleşmiş 

Milletler’in kadın hakları adına attığı 

adımlardan ve feminist bakış açılarından 

söz edeceğimiz bu yazıda yine Batılı bakış 

açısının yanlışlıklarına değineceğiz ve 

kadın haklarını her nerede olursa olsun 

insan hakları içinde değerlendirmemiz ve 

korumamız gerekliliğine odaklanacağız.  

Girdiğimiz bu yeni yılda kadın ve LGBTİ 

bireyler adına daha olumlu adımlar 

atılması temmenisiyle, herkesin yeni yılını 

kutlar ve iyi okumalar dilerim. 

Elif Yılmaz 

elif.yilmaz1@boun.edu.tr 
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Ailenin, Özel 

Mülkiyetin ve Devletin 

Kökeni
2 

“Materyalist tarih anlayışına göre tarihte 

egemen unsur, sonunda maddi yaşamın 

üretimi ve yeniden üretimidir. Ama bu 

üretim, ikili bir özlüğe sahiptir. Bir yandan 

yaşam araçlarının, beslenmeye, giyinmeye, 

barınmaya yarayan nesnelerin ve bunların 

gerektirdiği aletlerin üretimi; öbür yandan 

bizzat insanların üretimi, türün üremesi.” 

Friedrich Engels; Karl Marx ve Lewis 

Henry Morgan’dan beslenerek yazdığı 

“Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin 

Kökeni”nin önsözündeki bu cümlesiyle, 

kitabın temasını özetlemiş diyebiliriz.  

Materyalist tarih anlayışına baktığımız 

zaman; ailenin, özel mülkiyetin ve devletin 

kökeninde üretimin ve üretimden doğan 

ilişkiler ağının yattığını görürüz. Üretimin 

yarattığı ve sınıf olarak nitelendirdiğimiz 

çatışmalar; aile, özel mülkiyet ve devletin 

varlığı ve sürdürülebilmesi için devam 

etmek zorundadır. Sömüren ve sömürülen 

olarak genellenebilecek bu sınıflar, 

üretimle birlikte eş zamanlı olarak ortaya 

çıkmıştır. Köle ve sahip, emek ve sermaye, 

yoksul ve zengin, köy(lü) ve kent (soylu) 

şeklinde örneklendirilebilecek bu 

çatışmalar, kadın ve erkek ilişkilerini de 

içermektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri, 

sadece nesnelerin ve aletlerin üretiminden 

değil; türün üremesinden de sorumlu 

                                                           
2 Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve 

Devletin Kökeni” adlı kitabının 

incelemesidir. 

 

olduğu için, tüm sınıf çatışmalarının en 

üstündedir.  

Ailenin tarihsel gelişimi, özel mülkiyet 

ediniminin başlangıcına ve yaşadığı 

değişikliklere paralel ilerlemiştir. Engels’e 

göre, bu bir ilerleme olduğu kadar bir 

gerilemedir de. Çünkü tarihteki ilk sınıf 

çatışmasını doğurmuş ve erkeğin kadına 

hâkimiyetini mümkün kılmıştır. Tarihteki 

ilk aile biçimi kandaş ailedir. Kandaş 

ailede sınırsız cinsel ilişki serbestliği 

vardır. Bir ailedeki büyükbabalar herkesin 

büyükbabası ve bütün büyükannelerin 

eşleridir; aynı şekilde bütün büyükanneler 

herkesin büyükannesidir. Anneler ve 

babalar da aynı ilişkiler ağıyla belirlenir. 

Yani aynı kuşak bireyleri hem kardeştirler, 

hem de karı kocadırlar. Özel mülkiyet 

anlayışı yoktur. Sahiplenme ve 

paylaşmama algısı oluşmamıştır. Aile 

içerisinde devam eden ve diğer aşiretlerle 

karışmaya engel olan üreme sistemi, 

onlarla olan ilişkilerde belirleyici rol 

oynayabilecek miras hukukunu da 

doğurmamıştır. Onu izleyen ortaklaşa 

ailede ise cinsel ilişkiler sınırlandırılmıştır. 

Önce kardeşler arası ilişkilere getirilen 

yasak, daha sonra kuzenlere de 

indirilmiştir. Böylelikle diğer aşiretlerle 

karışma durumu ortaya çıkmıştır. Ve 

aileler en geç birkaç kuşak sonra bölünmek 

zorunda kalmışlardır. Bu da bir tür miras 

hukuku gerektirir. Ailede babanın belli 

olmayabileceği özgürlükte cinsel ilişkiler 

devam ettiği; fakat anne bilindiği için 

kadın soyu geçerlidir. Buna Bachofen, 

“Analık Hukuku” demektedir. Fakat 

bugünkü anlamıyla özel mülkiyet anlayışı 

burada da görülmez. Kadın ve erkek 

arasında iş bölümü vardır. Kadın evden, 

erkek ev dışından sorumludur. Fakat bu, 

günümüzdeki gibi bir iş bölümü değildir. 

Kadın ev işlerini yapar ve bu, toplumsal 
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sistemin bir parçasıdır, kamusal bir iştir. 

Bu yüzden de evdeki eşyaların sahibi de 

odur. Erkek ise dışarıdaki işleri yapar ve 

kullandığı aletlerin sahibi de odur. 

Ortaklaşa yapılan işlerden beraber 

sorumludurlar ve ortaklaşa kullandıkları 

aletler ortak mülkleridir. 

Aşiretlerin birleşmesinde görülen fayda ve 

insanlığın tarihsel gelişiminde en önemli 

rolü oynayan artı değerin üretimi ise 

ailenin tarihinde kırılma çizgisini 

yaratmıştır. Çok eşlilik artık sona ermiştir 

ve iki başlı aile ortaya çıkmıştır. Bütün iş 

kollarında yaşanan üretim artışı, insanlara 

düşen günlük iş yükünü de arttırmıştır. Bu 

da yeni emek güçlerine ihtiyacı 

doğurmuştur. Böylelikle ilk büyük 

toplumsal iş bölümü, sömüren ve 

sömürülen şeklinde yaşanmıştır. Köleliğin 

de bu zamanda çıkmış olması bir tesadüf 

değildir. Romalılar “Famulus”u evcil köle, 

“Familia”yı tek bir adama ait bütün köleler 

için kullanmaktadırlar. Yani aile bir kölelik 

ağı halindedir. Kadının köleliği bu 

zamanda oluşmaya başlamıştır. İki başlı 

ailede bir kadın ve bir erkek vardır. Çok 

eşlilik kadın için sona ermiştir, fakat 

erkeğe aldatma hakkı tanınır. Böylece 

babayı bilinir hale getiren sistem, analık 

hukukunu öldürmüştür. Boşanmanın 

mümkün olduğu bu ailede, çocuklar hala 

anneye aittir. Erkek her şeyin sahibi haline 

gelir, fakat çocuklar kendine ait olmadığı 

için henüz onun mirasçısı değillerdir.  

İki başlı aileyi izleyen ve bugün toplumun 

temel birimi olan, devletin de kendini 

yaratması, tanımlaması ve yeniden 

üretmesi için ihtiyaç duyduğu aile biçimi, 

tek eşli ailedir. Burada erkek egemenliği 

zirveye çıkmıştır. Çünkü erkeğin en baştan 

beri sorumlu olduğu dışarıdaki işler, onu 

özel mülkiyetin de toplumsal üretimin de 

tek sahibi ve işleyicisi kılmıştır. Bununla 

eş zamanlı olarak komünist ev 

ekonomisinin çökmesiyle, kadının ev 

yönetimi artık kamusal bir iş olmaktan 

çıkmıştır. Toplumsal üretimden çekilen 

kadın, toplumsal görünürlüğünü de 

kaybetmiş ve erkeğin özel baş hizmetçisi 

haline gelmiştir. Çocukların da bu 

durumda babaya ait olmaları gerekir. 

Edinilmeye başlanan servetler tek bir elde 

toplanmalı, bu el erkek eli olmalı ve bu 

servetler başkalarına değil, çocuklara 

aktarılmalıdır. Ataerkil aile, toplum ve 

devlet; erkeğin üretim araçlarına 

hâkimiyeti ve kadının tarihsel 

yenilgisinden başka bir şey değildir. 

Ekonomik koşullar yaşamın diğer 

alanlarına da müdahale eder. Çünkü diğer 

alanlardaki eşitsizlikler ekonomik 

eşitsizliğin nedeni değil, sonucudur. 

Boşanma hakkı yoktur veya erkeğe aittir. 

Kadına ait olduğunda bile, pratikteki 

yansımaları günümüzdeki gibidir. Çünkü 

kadın boşanamayacağını bilir, boşandığı 

zaman güvencesizdir. Tek eşli evliliği 

yaratan, bir ortaklık değildir. Erkeğin sahip 

olduğu mülkiyet ve üretimden, kadının da 

yararlanabilmesinin tek yolu evlilik haline 

getirilmiştir. Tek eşli evlilik sayesinde bir 

cins, diğeri üzerinde hâkimiyet kurmuştur. 

Engels, bunun rızayla yapıldığı 

eleştirilerine, iş sözleşmelerinin de rızayla 

yapıldığını, ama pratikte böyle olmadığını 

söyleyerek karşı çıkar. Çünkü güçlü olan 

ve güçsüz olan arasındaki sözleşmeler, 

güçlünün lehinedir. Tarafların daha baştan 

eşit olmadığı bir birleşme, elbette ortaklık 

doğurmayacaktır. Aile içinde kadın 

proletarya rolünü üstlenirken, erkek 

burjuvadır.  

Kadın ekonomik mecburiyetten dolayı 

evlendiği için, Engels evliliği fuhuşa, hatta 

fuhuşun en pis haline benzetir. Her iki 



12 
 

tarafın da fuhuşudur bu. Fahişeler 

kendilerini parça başına kiralarken, 

evlenen kadın kendini bir seferde 

satmaktadır. Erkeklerin de fiyatı vardır, 

kazandıkları servete göre değerleri 

belirlenir. Engels burada Fourier’nin 

“Nasıl dilbilimde, iki olumsuz sözcükten 

bir olumlama çıkarsa, evlilik ahlakında da, 

iki fuhuştan bir iffet çıkar.” sözünü 

alıntılamıştır. Artık kadın, eski cinsel 

özgürlük zamanlarında olduğu gibi 

ulaşılabilir değildir ve satın alınabilir hale 

getirilmiştir. Eş olarak ya da fahişe olarak. 

Sonuçta fahişelik de, kadın açısından, 

ekonomik mecburiyet yüzünden 

yapılmaktadır. Erkek açısından ise, eski 

cinsel özgürlüklerinin korunması için 

tercih edilmektedir. Kadınları bu cinsel 

özgürlükten mahrum bırakan sistem, 

ikiyüzlülüğünü fuhuş durumunda sadece 

kadını kınayarak tekrar gösterir. Bu 

ikiyüzlü olan ve kendini ahlak ve aşk adı 

altına yerleştirmeye çalışan evlilik sistemi, 

aslında ikisinin de baş düşmanıdır. 

Engels’in önerdiği ya da öngördüğü, tek 

eşliliğin ortadan kalkması değildir; gerçek 

tek eşliliğin yaşanabileceği bir dünyada 

yaşayabilmemizdir. Emeği kamusal değil, 

özel alana indirgenmiş ev işleriyle 

sınırlanan, erkeğin üretken emeği yanında 

küçümsenen ve erkeğe tabi hale getirilen 

kadının kurtuluşunun ilk koşulu, toplumsal 

üretime katılmasıdır. İşte o zaman 

evlilikler de mecburiyetten değil, bireysel 

cinsel aşk sebebiyle yapılır.  

Çözümü sistemin değişmesinde gören 

Engels; aile, özel mülkiyet ve devleti 

birbirinden ayırmamaktadır. Aileyi ve özel 

mülkiyeti, üretim ve üreme ilişkilerinden 

doğan ve karşılıklı olarak birbirini 

besleyen iki mekanizma olarak görürken; 

devleti de bunların oluşturduğu toplumun 

ve toplumsal rollerin üstünde görmektedir. 

Devlete ihtiyaç, toplumun gelişmesiyle 

birlikte yarattığı ve çözemediği uzlaşmaz 

karşıtlıklar yüzünden doğmuştur. Devlet 

çıkış kaynağını bu çatışan üretim 

ilişkilerinden alırken, onların etkili bir 

biçimde sürdürülebilmesi için baş 

mekanizma haline gelmiştir. Çünkü her 

devlet, sömürülen sınıf üzerinden kendini 

tanımlayarak, sömüren sınıfın 

egemenliğini temsil eder. Bu devlet 

biçimleri, üretim ilişkilerine göre tarih 

boyunca değişiklik göstermiştir. Fakat 

kadının tarihsel yenilgisinden bu yana 

değişmeyen bir devlet biçimi varsa; o da 

ataerkil devlettir. Engels bu yenilginin 

ortadan kalkmasının, eş zamanlı doğan 

diğer bütün karşıtlıkları da sona erdirecek 

bir sistemle mümkün olduğunu 

savunmaktadır. 

Ceren Günel 

ceren.gunel@boun.edu.tr 
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Türkiye’de Aile 

Kavramı ve Aile 

Üzerinden Kadına 

Yüklenen Roller 

 

Aile:  

1. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, 

koca, çocuklar, kardeşler arasındaki 

ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en 

küçük birim  

2. Aynı soydan gelen veya aralarında 

akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin 

tümü 

3. Birlikte oturan hısım veya yakınların 

tümü 

4. Eş, karı 

 

Yukarıdaki kısım Türk Dil Kurumu 

sözlüğündeki aile başlığının ilk dört 

maddesi. İlki çekirdek aile, ikincisi geniş 

aile, üçüncüsü hane ve sonuncusu da kadın 

kavramları üzerinden yapılan bu tanımların 

tümünün farklı gelenekler ve sosyolojik 

unsurlar sonucu oluştuğu açık. Fakat ben 

Türkiye’deki aile ve kadın kavramları 

arasındaki ilişkiden söz edeceğim bu 

yazımda, ağırlıklı olarak ilk ve son 

tanımlar üzerinde duracağım. 

 Çekirdek aile içinde kadın 

Türkiye’de çekirdek aile kavramı 

Tanzimat’la ortaya çıktı. Daha öncesinde 

bir hane halkı olarak yaşamakta olan 

ailelere karşı çekirdek aileli yaşam biçimi 

yüceltilmeye başlandı. Nükhet Sirman’a 

göre bu yaşam biçimi, erkeklerin tümünün 

kendilerine bir iktidar alanı oluşturma 

çabasıyla doğdu. Daha önceki geleneksel 

aile tipinde (hane tipi), iktidar merkezi bir 

paşaydı ve diğer insanlar ya akrabalık ya 

da iş bölümü yoluyla paşaya 

bağlanıyorlardı (çocuklar, kardeşler, 

gelinler, damatlar, uşaklar, arabacılar vs.). 

Bu aile tipinde kapılanma sistemi yaygındı. 

Fakat Tanzimat sonrası oluşan 

kamusal/özel alan ayrımıyla beraber 

kapılanma sisteminin de yavaş yavaş sonu 

gelmeye başladı. Artık kapılanma yoluyla 

bir haneye giremeyen erkekler, kendi 

aileleri içinde muktedir olma yolunu seçti. 

Sirman bu grubu Chatterjee’nin Hindistan 

üzerindeki çalışmasında yaptığı orta sınıf 

tanımından hareketle, Türkiye’nin orta 

sınıfı olarak tanımlıyor. Fakat Hindistan ve 

Türkiye arasındaki şu farkı da gösteriyor: 

Hindistan’da tanımlanan yeni (modern) 

aile, Hintlilik ve modernlik kavramlarını 

bir arada benimsemişken, Türkiye’de her 

zaman batılı yeni modele daha fazla sahip 

çıkma vardı (Sirman, 2002).  

Özetle, belirli bir dönemden itibaren 

çekirdek aile her zaman teşvik edilen aile 

modeli oldu. Bunu dönemin edebi 

eserlerinde de görmek mümkün. Nükhet 

Sirman da makalesinde bu dönemden de 

bahsediyor ve daha şefkat dolu yeni bir 

erkek ve ne bencil ne de cahil olan yeni bir 

kadın modelinin vurgulandığını söylüyor. 

Genel olarak bakıldığında, kurulması 

beklenen yeni aile erkeğin reisliğinde, 

fakat kadının da eğitimli olduğu bir aile. 

Ancak bu eğitim, kadının bireysel olarak 

kullanacağı veya kamusal alanda 

yararlanacağı bir eğitim olarak ele 

alınmıyor. Bunun yerine, kadının bu 

eğitimini evini çekip çevirmek ve 

çocuklarını doğru bir biçimde yetiştirmek 

için kullanması gerektiği fikri hakim.  
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Cumhuriyetin ilk yıllarındaki aile 

politikalarına baktığımızda ise, yine pro-

natalist, dolayısıyla kadın üzerinden 

yürütülen politikaların varlığı görülüyor. 

Savaş sonrası yeni kurulan devlete yeni bir 

ulus ve yeni iş gücü oluşturma çabalarının 

doğal bir sonucu olarak, doğumlar teşvik 

edildi. Hatta, kadınların çocuk 

doğurmalarının bir milli vazife olarak 

görüldüğünü söylemek mümkün. Öyle ki, 

1930 yılında çıkarılan bir kanuna göre, altı 

veya daha fazla sayıda çocuk sahibi olan 

kadınlara madalya veriliyordu. Denilebilir 

ki, milli mücadele döneminde cephane 

taşıyarak, yaralıları tedavi ederek, 

oğlunu/kocasını askere göndererek millet  

“hizmet” etmiş olan kadının, savaş 

sonrasında da doğurarak bu hizmete devam 

etmesi beklendi. 

Türkiye’nin kadınlar üzerinden yürütülen 

pro-natalist politikası 60’lı yıllarda değin 

devam etti. Örnek vermek gerekirse, aile 

planlamasına dair ilk kanun 1965 yılında 

çıkarıldı (Çarkoğlu, Kafesçioğlu & 

Mitrani, 2011). Fakat bu kanunla beraber 

verilmeye başlanan aile planlaması eğitimi 

yalnızca kadınlara yönelikti. Başka bir 

deyişle, kadın ve erkek tarafından ortaklaşa 

dünyaya getirilen veya getirilmeyen 

çocukların sorumlusu kadın olarak 

değerlendirilmeye devam edildi.  

 Çalışma hayatı 

Evli kadınların çalışma hayatları varsa 

dahi, kadınların hiçbir zaman evi 

geçindirebilecek kapasitede olmadığı fikri 

altında gelişti. Kadın çalışıyorsa da, evi 

geçindirmesi gereken kişi erkekti (ki bu 

görev yüklemenin erkekleri baskı altında 

bıraktığı da açık, ama bu başka bir yazının 

konusu). Dolayısıyla kadın, hele ki çocuk 

sahibi de olduysa, çalışmak zorunda 

olmayan, çocuklarını daha ön planda 

tutması gereken taraf olarak görüldü.  

Cinsiyetler arasında denklik kavramını 

Avrupa’dan örneklerle inceleyen Peter 

McDonald’a göre, bu durum (eşler 

arasında denklik kurulamaması) kadınların 

eve yönelip daha fazla çocuk yapmasına 

değil, tam aksine hiç çocuk yapmamasına 

veya tek çocukta kalmasına sebep oluyor. 

Çünkü eğitimli olan kadın, iş hayatında 

erkekle aynı şeyleri yapabiliyor olmasına 

rağmen, evde daha fazla yük üstlenmek 

zorunda kalıyor ve bu da tercih edilen bir 

durum değil. McDonald, doğurganlığın 

düşmemesi isteniyorsa kadın ve erkek 

arasında denklik olması gerektiğini 

öngörüyor ve kadın ve erkek hem 

evlerindeki hem kamusal alanlardaki 

görevlerini ne ölçüde paylaşabilirlerse, 

çocuk sahibi olmanın götürülerinden de o 

ölçüde daha az etkileneceklerini, 

dolayısıyla daha fazla çocuk sahibi 

olabileceklerini söylüyor (McDonald, 

2013).  

Fakat Türkiye’deki durum, denklik 

kavramından oldukça uzak. Örneğin, 

kadınlara 16 hafta doğum izni verilirken, 

eşi doğum yapan babalar için bu süre üç 

gün. Doğumu yapan kadın olduğundan, 

yalnızca çocuk bakımı değil kendi sağlığı 

açısından da ihtiyacı olan bir süre var 

elbette, dolayısıyla kadın ve erkeğin izin 

sürelerinin eşit olmasını beklemek doğru 

olmaz; fakat bu süreleri 

karşılaştırdığımızda gayet açık ki, çocuk 

bakımı hiçbir şekilde babanın ilgilenmesi 

gereken bir iş olarak görülmüyor, tamamen 

anneye yüklenmiş bir sorumluluk olarak 

değerlendiriliyor. 

Doğum ve çocuk konuları dışında, 

kadınların çalışma hayatına girmeleri için 

teşvik edildiklerini söylemek de oldukça 
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güç. Örneğin, geçtiğimiz aylarda çıkan bir 

kanuna göre, yeni evlenen kadınlar 

evliliklerini takip eden bir sene içinde istifa 

etmeleri halinde tazminatlarını alma 

hakkına sahipler. Bu durum belli açılardan 

kadınların yararınaymış gibi 

değerlendirilebilir, fakat özünde evli kadını 

çalışma hayatı dışında tutmayı teşvik 

etmektedir. Bu durum kadının kocası ya da 

babası tarafından geçindirildiğinin 

varsayılmasıyla veya kadın işsizliğinin 

gizli işsizlik olarak görülmesiyle 

açıklanabilir. 

Tüm bunları bir arada düşündüğümüzde 

ortaya çıkan sonuç şu ki; (eğitimli) kadın 

ve erkek tarafından ortaklaşa kurulması 

öngörülen çekirdek ailede, “aile hayatı”nın 

devamından veya çocukların dünyaya 

gelmesinden, getirilmesinden ve 

yetiştirilmesinden sorumlu  olan taraf her 

zaman kadın olarak görüldü. Bu durum 

kadının (potansiyel) anne olması, 

doğuran/emziren taraf olmasıyla açıklandı 

ve kadın, bir birey olmasından önce eşlik 

ve annelik görevleriyle tanımlandı.  

Kadının aile kavramları üzerinden 

tanımlanması 

Ailenin eş, karı olarak tanımlanması, 

kadına yüklenen anlamı kendi içinde 

açıklamış durumda. Ailenin bu anlamıyla 

kullanımı, kadının tek başına aileyi (hatta 

bir yandan da namusu) temsil ediyor 

olduğunu gösteriyor ve aslında bir 

anlamda, daha önce de dikkat çekmeye 

çalıştığım şeyi de göstermiş oluyor; 

kadının (erkeğin aksine) ne kamusal ne 

özel alanda kendini bireysel olarak 

gösterebilmesi, en baştan aile kavramı 

üzerinden tanımlanması. 

Bu durum Türkiye’nin sınıf/yaş farkı 

gözetmeksizin her katmanına yayılmış bir 

durumda. Kadınlar her zaman birisinin (bir 

erkeğin) karısı, annesi, kızı veya kardeşi 

olarak tanımlanıyor. Hatta kadın hakları 

savunulurken (veya savunulduğu iddia 

edilirken) kullanılan yaygın argümanlar 

(maalesef) “Sizin kız kardeşiniz/kızınız 

yok mu?” sorusu üzerinden gidiyor, yani 

kadının toplumdaki varlığı yalnızca, bir 

erkeğe kan veya evlilik yoluyla bağlı 

olmasıyla anlaşılabiliyor; bunun sonucu 

olarak, bu bağlardan birine sahip değilse 

belli haklardan yoksun olduğu görüşü de 

doğabiliyor.  

Bu görüşün sosyal alanlardaki 

yansımalarını sıkça görmek mümkün ama 

bunun dışında, hukuksal alanda da aynı 

durum söz konusu olabiliyor. Örneğin, 

1998 yılında yürürlüğe giren Aile Koruma 

Kanunu, evli olmadan aynı evde 

yaşayanları koruma kapsamına almıyor 

(Çarkoğlu, Kafesçioğlu & Mitrani, 2011). 

Dolayısıyla resmi olarak “eş” sıfatı 

edinmemiş (ailede yer almayan) kadın 

birtakım haklardan mahrum kalmış oluyor.  

Yalnız yaşayan veya evli olmayan 

kadınlar, taciz veya darp gibi olaylarda 

daha açık bir tehdit altında kalabiliyorlar. 

Yeterince bilinçlenmemiş bir toplumda 

oluşan yanlış cinsiyet rolleri bilinciyle, her 

yaştan bekar kadın farklı sıkıntılarla 

yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu durum, 

kadınların da kendilerini bir aile içinde 

tanımlama isteği duymalarına yol açıyor, 

çünkü birisinin eşi veya bir anne olarak – 

ekonomik ve sosyal sınıftan bağımsız bir 

biçimde –  toplumda kabul görme ihtimali 

yükselmiş oluyor. 

Kadınların siyasi hayattaki rollerine 

baktığımızda da kadının aile içindeki 

rolleri üzerinden gelişen bir söylem 

olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, şu 

ana kadarki tek kadın başbakan Tansu 
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Çiller, söylemlerinde kendini halkın anası 

ve bacısı olarak tanımlıyordu. Bu 

söylemler “aileden biriyim” izlenimi 

vermekle beraber, ister istemez namus 

kavramına da dokunmuş oluyor ve 

toplumun çoğunluğu tarafından erkek alanı 

olarak görülen siyasette, bir kadının 

varlığını kabullenmeyi de kolaylaştırmış 

oluyor. 

Sonuç 

Kadınlar doğurabilen olmaları nedeniyle 

dünyanın her yerinde, her zaman devlet 

politikalarının odağında oldular/oluyorlar. 

Türkiye’de de bu durum farklı bir biçimde 

gelişmedi. Toplumsal hayatı, iktidar 

rollerini değiştirmeyi amaçlayan her 

hareket kadınları ve kadınların bu 

hareketler içindeki rollerini direkt olarak 

hedef aldı. Bu durum ağırlıklı olarak aile 

üzerinden yürütülürken, kadınlar da ailenin 

içine hapsolup kaldı ve kendini aileden 

bağımsız bir birey olarak tanımlayamaz 

hale geldi.  

Kadın-erkek eşitsizliği, kadına karşı şiddet, 

tecavüz, kadın sağlığı konusundaki 

sıkıntılar, istenmeyen evlilikler vb. birçok 

kadın sorununun çözülemeyişi de aslında 

kadının bu hapsoluşundan (veya 

hapsedilişinden) ve birey olamama 

sıkıntısından kaynaklanıyor. Kadınlar 

kendilerini aileleri üzerinden değil, gerek 

özel gerek kamusal alanda yalnızca 

kendileri olarak tanımlayabildiklerinde ve 

bu şekilde kabul gördüklerinde, toplumsal 

cinsiyet eşitsizlikleriyle oluşmuş yapı da 

çatlamaya başlayacaktır. 

Irmak Çelik 

irmak.celik@boun.edu.tr 

 

Kaynakça: 

Çarkoğlu, Aslı, Nilüfer Kafesçioğlu & Aslı 

Akdaş Mitrani. Review of Explicit Family 

Policies in Turkey from a Systemic 

Perspective. J Child Fam Stud. 2011. 

McDonald, Peter. Societal foundations for 

explaining low fertility: Gender 

equity. Demographic Research. 2013. 

Sirman, N. Kadınların milliyeti. Modern 

Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik. 

İletişim Yayınevi. İstanbul: 2002. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irmak.celik@boun.edu.tr


17 
 

Ezgi Emre ile Röportaj: 

Toplumsal Cinsiyet ve 

Jinekolojik Şiddet 

 
Toplumsal cinsiyet üzerine olan bu 

bültenimizde “Jinekolojik Şiddet” bloğunu 

oluşturan iki isimden biriyle, Ezgi Emre ile 

röportaj yaptık. Kendisi şu an KA.DER’de 

çalışıyor. Bir Bianet haberinden sonra 

haberdar olduğumuz bu blogda tıbbın en 

tabu noktalarından biri var; Jinekoloji. Bu 

siteye bakmanızı ve vaktiniz varsa 

yayınlanan yazıları okumanızı öneririz. 

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin sadece 

aile içi ile sınırlanmadığını maalesef 

görüyoruz. Bu şiddettin sorumluları bazen 

de devletin doktorları. Bu blogda sadece 

kadın bireylerin değil aynı zamanda 

interseks bir bireyin de paylaşımı var. Ezgi 

Emre bizimle bu röportajda bloğun 

hikâyesinin yanı sıra güncel sorunlarla 

ilgili düşüncelerini de paylaşacak. Keyifli 

okumalar.  

 

Bu arada ben başlamadan belirtiyim; 

Master’ımı bitirdim, şimdi KA.DER diye 

bir dernek var Kadın Adayları Destekleme 

Derneği. Onun Kadın Yurttaşların 

Güçlendirilmesi diye bir projesi var onu 

yürütüyorum. İlginizi çekerse bununla 

ilgili de sonra konuşabiliriz. 

Master’ınızı ne üzerine yaptınız? 

Akdeniz İlişkileri. Akdeniz Çalışmaları 

gibi bir şey. Uluslararası İlişkiler yani. 

 

Ben Gender Studies’e odaklandınız diye 

düşündüm. 

Ona seneye gideceğim, inşallah. KA.DER 

ile olan kontratım Haziran’da bitiyor. 

İsveç’e başvuracağım. 

 

Türkiye’de yok ya böyle bir alan? 

Var aslında da çok… Yani… İşte 

sizler…(gülüşmeler) 

 

Yılda iki tane çıkan bültenimiz 

olduğunu daha önce size söylemiştik. Bu 

bültenimizin temasına “toplumsal 

cinsiyet” diyebiliriz. Toplumsal cinsiyet 

ve Jinekolojik Şiddet ile ilgili 

konuşmadan önce sizi tanımak istiyoruz. 

Bu konuya ve bu alana nasıl 

yöneldiğinizi bizimle paylaşır mısınız? 

-Nasıl yöneldim? Ben Galatasaray 

Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunuyum. 

Orada okurken ve aslında ondan önce de 

toplumsal cinsiyet ya da feminizm başlığı 

altında anlatmalıyım size bu durumu. Nasıl 

feminizme bulaştım? (gülüşmeler) 

Lisedeyken annemin Duygu Asena 

kitaplarını aşırıp onları okurdum. Kadın 

olmanın ne demek olduğunu anlamaya 

çalışmamla başladı bu durum. Sormaya 

başladım; “Babam niye oturuyor, ya?”, 

“Annem niye devamlı sofrayı topluyor?”. 

Bu gibi sorularla başladım aslında bu konu 

hakkında düşünmeye. Ama aslında 

üniversitede seçtiğim her derste toplumsal 

cinsiyet üzerine bir şeyler yapmaya 

çalıştım. Toplumsal cinsiyet dersi aldım ve 

bunun gibi bu alana yönelik dersler almaya 

başladım. Bitirme tezimi de toplumsal 

cinsiyet üzerine yaptım. Aslında tam da bu 

başlık altında değildi. “MHP Kadın 

Kolları” üzerine çalıştım. Orada siyasete 

katılım açısından, MHP içinde ve siyasette 

nasıl toplumsal cinsiyetin yeniden 

üretildiğini anlatmaya çalıştım biraz. Bir 

şekilde bundan sonra hayatımda hep bu 

konu oldu. KA.DER’de staj yaptım. 

Derken böyle bir feminist oldum.  

 

Lafı açılmışken, feminizmi, bütün 

görüşleriyle, tamamen savunuyor 

musunuz? 
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Evet. Hayır. Aslında radikal feminizm var, 

liberal feminizm var, sosyalist feminizm 

var… Ben feministim diyorum sadece. 

Çünkü kadın haklarını savunduğum için. 

Ama sosyalist feministim demem. Liberal 

feministim de demem. Her birinin içinde 

değişik değişik bulunan gerek sınıf 

farklılığından doğan gerekse ev işçiliğine 

karşı, kadının ücretlendirilmeyen emeği 

gibi konuları düşününce sosyalist 

feminizme yakınımdır. Ama Judith Butler 

okuyup radikal feminizme kaydığım 

noktalar vardır tabii ki de. Bu konu çok 

karmaşık bir konu aslında. Ben o yüzden 

sadece feministim demeyi tercih ediyorum. 

Bu konuda kendimi sınırlandırmayı pek 

sevmiyorum.  

 

Genel bir soru sormak istiyoruz o 

zaman. Sosyal bir algı olarak size göre 

toplumsal cinsiyet nedir? 

Toplumsal cinsiyet aslında her şeydir. 

Bunu anlatmak biraz da zor. Benim bu 

kafede bu sandalyede nasıl oturduğum bile 

toplumsal cinsiyetle alakalı. Benim burada 

bacaklarımı kapatarak oturmamı bana 

öğreten toplum ve yanımda oturan adamın 

bacaklarını on metre açarak oturması tam 

olarak toplumsal cinsiyetle alakalı. Bu 

yüzden toplumun bize bütün dayattığı 

cinsiyet rolleri diyebiliriz. Dolmuşta 

oturma geliyor aklıma bu konuda hep. 

Dolmuşta erkeklerin bacaklarını V 

şeklinde açarak rahatça oturmaları ve sen 

bir kadın birey olarak kenarda sıkışıp 

kalırsın. O kadar hoyrat bir hareket ki bu 

ve o erkek bunun bilincinde o kadar değil 

ki. 

 

Sizce toplumsal cinsiyet kavramı 

Türkiye’de nasıl algılanıyor? 

Toplumsal cinsiyet konusunda 

üniversiteler sivil toplum kuruluşları gibi 

birçok yerde aslında birçok çalışma 

yapılıyor. Literatürde insanların alıştığı bir 

kavram bir yandan ama ne kadar neyi 

değiştirebiliyoruz bu konuda ciddi 

şüphelerim var. Bu konular hakkında 

“Ama bu kadının genetiğinde var.” tarzı bir 

sürü ve her tartışmada ortaya çıkan absürd 

çıkarımlarla karşılaşıyoruz. Bize empoze 

edilmiş ve öğretilmiş normları sırf biz 

böyle doğduk diye böyle davranılmamalı 

bize diye anlatmaya çalışıyoruz -özellikle 

Türkiye’de-. Aslında dünyada da aynı 

durum var. Ama bir İsveç’i 

düşündüğümüzde onların farkı ortaya 

çıkıyor. Teoride bir şeyler yapılıyor evet 

ama pratikte bir yere gelmiş değiliz henüz. 

 

İsveç dediniz siz ama gene bu konuda 

ülke sayısı sınırlı. Sonuçta Avrupa 

diyoruz ama şiddet, istismar orada da 

var. 

Tabii ki var. Ama işte istatistiklere bakınca 

parlamentonun %45’inin kadın olduğunu 

görüyoruz oralarda. Veyahut ayrımcılıkla 

ilgili çok sağlam yasaları olan ülkeler 

bunlar. Hamilelik izni meselesinde misal 

sırf bu yüzden bu ülkede kovulabilirsiniz 

ama bu durumu kontrol altına almışlar. Eşit 

işe, eşit ücret başarılı oldukları başka bir 

konu. Yasalarca bu korumalar çok iyi 

sağlandığı için ben İsveç diye bir örnek 

verdim. Tabii ki oradaki kadınlar da 

şiddete uğruyor ya da en basitinden 

oradaki kadınlar da ev işlerinin çoğunu 

yapıyor. En son İngiltere ile ilgili bir 

araştırma okudum. İngiltere’deki kadınlar 

da ev işlerinin çoğunu yapıyor. Yasalar 

açısından daha iyi durumda oldukları su 

götürmez bir gerçek ama. Ruanda örneği 

mesela; %49 parlamentoda temsilci oranı. 

Bu oran yüksek bir oran. Biz bu oranın çok 

gerisindeyiz. 
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Biz övünürüz kadınlara seçme ve 

seçilme hakkı verilmesi konusunda 

hâlbuki. 

Külliyen yalan. Bu durumları çevremizdeki 

insanlara anlatıyor olmamız lazım aslında. 

Bizden önce bu seçme ve seçilme hakkını 

tanımış birçok ülke var. Bence dönemin 

koşullarını düşününce bu olay bizde 

“vitrin” olarak kullanılmış bir şey. Masum 

bir övünme değil bu.  

 

Siyaset alanında da kadının 

objeleştirilmesi mevcut yani? 

Elbette. Nezihe Muhittin örneği var 

mesela. En büyük haksızlık ona 

yapılmıştır. Nezihe Muhittin’den 

bahsetmeden kadına verilen seçme ve 

seçilme hakkından bence bahsedilmemeli. 

Kadıncağızın kemikleri sızlıyordur.  

 

Kadın konusuna ağırlık vererek 

konuştuk ama “Jinekolojik Şiddet” 

bloğunda da ilgi çeken bir konu var; 

LGBT bireyleri ve hatta interseksüel 

bireyleri de düşünmek gerekiyor. 

-Elbette, ben burada kadın kimliğimle 

bunları hissederek konuşuyorum. Beni en 

çok etkileyen ve bu kimlik benim için çok 

törpülendiği için bundan bahsediyorum. 

Bütün toplumun, devletin ve sistemin 

yaşam hakkı tanımadığı ve tanımak 

istemediği bir gruptan bahsediyoruz 

aslında.  

 

Birazcık da ülkemiz üzerinden gidersek 

eğer bu sorunun yani bu algı zayıflığının 

kaynağını neye bağlıyorsunuz? 

Toplum. Aslında çok geniş bir soru. Bu 

soruyu on sekiz saat tartışabiliriz. Bu 

cevabın içinde din de var, ahlak da var, 

insanların bencilliği de var, ataerkillik var. 

Solcu insanlara bakınca onlar da bu 

ataerkil durumu değiştirmek istemiyorlar. 

Onlar da bu konuda diğerleri ile aynı 

kefede. Çünkü bu mesele iktidar meselesi. 

İktidar bir kere bir zümrenin eline geçti mi 

onu asla bırakmak istemez. Meseleyi 

solculuktan açtım. Bu çok tartışılan bir 

şeydir aslında. Bu tip toplumsal yapılarda 

toplumsal cinsiyet sorunu hala hissedilen 

bir şeydir. Tek kelimeyle iktidar meselesi. 

Kimsenin kaybetmek istemeyeceği bir şey. 

Toplumun her kesiminde; orta sınıf, 

okumuş, entelektüel de olsanız, nereden 

nereye gelseniz de durum aynı. Yine de 

kolayca aşılabilen bir mesele değil bu.  

 

Bu biraz da içinde doğduğumuz algıyla 

mı alakalı? 

Tabii ki de. Eminim sizin de vardır ki 

benim de hala toplumsal cinsiyetle ilgili 

kodlarım var.  

 

Bilinçsizce ortaya çıkanlardan mı? 

 Evet. Evde kombi bozulunca erkek 

arkadaşıma dönüp bakan bir kadınım ben. 

Sonra bir saniye diye düşünüyorum ve 

yaptığım şeyin farkına varıyorum.”Sen de 

mi?” diye soruyorum kendime. Hepimizde 

olan bir şey. Bir nevi uzvumuz gibi bir şey 

bu kodlar. Vazgeçebileceğimiz şeyler de 

değil. Çok çaba gerektiren ve kolayca 

değişebilecek bir şey değil bunlar. 

Sevgilimizle, ailemizle olan yaşamımızı 

etkiliyor. Bireysel özveri gerektiren bir 

durum. Umarım bir gün o “cinsiyet 

devrimini” yapıcağız. Çok zor, içimize 

işlemiş bir durum. 

 

Bir dönem yurtdışında yaşadınız. 

Oradaki kadınların durumu ne? Onlar 

olaya nasıl bakıyor? 

Aile konusunda ilişkiler bizim 

alıştığımızdan çok farklı. Çok daha rahatlar 

ailelerine karşı. Bizde baskılayıcı bir şiddet 

var. Fiziksel olmanın ötesinde ruhsal bir 

baskı da var. Kendimden örnek vereyim. 

Erkek arkadaşımla beraber yaşamak 
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istiyorum ama ailem çok üzüleceğini 

belirtiyor bu konuda. Ben reşit de olsam 

aradaki sevgi bağını kullanarak bir baskı 

yaratabiliyor aile. Devlet ile olan durum ise 

daha bağlayıcı ve baskıcı. Yurtdışında hem 

aile hem de devlet konusunda kadınların 

daha rahat olduğunu gördüm. Ama 

istisnalar da var. İspanya mesela. Kürtaj 

yasakları, maço erkekler, bekâretliğin tabu 

olması gibi nedenlerle karşılaşıyoruz. Daha 

rahatlar diyebilirim ama aynı şeyleri 

yaşıyoruz maalesef. 

 

Güncel konulardaki görüşlerinizi çok 

merak ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz 

kürtaj meselesinin yanı sıra, son 

zamanlarda başbakanımızın da 

bahsettiği “kızlı erkekli yaşama” olayı 

konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

Motivasyon var ortada. 3 çocuk meselesi 

olsun başka dikte edilen şeyler olsun artık 

canımızı sıkmaya başladı. Yatak odamıza 

kadar girebiliyorlar. Bu durum biyopolitika 

ile oluşuyor. Bütün bedenimizi kontrol 

etmek isteyen bir şey sonuçta. Doğum 

kontrol, kürtaj yasağı gibi şeylerle devlet 

bize varlığını kanıtlamak ve göstermek 

istiyor. Başvurdukları yollarla 

hayatlarımızdaki etkilerini arttırmaya 

çalışan muhafazakar adamlar sürüsü var. 

Bu son gelişmelerden sonra ben AKP’deki 

kadın milletvekillerine olan inancımı da 

kaybetmiş durumdayım. Kadın 

dayanışmasının eksik olduğu bir durum 

var. Bu milletvekillerinin bir araya gelip 

“Sen benim kürtajıma karışma!” 

diyebilmeli. Bunun eksikliği bende hayal 

kırıklığı oluşturuyor. Bu kadınlar da 

kürtajla yüzleşmiş olabilirler ya da bu yeni 

biyopolitik normlarla bir zamanlar 

yüzleşmiş olabilirler. Günümüzde hala bir 

kadınla bir erkeğin beraber yaşaması çok 

büyük bir tabu. Başbakan bu konuda fikrini 

belirttiğinde sinirlenen ulusalcı ya da 

benzeri muhalifler de kendi kız çocuğu 

erkek arkadaşıyla eve çıkmak istese yine 

karşı çıkıyorlardır. Bunu başbakanın dile 

getirişi ayrı ve çok önemli bir mevzu. 

Kendi ailelerimizle de farklı bir mücadele 

alanı geliştirmeliyiz bence. Ailelerimiz 

dönüştükçe diğerleri de dönüşmeye 

başlayacak. Düşününce çok komik aslında 

evimizde erkek arkadaşımızla oturunca 

eylem yapmış olacağız. Yaptığımız en 

doğal en insansı şeyin protesto olduğu bir 

ülke haline geliyoruz. Bira içmek, kürtaj 

yaptırmak, doğum kontrol hapı kullanmak 

vb. protesto haline dönüşüyor, düşününce 

çok komik. Bir süre sonra burada bir araya 

gelip kızlı erkekli çay içmemiz dahi eylem 

halini alabilir. Öte yandan şöyle de bir 

mevzudan bahsetmek istiyorum. Ben kadın 

kollarında çalışırken ne yaptıklarını 

sordum ve ev ziyaretleri yaptıklarından 

bahsettiler, çay partisi yaptıklarından 

bahsettiler. Bunlar siyaset değil 

demiyorum ama bir de şu açıdan bakmak 

lazım; bu erkekler zili çalıp oy istemek için 

giremezler o eve çünkü mahrem denilir 

ama kadın kolu denilen bir kurul kurup siz 

o evlere girebilirsiniz. Aslında bu tamamen 

toplumsal cinsiyetin yeniden üretilmesidir.  

 

Biraz da “jinekolojik şiddet” blogu ile 

ilgili konuşmak istiyoruz: Kadınlar 

maalesef toplumun her kesiminde 

şiddete maruz kalıyor, üstelik 

hemcinslerimizden gördüğümüz şiddet 

de cabası. Bu bilindik “şiddet” türleri 

dışında siz bir de Burcu Ertuna ile 

jinekoloji şiddet kavramını ortaya 

döktünüz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?  

Aslında bu pek paylaşmak istediğim bir 

şey değildir ama şöyle anlatayım: ben bir 

gün jinekologa gittim 60 yaşlarında bir 

adamdı doktor ve bana bakire olup 

olmadığımı, hamile olma olasılığımın olup 

olmama durumunu sordu ve daha sonra 
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benim yine de kontrol etmem gerek sizin 

ne yapacağınız belli olmuyor dedi. Zaten o 

jinekolog koltuğu inanılmaz korkunç, 

kullanılan aletler inanılmaz korkunç –hepsi 

erkekler tarafından dizayn edilmiş ve o 

anki ast-üst ilişkisini düşündüğümde bu 

durum beni mahvetti, ağlayarak çıktım. Bu 

ilk değildi son da değildi, bütün 

arkadaşlarımdan aynı şeyleri duyuyordum. 

Bakire olmadığı hastaya dokunmam 

diyenlerden tutun neler neler ne 

hikâyeler... Daha sonra blogda gördükçe 

“Yalnız değilmişim.” dedim, sadece 

paylaşmamışız birbirimizle. Sanırım 

kadınlarda bu yaşanılan şeylere daha az 

ciddiye alma gibi bir durum var, alışılmış 

da olabilir, her gün otobüste metrobüste 

tacize uğradığımız için de olabilir aslında. 

Mesela bir gün Taksim’e arkadaşlarımın 

yanına gidiyordum ve bir adamın sözlü 

tacizine uğradım, arkadaşlarımın yanına 

gittim oturdum ve hiçbir şey demedim 

sonra oturup biraz düşününce insanların 

neden keyfini kaçırayım diye düşünerek 

paylaşmamıştım. Yani böyle bir arkaya 

atma ve önemsizleştirme var. Bir gün biz 

de oturduk dedik ki bari toplayalım bu 

hikayeleri ve görelim ki yalnız değilmişiz 

ve insanlardan aldığımız tepkiler sonradan 

inanılmaz içimi rahatlattı, hepimiz 

bilmeden aynı şeyleri yaşıyormuşuz. 

Burada şöyle de bir dipnot geçmek 

istiyorum; bir tıp öğrencisiyle konuştum bu 

aldığınız “etik” dersleri nedir diye, biz 

girmiyoruz onlara çok basit geçiyoruz 

demişti. Çünkü kardiyoloji çok önemli, çok 

kompleks bir şey, evet tabii ki de önemli 

ve bir o kadar da hayati bir şey ama etik de 

bir o kadar önemli, bir hastaya nasıl 

davranılması gerektiği, yargılamamak 

gerektiği de kesinlikle öğrenilmeli. Aslında 

bunlar korkunç şeyler. 

 

Sizce niye doktorlar tarafından kadınlar 

böyle bir şiddete maruz kalıyor. Olay 

sağlık kuruluşlarının yapısıyla mı 

alakalı yoksa suç sadece doktorların mı? 

Kesinlikle bu çok kompleks bir şey fakat 

özel hastanelerde şikayet etme 

mekanizması kâr üzerinden şekillendiği 

için farklı bir durum söz konusu olabilir. 

Onun dışında ben doktorların bireysel 

muhafazakarlıklarını muayenehanenin 

önünde bırakıp içeri giremediklerini 

düşünüyorum. Yalnız tabii ki de iyi 

doktorlar da var, biz bu blogtan sonra bu 

konuda da tepki aldık. Her meslekte 

olduğu gibi doktorların da iyisi, kötüsü var.  

Burada dikkat edilmesi gereken şu; mesela 

kötü bir garson çayı soğuk getirebilir ben o 

çayı soğuk da içerim sorun değil ama kötü 

bir doktorsanız burada çok daha ciddi bir 

durum olan sağlık söz konusu. Bütün bize 

gelen o hikayelerde benim ortak gördüğüm 

şey “Bir daha jinekologa giderken çok 

zorluk çektim.”, “Bir daha jinekologa 

gitmedim.”, “Nasıl bir daha giderim 

bilmiyorum.” gibi cümlelerdi. Toplumun 

yarısını kendi bedeni ile ilgili bir hizmet 

almaktan mahrum bırakmış oluyorsunuz 

yani. Yani aslında sorun sadece jinekoloji 

ile de ilgili değil, bir arkadaşım anlattı 

nörologa gitmiş muayene olmuş ve doktor 

evli olup olmadığı sormuş, hamile 

olabilirsin film çektirmen lazım sıkıntı 

olabilir demiş ama yani evli olmadan da 

hamile olabilir ve kullandığı ilaçla ilgili de 

cinsel fonksiyon bozuklukları var mesela 

ve böyle bir sorunu evli olup olmadığımı 

soran bir doktora ben asla açamam dedi. 

Aslında doktorun sorması gereken çok 

kolay: ” Hamilelik şüphen var mı yok 

mu?” Ben artık bana evli misin diye soran 

doktora çok rahat “Aa niye ki?” 

diyebiliyorum ama bundan bir iki yıl önce 

kesinlikle diyemezdim çünkü kendimi 

güçsüz hissediyordum. Bütün bu 
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çalışmalar ve kadın dayanışmasından sonra 

güçlenip kimsenin bana böyle bir şey 

demeye hakkı yok demeye başladım. 

 

“Jinekolojik Şiddet”e kaç kişi 

hikâyelerini gönderdi? Size sadece mail 

yoluyla mı ulaşıyorlar? Neler anlatıyor 

buraya hikâyelerini yazan insanlar? Bu 

sorunlar sadece Türkiye’de değil tüm 

dünyada hala bir tabu halinde. Sizin bu 

paylaşımlar arasında özellikle ilginizi 

çeken, şaşırtan oldu mu? 

Mail yoluyla ulaştılar ve şu an 60-70 

hikaye var, aslında tamamen Twitter 

üzerinde yayıldık sonra Bianet’te 

haberimiz çıktı. Aralarında en çok 

interseks hikayesi beni derinden etkiledi 

çünkü gerçekten orada yaşanan bir trajedi 

var. Bir de bir hastanın annesi “bu yalnızca 

aşırı seks yapan kadınlarda olur” diye 

doktorun konu edildiği hikaye var. Bunun 

mesela elle tutulur hiçbir yanı yok, sanırım 

sırf bu yüzden öldürülen kadınlar 

olduğunun farkında değiller. 

 

Bir kadın olarak söyleyebilirim ki 

okuduklarım jinekologlara bakış açımı 

değiştirdi, peki genel olarak kadınlar 

jinekologa gitmekten korkar bir 

duruma mı geliyor ve bu çalışmanız 

sizin tutumunuzu nasıl etkiledi? 

Korkar bir duruma gelmek söz konusu 

tabii ama o iyi doktoru bulana kadar 

aramak gerekiyor. Bu hikayelerden sonra 

ilk jinekologa gidişimde kendimi çok daha 

güçlü hissettim, çünkü doktora vereceğim 

tepkilerle doktoru dönüştürme ihtimalim 

de vardı. 

 

Bu hikâyeleri okuyunca bir de duruma 

doktorların açısından bakmak 

gerekiyor. Siz herhangi bir doktorla 

görüştünüz mü? Onlar bu konuda ne 

düşünüyor? 

Görüştüm tabii. “Bize nasıl böyle şeyler 

dersiniz?” diyenler de, “Evet, böyle şeyler 

gerçekten var.” diyenler de oldu. Genç bir 

doktor hastasına “Cinsel aktif misiniz?” 

diye sorduğunu ve “Ne diyorsun sen?” 

tarzında tepkiler aldığını söyledi. Doktor 

sonuç olarak orada norm koyucu ve onların 

da yaşadıkları farklı şeyler var. 

 

“Jinekolojik Şiddet”e bir çözüm var 

mıdır? 

Bütün doktorlara kesinlikle hizmet içi 

toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi 

taraftarıyım, onun dışında etik dersleri çok 

çok önemli. Ama tabii ki toplumsal bir 

dönüşüm şart, bazı tabuları aşmak şart; 

çünkü siz bunları eğitim sistemine de 

koysanız bir yere kadar ya da şikayet 

edebileceğimiz sağlam bir merci olsa belki 

mecburi de olsa bir şeyler değişebilir. 

 

Söz konusunun sağlık olduğu durumlarda 

bile kadınları korkutan bir konudan 

başlayarak ataerkillik ve güncel sorunlara 

değindik. Ezgi Emre bizimle her şeyden 

önce bir kadın olarak daha sonra da bu 

devletin bir bireyi olarak konuştu. 

Politikada cinsiyet üzerine daha çok 

çalışmak ya da bu konuda kendini 

geliştirmek isteyenlere ise kitap ve film 

önerileri var. Thomas Lemke tarafından 

yazılan Biyopolitika bu alan için güzel bir 

başlangıç. ‘4 Ay 3 Hafta 2 Gün’ ve ‘Iron 

Jawed Angels’ ise film olarak iyi 

seçenekler. Kişisel olarak film konusunda 

‘Lilja 4-ever’ı öneriyoruz. 

 

Elif Güney 

elif.guney@boun.edu.tr 

 

Özlem Tunçel 

ozlem.tuncel@boun.edu.tr 
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Erkek Dediğimiz:  

Ezen mi, Ezilen mi? 

Erkek hegemonyası yıllardır kadını evde, 

iş yerinde, sokakta, trafikte ve daha nice 

yerlerde eziyor. Kadınların yaşam alanı 

kısıtlanıyor, kadınların yaşam tarzlarına 

müdahale ediliyor, yeri geliyor kadınların 

‘namusuna el sürülüyor’; tüm bunlar tek 

bir cümleyle geçiştiriliyor: “Erkektir, ya-

par.” Peki, kim bu erkek, nedir, nasıl ya-

şar? Erkek olmak kadını ezmeyi meşrulaş-

tırır mı? Ya da erkeklik yalnız kadını mı 

ezer yoksa Tayfun Atay’ın da değindiği 

gibi erkeklik en çok erkeği mi ezer? (Atay, 

2004) 

Bu çerçevede, bu yazının amacı, çalışma-

ların tarihi çok eskiye dayanmıyor olsa da 

esasında oldukça derin, dallı-budaklı bir 

konu olan erkekliğe, onun hegemonyasına 

ve bu hegemonyanın ‘çeşitli’ etkilerine 

dair bu deryada yalnızca bir iki kulaç at-

mak olacak. 

Konuya, erkeklik çalışmalarının bize 

sunduğu literatür doğrultusunda, erkeklik 

algısına dönem dönem bakarak başlamak 

yararlı olacaktır. 1970’lerin sonu itibariyle 

sunulan bu literatür, bir erkeklik idealizas-

yonunu netçe karşımıza çıkarır. Erkeklik 

belirli bir kalıba indirgenir. Ancak, genel 

geçer bir rol modeli olarak erkeklik nos-

yonuna yapılan bu vurgu, iktidar nosyo-

nunun erkeklik üzerindeki rolünü ihmal 

etmektedir (Türk H. B., 2007). Bu konu-

daki çalışmalara Harry Brod, Michael 

Kimmel, Tim Carrigan ve belki en çok da 

R.W.Connell yön vermiş ve 1980’lerin 

ikinci yarısı itibariyle erkeklik toplumsal 

bir inşa olarak değerlendirilmeye başlan-

mıştır. Bu noktada, Connell’in ‘çoklu 

erkeklikler’ kavramı, erkeklik ve/veya 

üstün erkeklik konusunda oldukça yol 

gösterici olmuştur. Connell’e göre top-

lumsal cinsiyet; çoklu yapıda ve iktidar 

ilişkileri ile kurulmuş farklı erkeklikler ve 

kadınlıkların cinsiyet düzenini alıp, ye-

niden üretip şekillendirdiği bir hiyerarşik 

düzen olarak düşünülmelidir. Bu hiyerarşik 

düzenin en tepesinde sınırları çizilmiş ve 

idealize edilmiş ‘makul’ üstün erkeklik yer 

alıyor; ardından işbirlikçi ve madun 

erkeklikler gelir (Connell, 1995). Bu ka-

tegorik çoğulluk erkeklik kavramına yeni 

bir bakış açısı getirmesinin yanı sıra, er-

keklik üzerine yapılan karşılaştırmaların 

bazını toplum ve kültürden bireye indirir. 

Öyle ki, Türk erkeği denildiğinde akıllara 

yelpazenin iki zıt ucunda duran örnekler 

gelebilir. Bunlardan biri Sünni, milliyetçi 

ve heteroseksüel Türk erkeği ki bu model 

geniş kabul görmüş –fakat Connell’in de 

tezine göre oldukça yapay olan- makul 

Türk erkeği modelidir. Diğer uçta ise 

ateist, anti-militarist ve eşcinsel modelin 

duruyor oluşu ‘çoğul erkeklikler’ kav-

ramının vücut bulmuş halidir. Bunun yan-

sıması olarak da, 1990lı yıllarda erkeklik 

genellikten ve tarih aşırılıktan sıyrılıp birey 

üzerinden düşünülen ve belirli bağlamlar 

içinde olgunlaşan bir toplumsal kategori 

haline gelmiştir. Artık erkeklik; evrensellik 

ve genellemelerden ayrı çok daha derin, 

çok daha karışık bir olgu haline gelmiştir. 

Tarihsel süreçten uzaklaşıp hegemonik 

erkekliğin anlamına odaklanacak olursak, 

Robert Hanke’in tanımı oldukça kapsayıcı 

ve yol gösterici olacaktır. Buna göre: 

“Hegemonik erkeklik, toplumsal süreçler 

içinde idealize edilmiş bir erkeklik formu-

nun devlet, kilise, medya gibi kurumlar 

vasıtasıyla nasıl tüm topluma yayıldığına 

işaret eden bir kavramdır. Hegemonik 

erkeklik, ‘Erkek olmanın anlamı nedir?’ ve 

‘Bir erkek nasıl olmalıdır?’ sorularının ya-
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nıtı üzerinde yapılan bir mücadelenin 

sonucunda kazanılan konuma işaret eder. 

Dolayısıyla hegemonik erkekliği düşün-

mek, çok genel anlamıyla eril tahakkümü 

düşünmek, aslında muhalif bakış açılarının 

ve ideolojilerin nasıl bastırıldığını, içeril-

diğini ve eklemlendiğini de düşünmeyi 

gerektirir.”  (Henke, 1992). 

Çerçeveyi daraltıp yukarıda değindiğim 

üstün Türk erkeğinin yapay imaj setine 

odaklanacak olursak, karşımıza yine yuka-

rıda da belirttiğim gibi Sünni, milliyetçi ve 

heteroseksüel olarak idealize edilmiş, sınır-

landırılmış ‘makul’ erkek çıkar. Buna para-

lel ve ek olarak, popüler söylemde Türk 

erkeğinin ‘erkek’ olabilmesi için belli 

durakları geçmesi gerekir: Sünnet, asker-

lik, iş ve evlilik.  

Bunların yanında erkek; güçlü, sağlam, 

korumacı özellikleriyle toplumda varlığını 

korur. Erkek bedeni güçlü, atletik ve kaslı 

oluşu ile sembolize edilir ve erkek aslında 

bu marifetleriyle üstünlüğüne kavuşur. 

Erkeğin korumacılığı yanındaki kadın ya 

da ailesi ile sınırlı kalmaz, erkeğin vatanını 

ve milletini de kapsar. Bu bağlamda 

askerlik, milliyetçilik ile toplumsal cinsiye-

tin kesişim noktasında kendine yer bulur 

ve erkeklik hamuruna militaristlik de ekle-

nir. Erkek, üstün olmak için onun hal-i 

hazırda doğasında olan (!) asker ruhunu 

dışarı çıkarıp asker olmak zorunda bıra-

kılır. Zorunda bırakılır çünkü yukarıda da 

belirtildiği gibi askerlik erkeklik için 

geçilmesi gereken bir adım olduğundan, 

askerlik yapmayan erkek ‘yarım’ ya da 

‘eksik’ görülür, askerlik yapmayana kız 

verilmez. Pınar Selek, askerliğin ve bu 

süreçte yaşananların hegemonik erkeğin 

ezme yetisine katkılarına şöyle değinir: 

“Askerlik hizmeti aynı zamanda, iktidar-

sızlık ile erk(ekliğe)/iktidara ulaşma vaadi 

arasında geçişken bir alan. Kışkırtılan, şi-

şirilen, yüceltilen erkek, askerde maruz ka-

ldığı dayak, küfür, hakaret, aşağılama gibi 

şiddet pratikleri karşısında kendi sınır-

larını zorluyor. Zayıflıklarıyla yüzleşerek 

yediği tokat karşısında akıl adına öfkesini 

bastırmayı, tahammül etmeyi öğrenirken 

diğer taraftan içindeki hıncı dolayısıyla 

şiddet gösterebilme/uygulayabilme potan-

siyelini büyütüyor. Dahası askerlikleri bo-

yunca çeşitli biçimde şiddet görmüş er-

kekler, bunu meşru ve rasyonel olarak gö-

rüyorlar. Burada hınç-şiddet denkleminde 

kurumsallaşarak işlerlik ve süreklilik ka-

zanan bir hiyerarşik ilişkiler ağı söz ko-

nusu. Askerde hiyerarşik tahakküm ilişkile-

rinin işleyişini öğrenen erkek, askerlik son-

rasında, kendisine uygulanan yöntemleri 

başka bedenler -bir aile babası/”reisi” ol-

ması hasebiyle başta kadın ve çocuk 

bedeni- üzerinde uygulayarak iktidar me-

kanizmalarının taşıyıcısı bir özne haline 

dönüşüyor. Bu anlamda askerlik diğer 

erk(eklik) yapılarını güçlendiren bir işleve 

sahip.” (Selek, 2008). Ayrıca askerleranla-

tiyor.blogspot.com adresindeki sitenin ana 

sayfasında bulunan ve sitenin amacını 

belirten yazı aslında erkekliğe bahşedilen 

militaristlik hamurunun ve “Her Türk asker 

doğar” söyleminin yapaylığını da sergiler: 

“Bu sitenin çıkış noktası umut. Bu ülkeye 

barış gelecekse herkesin ama herkesin 

emek vermesi gerektiğine inanıyoruz. 

Farklı seslere kulak vermenin, paylaş-

manın ve konuşmanın vicdanları dirilte-

ceğini umuyoruz. Yaşadıklarımızı paylaş-

tıkça beylik ezberler yerini gerçek insan-

ların yaşadığı gerçek sorunların tartışıl-

masına bırakacak. Asker olarak do-

ğulmuyor, bizlere nasıl asker olunduğunu 

anlatmanızı bekliyoruz.” (askerleranlati-

yor.blogspot.com). 
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Erkekten beklenen ve onun üstünlüğünü 

yaratan sadece fiziksel ya da bedensel güç 

ile sınırlı kalmaz. Erkekten beton gibi bir 

bedenin yanında beton gibi  bir de ruh 

bekleniyor; bu ruhsuz ruh durumu da yine 

erkek üstünlüğünü destekler ve sağlar. 

Erkekler tüm hüzün ve kederlerinden ayrı 

düşünülür, ağlamak kadınlık ve hatta 

‘kız’lık ile bağdaştırılıp küçük yaşlardan 

beri erkeğe dayatılır: “Kız gibi ağlama!” 

Hatta bu durum söz yazarlarına ilham 

kaynağı olur, bu sözler bestelenir ve dilden 

dile dolaşan şarkılar yapılır: “Erkekler 

ağlamaz, sil gözyaşını…”  Pınar Selek ise 

bu konuda da erkeklerin içine sıkıştıkları 

hegemonik erkeklik denilen kalıbın dışına 

çıkabilmeleri için, gerçekleştiği takdirde 

çığır açabilecek, ‘erkeklerin açıktan ve 

yüksek sesle ağlamayı başarabilmeleri’ 

çağrısını yapar. 

Toparlamak gerekirse; ezen, kısıtlayan, 

zarar veren hegemonik erkek sadece 

kadınları nişan almaz, ait hissettiği ve/veya 

hissedilmeye zorlandığı ‘erkek’ olmak 

olgusu bir bakıma erkeğin kendi sonunu da 

hazırlar. Bu basmakalıp, popüler söylemler 

başkahramanlarını kapana kıstırır, yorar, 

oyalar ve bu durumun toplumsal cinsiyet 

kavramı içinde değerlendirilmesi gereklili-

ği düşünüldüğünde de çoğu zaman onların 

benliklerinden uzaklaşmalarına neden olur. 

Erkek olma kapanına kısılan erkek, en çok 

kendisi olduğu bebeklik zamanlarından 

(henüz eline boncuklu tabanca verilmemiş 

ya da “pipini göster oğlum amcalara” 

söylemine yeterince maruz kalmamış kadar 

bebek olduğu zamanlar) uzaklaşırken aynı 

zamanda kendisinden de uzaklaşır. Bu 

kapan; toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek 

ilişkisi vs. dendiğinde ilk akla gelen şey 

olmasa da vahametini korur. Erkeğin ‘söz-

de’ üstünlüğünü destekleyen faktörler, 

adımlar ve süreçler aynı zamanda bu hege-

monyanın sonuçlarının şiddetini de artırır 

ve bu bakımdan çift taraflı bir etkileşim 

ortaya çıkar. Atletik vücutlu, askerde şid-

det görmüş, en son ne zaman ağladığını 

hatırlamayan erkeğin baskı ve şiddet eği-

limi artar. Delikanlılığın kitabını yazan 

erkek, kitabın başkarakteriyle kendini öz-

deşleştirmek, delikanlılığın kitabını otobi-

yografisi haline getirmek zorunda bırakılır. 

Tam da bu nedenle erkeklik çalışmalarının 

ve hegemonik erkekliğin yeniden değer-

lendirilmesi gerekliliği ortaya çıkar. Bu tür 

bir çalışmanın ana yönlendiricisinin ise 

toplumsal cinsiyetler arasındaki eşitsizliği 

ve bu eşitsizliğe dayanan cinsiyet düzenini 

doğallaştırılmış görüntüsünden arındırma-

nın  (McLeod, 2005) ve bunun için önce-

likle “patriarşinin sürekliliği” sorununu ve 

bu sürekliği yaratan mekanizmaları düşün-

menin gerekliliğini vurgulayan  (Cham-

bers, 2005) Pierre Bourdieu olacağı genel 

kabul görmüştür. 
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Queer Bir Roman
3 

 “Dürdane Hanım” romanını 

okumayanlar için özet: Ahmet Mithat 

Efendi tarafından yazılmış olup, 1881 

yılında tefrika edilmiştir. Roman beş 

kısımdan oluşur: Acem Ali Bey, Ayşe Ebe, 

Ulviye Hanım, Memduh Bey ve Dürdane 

Hanım. Acem Ali Bey, esasında  erkek 

kılığına girmiş olan Ulviye Hanım’dır. 

Ulviye Hanım, yalı komşusu Dürdane 

Hanım’ın Mergup Bey’den nikahsız bir 

şekilde hamile kaldığını, kendi yalısından 

Dürdane Hanım’ın odasına gizli bir hat 

çekerek öğrenir. Ulviye Hanım, erkek 

kılığına girerek Ayşe Ebe’yi Sandalcı 

Sohbet’in yardımıyla yalıya gizlice getirtir 

ve Dürdane Hanım’ın doğum yapmasına 

yardımcı olur. Ulviye Hanım, Dürdane 

Hanım’ı gebe bıraktıktan sonra evlenmek 

istemeyen Mergup Bey’den de intikam 

almak ister.” 

Ahmet Mithat Efendi, Divan Edebiyatı 

kültürü ile yetişmiş olan bir aydın. 

Edebiyatın ilk romanları verildiği için de 

Divan Edebiyatı örnekleri ile dolu bir 

roman Dürdane Hanım. Modern kadın 

erkek cinsiyet kalıpları oluşmaya 

başlamadan, toplumsal cinsiyet rollerinin 

geçişken olduğu “queer” kavramı ile 

açıklanabilecek karakterlere sahip bir 

roman Dürdane Hanım. Kadın erkek 

ilişkilerinde, kadının ikincil konumda 

olmasına dair bir isyanla birlikte geleneğe 

bağlılık ve modernizme geçiş sürecini 

birlikte gözlemliyoruz.  

                                                           
3 Ahmet Mithat Efendi’nin “Dürdane 

Hanım” adlı romanının incelemesidir. 

 

Romanın ilk bölümünde, Acem Ali’nin 

aslında kadın olduğunu bilmiyoruz. 

“Çerkes Sohbet, Acem Ali’nin yüzüne öyle 

bir bakış baktı ki kırk yıllık dostunu değil 

ama sanki kalu beladan beri aşıkıymış gibi 

bir bakıştı.” İki erkek arasında da aşıkane 

bir bakışma olabileceği ihtimali sezdirilir. 

“Ali’nin bilakis kılsızca olması dahi 

Arablığa müşabehetini artırıp burnunun ve 

ağzının gayet küçüklüğü ve dişlerinin hem 

küçük hem kar gibi beyazlığı, Şam’da, 

Haleb’de tesadüf olunan mahbublardan 

başka hemen bir yerin dilberinde 

bulunmaz.” “Dilber” Divan Şiiri’ndeki 

“sevgili”dir. Burada da eşcinsel aşkın tarifi 

yapılır. “Böyle bir mahalde Sohbet’in 

yanında bir güzel delikanlı bulunmasına, 

badi-i emirde herkesin ne mana vereceğini 

izaha lüzum var mı?” Acem Ali ile Sohbet, 

işrete (eğlenmeye) çıktıklarında yanlarına 

fahişe almak isterler. Acem Ali: 

“Karılardan hoşlanmaz mısın yoksa? 

Tabiatın başka ise ona diyeceğim yoktur.” 

der. Acem Ali, “karılardan hoşlanmayan 

erkek”e denebilecek bir şey olmadığını 

söylüyor. Sonra iki arkadaş bir odada 

uyumaya giderler. Sohbet, Ali uyurken, 

Ali’nin gözlerine bakar. “O kadar dikkat 

ile bakardı ki bu bakışa bir aşk bakışı 

denilse pek de hata edilmemiş olurdu.” 

Sohbet, Ali’nin yorganını kaldırınca “iki 

turunç koymuş gibi bir hal” görüyor. Queer 

kavramı tam olarak burada Acem Ali’yi 

tanımlıyor. Okuyucu ve Sohbet, Acem 

Ali’nin cinsiyetinin erkek olduğu bilgisine 

sahip. Bu “turunç”lar ortaya çıkana kadar, 

bir erkeğin diğer erkeğe olan aşıkane 

bakışlarını okuduğumuzu zannediyoruz. 

Sohbet, Ali’nin kulaklarında küpe 

deliklerini de görünce, göğsündeki “turunç 

koymuş bir hal” ile artık iyice emin 

oluyoruz ki Acem Ali kılık değiştirmiş bir 

kadındır. İkinci bölümde ise gebe kadın 

Acem Ali’ye aşık olur. Acem Ali’nin 
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göğüslerine dokunduğunda sevdiğinin bir 

kadın olduğunu öğrenir ve şok geçirir. 

Üçüncü bölümde Acem Ali’nin aslında 

Ulviye Hanım olduğunu öğreniyoruz. 

Erkeklerin kaldıramadığı bir merdiveni 

kendi başına kaldırıyor ve “Öyle ise ben 

bir erkekten daha kuvvetliymişim.” diyor. 

“Kendisinde her erkeğe nasib olmayan bir 

de kuvvet görünce erkeklik için hevesi bir 

kat daha artarak –Şimdiye kadar yalnız 

kadın gibi yaşadım. Bundan sonra dünyada 

maişet-i merdane (erkek işleri) ne 

olduğunu dahi tecrübe ederim.” diyor. 

Kadın cinsiyetine sahip Ulviye Hanım, 

toplumsal cinsiyet olarak “güçlü, mert” 

hareketlerin erkeklere has olması ve 

erkeğin toplum içinde rahat hareket etme 

kabiliyeti nedeniyle erkek gibi dolaşmaya 

karar veriyor. “Gender” ve “sex” 

kavramlarının somutlaşmasını görüyoruz 

bu şekilde.  

Telefon cihazının Ulviye Hanım’ın eline 

geçmesiyle “Ah, şu sanatlarını fünuna 

tatbik eden memleketler ne güzel yerlerdir! 

Fünun sayesinde her şeye muktedir 

olurlar.” diyerek akılcılık ve Batı 

medeniyeti övülmüş oluyor. “Telefon” 

aynı zamanda “ilerleme”nin de bir 

metaforu. Romanın son bölümü olan 

“Dürdane Hanım” kısmında, Ulviye 

Hanım, evlilik dışı ilişkiye girmiş olan 

Dürdane’ye “Sevmek ve sevilmek…adeta 

takdis edilecek bir şeydir. Lakin bir şart 

ile! O şart dahi dinen tabi bulunduğumuz 

şer’-i şerif (yüce şeriat) ve medeniyete tabi 

olduğumuz adat ve ahlak-ı umumiyeye 

(genel ahlak) muvafık olmasından 

ibarettir.” der. Klişe olarak “Batı’nın 

fennini alalım ama ahlakını almayalım” 

duruşu söz konusu. Fennin teşviki yanında 

eskiye özlem de var. Aşık olduğu erkeğe 

kendini evlenmeden teslim eden Dürdane 

Hanım’ı dadısı “Bizim bildiğimiz 

zamanlarda bir erkek için yanıp kavrulan 

kızlar, kadınlar kendi aşk ve 

muhabbetlerini onlara hiç anlattırmayarak 

istiğnada (gönül tokluğu) son dereceye 

kadar varırlardı.” diyor. Kadının kendini 

koruması ve eski değerlere bağlılık 

övüldüğü kadar, kadının ikinci sınıfa 

itilmesi de eleştiriliyor. Dürdane Hanım 

hamile kaldığı için sevgilisi Mergub “Bu 

bir rezalet ise ancak Dürdane’yi rüsvay 

edecek bir rezalettir.”  diyor. Bu söz ile  

erkek egemen toplumun erkek bireylerinin, 

her türlü “hata”yı kadının üzerine atabilme 

hakkını kendinde görmesini görüyoruz. 

Dürdane Hanım, Mergub’u eğlence yeri 

olan Bağlarbaşı’na kadar takip eder. 

Mergub Bey “Ya Bağlarbaşı’na gitmek 

kabahat ise erkek için kabahat olmaktan 

ziyade kadın için kabahat olur.” gibi 

kendini her daim üste çıkartabilen 

toplumsal erkek egemen meşruiyetini 

sağlayabilen meşrulaştırmalar bulur. 

Ulviye ve Dürdane Hanımlar, Mergub 

Bey’den bir intikam alamaya karar verirler. 

“Evet, bir intikam alalım ki bütün cihana 

ibret versin. Bu gaddar erkekler dahi 

görsünler ki bir kadın intikama dahi 

muktedir olabilirmiş. Bunu anlasınlar da 

bundan sonra kadınları öyle bir mendil 

zannederek burnunu sildikten sonra bir 

tarafa atıvermeye cesaret bulamasınlar.”  

Acem Ali’nin (Ulviye Hanım) yol arkadaşı 

Sandalcı Sohbet, köle olduğu bir konakta, 

kendisine sarkıntılık eden konağın kahyası 

Cemal Ağa’yı da anlatır: “’-Adeta, Sohbet, 

sen bir kızdan daha güzelsin! Lütfiye 

Hanım’ı sana vereceklerine seni gelin 

etseler!’ gibi edepsizliklere dahi kanaat 

etmeyerek kendisine ilan-ı aşk dahi etmeye 

başladı. Hem de bu haller, latife değildiler. 

Cemal Ağa, efkar ve amalini cidden 

Sohbet’e anlatarak, “Ben senin aşkında 

çıldırmak derecelerine geldim. Sen bana 
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merhamet etmeyecek olursan ben de senin 

mahvına kadar yürürüm!” diye tehditlere 

bile başlamıştı. “Cemal Ağa bir rezil 

mahbub-dost ne kadar yüzsüzlük edebilir 

ise etti. Sohbet dahi bir namuslu delikanlı 

ne kadar müdafaa gösterebilir ise gösterdi. 

Nihayet Sohbet, artık müdafaadan aciz 

kalmakla bir gün gözleri kızararak bir su 

sürahisini Cemal’in kafasında paraladı.” 

Cemal Ağa bir kumpas kurar. Sohbet’in 

konaktaki altınları çalan hırsız olduğu 

iftirası ile Sohbet’i hapse attırır. Sohbet 

hapisten çıkınca, Cemal Ağa’yı öldürür. 

“Oğlancılık” kurumu, bir erkeğe “kadından 

daha güzel olduğu” iltifatlarının yapılması 

ile romanda kendine yer bulur. Ancak, 

Cemal Ağa, sarkıntılığı ile ayıplanır. 

Hem geleneksel şer’i kurallara bağlılık 

hem de modern toplum olma isteği ile 

kadın erkek eşitliğine duyulan istek 

Tanzimat aydının genel bir özelliğidir. 

Ahmet Mithat Efendi de Tanzimat 

aydınlarındandır. Modern toplum hayatına 

geçiş aşamasında eski ile yeni arasındaki 

geçişkenlikler devam ederken, toplumsal 

cinsiyette de geçişkenliklerin “kabul 

edilebilir” olduğu modern öncesi 

zamanlardan bir kesit bu roman. 

Ahmet Cem Durak 

cem.durak@boun.edu.tr  
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LGBTİ Olmak ya da 

Olmamak: Mesele 

Kesinlikle Bu Değil 

LGBT, LGBTT, LGBTİ
4
, LGBTQ, 

LGBTTQ ve LGBTIQ 1980lerin 

ortasından itibaren kullanılmaya başlanan 

LGB ve 1990lardan itibaren LGBT şekline 

dönüşen kısaltmanın ve/veya kelimenin 

varyasyonları olarak karşımıza çıkar. Her 

biri eşcinsel hakları mücadelesinde 

kullanılan çatı kelimelerdir; başlıkta 

olduğu gibi yazının geri kalanında da 

gerekli yerlerde LGBTİ kısaltması 

kullanılacaktır. Yazının amacı eşcinselliğin 

tarihini anlatmak ve/veya LGBTİ olmanın 

tabii veya suniliğini tartışmak 

olmayacaktır. Yazıda, 7 Ekim 2013 

tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Avrupa 

Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

tarafından gerçekleştirilen “Teoride ve 

Pratikte LGBT Olmak” başlıklı seminerde 

üzerinde durulan temel noktalar 

çerçevesinde konuya değinilecek; ayrıca 

bu temel noktalar hakkında gerçekleşen 

bazı güncel gelişmelere yer verilecektir. 

“Teoride ve Pratikte LGBT Olmak” 

başlıklı seminer Yard. Doç. Dr. Cenk 

Özbay’ın moderatörlüğünde; Prof. Dr. 

Binnaz Toprak, Avukat ve LGBT aktivisti 

Levent Pişkin, KaosGL kurucu üyesi Ali 

Erol, LuBUnyayı temsilen Görkem 

Ulumeriç, Hêvi LGBT aktivisti ve seks 

işçisi Asya Özgür ve son olarak eski 

hakem ve radyo programcısı Halil İbrahim 

Dinçdağ’ın katılımıyla iki oturumda 

gerçekleştirilmiştir. Seminerin amacı 

                                                           

4 1999 yılı itibariyle genel kabul görmüş 

kısaltmadır. 

 

adından da anlaşılacağı üzere LGBT’lerin 

teoride yani toplumsal cinsiyet çalışmaları 

literatüründe ve anayasa başta olmak üzere 

diğer yasa ve kanunlarda ve pratikte yani 

ev, okul, iş, resmi kurum ve kuruluşlar ve 

sokak olarak özetlenebilecek her türlü 

sosyal ortamdaki durumunu tartışmak 

olmuştur. 

Eşcinsel evliliğe izin veren ilk yasa, M.Ö. 

1400'lerden kalma bir Hitit yasa 

derlemesinde erkekler arasında evliliğe 

izin veren bir maddedir. Seminerde ve 

dolayısıyla bu yazıda ise çoğunlukla çok 

daha yakın bir zaman dilimi, 2013 

Türkiyesi ele alınmıştır. Bu bağlamda; 

meclise eşcinsel hakları konusunda yasa 

tasarıları sunan CHP İstanbul Milletvekili 

Prof. Dr. Binnaz Toprak Türkiye’de 

kadının statüsünün aslında erkekleri de 

ilgilendirdiği (erkek kimliği üzerine 

yapılan araştırmalar hemen hemen yok gibi 

olsa da toplumun üzerimize empoze ettiği 

kavramlar kadınları etkilediği gibi 

erkekleri de etkilediği –onların da kadınlar 

gibi trajik bir hayatı olduğu) vurgusuyla 

sözlerine başlamıştır. Sonrasında Mor 

Çatı’da karşılaştığı 8-10 geyden birinin 

kendisine anlattığı hikayeden (giydiği iç 

çamaşır yüzünden ceza aldığından) 

bahsetmiş ve Kabahatler Kanunu’nun 

LGBTİ’lere uygulanan bu tür şiddet 

hareketlerinde ne kadar kolayca 

kullanılabileceğine değinmiştir. Toprak; 

yalnız LGBTİ’lerin değil, onların 

ailelerinin (LİSTAG) yaşadığı trajik 

hikayelerinden ve Can Candan’ın “Benim 

Çocuğum” adlı filminden bahsetmiştir. 

Bunlara ek olarak LGBTİ’lerin ev ve iş 

bulmak, sağlık hizmetlerinden yaralanmak 

konusunda yaşadıkları zorluklara dikkat 

çekmiştir. Bu konularda ise devlete çok 

görev düştüğünün, bu konuda daha fazla 

yasa tasarısı hazırlanması ve LGBT 
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haklarına daha çok önem verilmesi 

gerektiğinin özellikle altını çizmiştir. Yeni 

anayasada LGBTİ haklarına yer verilip 

verilmeyeceği, verilirse kapsamının ne 

olacağı merak konusu iken 25 ay önce 

toplanan Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu’nun LGBTİ haklarında 

uzlaşamadığı ve dağıldığı haberi konuyla 

ilgili son gelişmelerden biridir. Binnaz 

Toprak konuşmasını “Cinsiyet 

dinamiklerini göz önüne almadan 

toplumsal cinsiyeti incelemek doğru 

değildir. Günlük deneyimler, kurumsal 

sorunlar, devletin yarattığı zorluklar vb. 

gibi şeyler dikkate alınmalı.” vurgusu ile 

bitirmiştir. 

Avukat ve LGBT aktivisti Levent Pişkin, 

hukukun toplumsal cinsiyete kör olduğunu 

belirtmiştir. Hukuk aynı zamanda bir suç 

ortağıdır, suç indirimleri söz konusu 

olduğunda adaletsizliği en çok toplumsal 

cinsiyet konularında görülmektedir. Bir 

trans cinayeti zanlısı “Ben onu kadın 

zannettim, eve gittiğimizde bana tecavüz 

etmeye çalıştı.” şeklinde ifade vererek ve 

ceza indirimi ile iyi hal indirimi sayesinde 

oldukça hafif bir ceza ile kurtulabilir. Daha 

da vahimi, LGBT ve nefret cinayetlerinde 

cezalandırmama durumu çoktur. LGBT 

bireylere küfretmek, tecavüz etmek, 

hakaret etmek ise serbest olarak 

görünmektedir. 2002–2009 arasında kayıt 

altında olan altmış dokuz trans cinayeti 

mevcuttur, bunlardan altmış ikisinin 

suçlusu bulunsa da verilen cezalar yukarıda 

belirtilen faktörler nedeniyle yetersiz 

kalmaktadır. Bu durumun başlıca gerekçesi 

ise namus, değerler gibi kavramların 

belirlilik ilkesinden ayrı düşünülüp ceza 

kanununa dahil edilmesi ve yoruma açık 

olmasıdır. Bu duruma hakimler ve 

savcıların insan haklarını ikinci plana 

koyarak devleti yüceltmeye çalışması, 

birey değil devlet odaklı kararlara 

yatkınlıkları da eklenince insan 

haklarından uzak bir tablo ortaya çıkar. 

Levent Pişkin’in üzerinde durduğu 

konulara ek olarak demokratikleşme 

paketinde nefret suçu tanımında, 'etnik 

kimlik' ile 'cinsel yönelim' in yer almaması 

konudaki gidişatın mevcut vahametten 

uzaklaşamayacağı sinyallerini vermektedir. 

Ali Erol ise duruma daha iyimser bir 

çerçeveden yaklaşmıştır. Ali Erol’a göre 

20 yıl öncesine kadar elle tutulur bir 

gelişme olmayan LGBT konusunda bir 

dönüşüm, ilerleme ve artan bir farkındalık 

vardır. İlk zamanlarda konuyla ilgili 

sorunlar çoğunlukla arkadaş ortamında dile 

getirilip değişim için adım atılmamış, ülke 

bazındaki değişim için AB üyeliğinden 

medet umulmuştur. Ancak umulanın 

aksine bu haklar AB üye devletlerine 

bahşedilmemiş, bu haklar kazanılmıştır. 

90lı yıllarda feminist hareketi ile LGBT 

hareketinin birleşmesi ile birlikte de 

güçlenme ve dönüşme için elverişli bir 

zemin hazırlanmıştır. Toplumsal cinsiyetin 

konusu olan eşcinsellik Antik Yunan’da 

pedagojik bir aşama olarak görülmüştür. 

Plato’ya kadar olumlu yaklaşım sürerken 

Aristo ile bu durum tersine dönmüş ve 

kadın-erkek ilişkileri tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Ali Erol son olarak 

eşcinselliğin günah, hastalık ve suç sarmalı 

olarak görüldüğü dinlerin ve inanç 

sistemlerinin eşcinselliğe bakış açısını 

etkileyen bir başka faktör olarak altını 

çizmiştir. Erol, günümüz Türkiyesi’nde 

LGBTİ’lerin yaşadıklarını şu şekilde 

özetlemiş ve ardından konuşmasının ana 

fikrini belirtmiştir: “TCK'de kadınlarla 

ortaklaşmanın, Cemil Çiçek'in süzgecinden 

geçmek zorunda kalmanın, ondan geçse 

bile son okuyucu Erdoğan'dan geçmenin, 

eşcinselliğe hastalık diyen kadın 
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bakanından sonra “buna da şükür” diyerek 

yeni bakanla karşılaşarak ve onu idare 

etmeye çalışarak mücadele etmenin 

anlamsızlığını bilfiil yaşadık. Ben bu 

damgalanan, ötekileştirilen homoseksüelin 

başkaldırışına dikkat çekmek istiyorum; 

çünkü bireyin, bu başkaldırı ile kendisini 

tanımladığı düşünüldüğünde, aslında 

hastalıktan hak talebine geçiş anlamına da 

geliyor bu.  

 “Teoride ve Pratikte LGBT Olmak” adlı 

seminerin ikinci oturumunun ilk 

konuşmacısı Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencisi Görkem Ulumeriç olmuştur. 

Ulumeriç, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 

ortamın diğer pek çok üniversiteye kıyasla 

daha iyi olmasına rağmen üniversite 

bünyesinde ‘queer’ yani cinsiyetsiz 

yurtların ve/veya yurt odalarının 

bulunmamasının yol açtığı zorluklar 

üzerinde durur: “Yurtlar kadın-erkek diye 

ikiye ayrılıyorsa, bu başka alternatifleri 

gündeme getirmek zorunda. Tek bir cinsel 

yönelim olmadığından diğer öğrencilerin 

de ihtiyaçları düşünülmeli.”  Kendisinin de 

aktif olarak yer aldığı LuBUnya’nın bu 

konuyla ilgili çalışmalar yaptığını belirtir 

ve diğer üniversitelerde ve Kredi Yurtlar 

Kurumu yurtlarında kalan LGBTİ’lerin 

kovulduğunu, çok zor koşullarda eğitimine 

devam ettiğini, kimi zaman da edemediğini 

de ekler. Ulumeriç’in değindiği bir başka 

konu, 1969 yılında Stonewall Inn adlı 

barda baskı, şiddet ve ayrımcılığa 

dayanamayan eşcinseller tarafından 

çıkarılan ve 4 gün süren Stonewall 

ayaklanmasının yıl dönümünde (Haziran 

ayının sonu) kutlanan LGBT Onur 

Yürüyüşü/Haftası olmuştur.  21. LGBT 

Onur Haftası’nda da etkin rol alan Görkem 

Ulumeriç bu seneki (2013) Onur 

Yürüyüşleri’nin öncekilere kıyasla çok 

daha kalabalık ve coşkulu geçtiğinden ve 

bu durumun büyük sevinç uyandırdığından 

bahseder. 

Hêvi LGBT Aktivisti olan Asya Özgür, 

transların yaşadığı zorluklara dikkat 

çekmiştir. Nefret cinayetleri, fiziksel ve 

sözlü tacizler şüphesiz ki bu zorlukların 

başında gelir. Bir diğer konu ise iş bulma 

ve dolayısıyla geçinme sorunudur. Özgür, 

transların iş bulmasının oldukça zor hatta 

çoğunlukla imkansız olduğuna dikkat 

çekmiştir. Bu durum transları seks 

işçiliğine iten bir faktördür. Ancak bu 

noktada Özgür, seks işçiliğinin de diğer 

meslekler gibi bir meslek olduğuna ve 

toplum için gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Özgür, iş bulmak bir yana, transların devlet 

dairelerinde gerekli işlemlerini halletmek 

konusunda bile birçok zorlukla 

karşılaştığını da eklemiştir. Bu bağlamda, 

sokakta yürürken –hiçbir neden yokken- 

küfür edilen, dövülen ve hatta öldürülen, iş 

bulamayan ve birçoğu bu nedenle seks 

işçiliği yapmak zorunda bırakılan, ev 

bulmakta zorlanan, kamu kurumlarına 

giremeyen kısacası aslında toplumun 

birçok ortak alanından dışlanan transların 

mücadelesinin desteklenmesi gerekliliği ve 

bu yolla “Bu düzene bir ‘Dur!’ demek” 

ihtiyacı ve ihtimali ortaya konmuştur. 

Amerikan Senatosu’ndan “LGBT’lere 

Çalışma Hayatında Ayrımcılığa Son” 

Kararı çıkmış Çalışma Hayatında 

Ayrımcılık Karşıtı Yasa (ENDA) olarak 

bilinen tasarıda çalışanların ırk, cinsiyet, 

din, ulusal köken, engellilik ve yaş temelli 

ayrımcılığa karşı korunmasının yanı sıra 

cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli 

ayrımcılığa karşı da korunması 

öngörülmüştür. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde durum böyleyken Asya 

Özgür örneğinde de görüldüğü gibi 

Türkiye ‘ayrımcılığa son’ noktasından 
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oldukça uzaktır. Türkiye’de çalışma 

hayatını düzenleyen yasalar LGBT’lere 

karşı tamamen kördür. Sosyal Sigortalar 

Yasası, yeni Sosyal Güvenlik Yasası, 

Sendikalar Yasası ve 4857 sayılı İş Yasası 

cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

ayrımcılığına dair herhangi bir düzenleme 

içermemektedir. Bu eksikliğin bir başka 

örneği eski futbol hakemi Halil İbrahim 

Dinçdağ’dır. Amatör liglerde hakemlik 

yapan Dinçdağ’ın klasman hakemi olmak 

için yaptığı başvuru askerlikten muaf oluşu 

nedeniyle engellenmiş; Dinçdağ ise 

GATA'dan verilen askerliğe elverişli 

değildir (çürük) raporunu sağlık sorunu 

nedeniyle değil eşcinsel olduğu için 

aldığını açıklamış ve yeniden 

başvurmuştur. Dinçdağ’ın dilekçesinin 

federasyon tarafından basına sızdırılması 

ve bir gazetenin adının baş harflerini 

kullanması üzerine deşifre olması 

kendisine zor günler yaşatmış, eski futbol 

hakemi ve radyo programcısı işinden 

olmuş, yaşadığı Trabzon’dan tehditler 

aldığı gerekçesiyle ve ailesini korumak için 

taşınmak zorunda kalmıştır. Dinçdağ, 

mücadelesini İstanbul’da sürdürmektedir 

ve Dinçdağ’ın Türkiye Futbol 

Federasyonu’na açtığı dava devam 

etmektedir. Burcu Karakaş ve Bawe 

Çakır’ın kaleme aldığı Aralık 2013 itibari 

ile çıkan “Erkeklik Ofsayta Düşünce” 

isimli kitap Burcu Karakaş’ın Halil 

İbrahim Dinçdağ ile yaptığı uzun söyleşiyi 

de içermektedir.  

Sonuç olarak, mesele aslında bir insan 

hakları meselesidir. Mesele, mesele 

olmaması gereken bir durumun hak 

ihlalleriyle, psikolojik ve/veya fiziksel 

şiddet ile mesele haline getirilmesidir. 

Bunu görmek, buna karşı çıkmak için 

LGBTI olmak gerekmemektedir; zira 

mesele kesinlikle LGBTI olmak ya da 

olmamak değildir. Kim bilir, belki de insan 

olmak tek meseledir. 

Deniz Özbaş 

deniz.ozbas@boun.edu.tr  
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Can Candan ile 

Röportaj: 

Benim Çocuğum 

Fotoğraf: Dilek Yaman 

Sinemacı ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim 

üyesi Can Candan’ın belgeseli Benim 

Çocuğum’un, toplumsal cinsiyet ve 

heteronormativite üzerine söyledikleri 

daha önce söylenenlere benzer değil. 

Benim Çocuğum, çocukları LGBTT 

bireyler olan ve LİSTAG (LGBTT Aileleri 

İstanbul Grubu) çatısı altında birleşmiş 

ebeveynlerin hikayelerine odaklanan ‘bir 

aile filmi’, ancak film kurgulanmış aile 

tanımlarını söküyor ve yeniden inşa ediyor. 

Can Candan ile Benim Çocuğum 

deneyimini ve LGBTT sosyal hareketinde 

ailelerin yerini konuştuk.  

LİSTAG ile tanışmanız ve film yapmaya 

karar vermeniz nasıl gerçekleşti? 

Tamamen bir rastlantı üzerine oldu: 

Kampüste Lübunya’yı ve kampüs dışında 

da çeşitli LGBTT örgütlerini 

destekliyordum. 2010 yılının Ekim ayında 

Kültürel İncelemeler yüksek lisans 

programının düzenlediği ‘Türkiye’de Trans 

Kimlikler ve Queer’ adlı bir konferansin 

panelinde LİSTAG deneyimlerini anlatmak 

üzerine geldi ve benim çok ilgimi çekti, 

çünkü daha önce ailelerin deneyimlerini 

anlattığı bir etkinlik ile karşılaşmamıştım. 

Hikayeler anlatılırken çok derinden 

etkilendiğini fark ettim, bir ebeveyn olarak 

ister istemez ben de kendimle yüzleşmek 

durumunda kaldım ve kendi kendime 

neden böyle etkilendiğimi düşünüp şunu 

sordum: Ben kendi çocuğumu bu 

ebeveynlerin çocuklarını kabul ettikleri 

gibi kabul edebilir miyim? Benim 

ebeveynliğim nasıl bir ebeveynlik? Aynı 

zamanda ben yetişkin bir çocuğum, 

hikayeler beni kendi ebeveynlerim ile olan 

ilişkime de döndürdü. Hem bir çocuk 

olarak kendi deneyimlerimden, hem de bir 

baba olarak kendi çocuğumdan biliyorum 

ki anne-baba-çocuk ilişkisinin hiç de kolay 

değil. Hepimiz aile denen yapı içinde 

ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkide 

kendimiz olmaya çalışıyoruz, çoğumuz 

için de bu zor bir süreç, çünkü toplumun 

birey üzerine beklentileri, aile üzerinden 

yeniden üretiliyor. Toplumsal cinsiyetin 

bireye öğretimi, toplumun kendisi ve 

toplumun en güçlü yapısı olan aile 

üzerinden işliyor. Tüm bu beklentiler 

altında bireyin kendi olması zor bir süreç. 

Bu sebeple LİSTAG ailelerinin hikayeleri 

bana kendi deneyimlerimi, travmalarımı da 

hatırlattı. Bu iki taraflı etki ile orada oturup 

hüngür hüngür ağlayarak bu hikayeleri 

dinledim, bir yandan da sorguladım. Ancak 

bunlar işin kişisel tarafı, aynı zamanda da 

entellektüel, siyasi, akademik taraftan da 

bu hikayelerin Türkiye gibi homofobi ve 

transfobinin çok yüksek boyutlarda olduğu 

bir toplumda kamusal alanda açık açık 
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anlatılmasının müthiş bir politik müdahele 

olduğunu fark ettim. LİSTAG’ın hem 

bireysel hem de politik anlamda çok cesur 

olan bu müdahelesi hala günümüzde de 

devam etmekte. Türkiye’de homofobi ve 

transfobiye verilmekte olan mücadelede bu 

hikayelerin geniş kitlelerde duyulmasının 

çok büyük önem teşkil ettiğini düşündüm. 

Belgesel film yapan bir insan olarak bunun 

gerçekleşmesi için belgeselin iyi bir 

yöntem olduğunu düşündüm. Hayatımda 

hiç karar vermediğim kadar çabuk film 

yapmaya karar verdim. Film yapım 

sürecinin nasıl olacağını veya parayı hiç 

düşünmeden orada LİSTAG’lı ailelere 

hikayelerinden çok etkilendiğimi ve 

belgesel yapmak istediğimi söyledim. 

Ailelerin ilk söyledikleri de ‘Ne kadar iyi 

olur, biz de bunu bekliyorduk!’ oldu, çok 

şaşırdım. İki sene önce İtalya’ya gidip 

orada başka aile grupları ile buluşmuşlar 

ve ‘Yeniden Doğan Aileler’ adında bir 

belgesel film izlemişler. Orada filmden çok 

etkilenip ve belgeselin gücünü görüp 

‘Keşke bizim de hikayelerimizi anlatan bir 

belgesel olsa!’ demişler. Müthiş bir 

zamanlamanın örtüşmesi ve buluşma oldu. 

Ekim 2010’dan beri birlikte yürüyoruz. 

Peki tanıştıktan sonra film yapımında 

nasıl bir süreç izlediniz? Herhalde 

ailelerin hikayelerini önceden 

dinlediniz... 

Hayır. Bu filmin etkili olabilmesi için 

hikayelerin bana -bir babaya- ilk defa 

anlatılıyor olması gerekiyordu. Dolayısıyla 

film yapım sürecinde beni bir insan olarak 

tanıdılar. Ben ailelerin haftalık LİSTAG 

toplantılarına ve Cinsel Eğitim Tedavi ve 

Araştırma Derneği’ndeki (CETAD) 

toplantılarına katılıyordum. Baştan beri 

hedefimiz alternatif, bütçesiz, kıyıda 

köşede kalan bir film değil de, en görünür 

olan bir film yapmaktı. Hedefimiz bu 

filmin toplumun ortasından girip o 

alanlarda izlenmesiydi. Bunun için elbette 

ciddi bir bütçe gerekiyordu ve bir destek 

kampanyası başlattık. Kitle fonlaması 

yöntemi ile üç yüzün üzerinde bireysel 

destekçiye ulaştık. Bütçe bulma ile ilk 

çekimlere başlama aynı dönemde oldu. 

Çekimler sırasında hikayelerini merak 

eden ve ilk defa duyan bir ebeveyn olarak 

bana anlatmalarını istedim. Ailelerden 

kameraya doğrudan bakarak hikayelerini 

anlatmalarını istedim. Kameranın 

arkasında ben vardım ve benim arkamda 

da seyirciler var. Anlatılar da soru-cevap 

şeklinde olmadı, onlara ‘ebeveyn olma 

deneyimlerinizi anlatın’ dedim, soru 

sormadım. 

LGBTT Aileleri İstanbul Grubu 

hikayelerini anlatırken gözlerimizin 

içine bakar gibi anlatıyorlar, böylece 

anlatım seyirciyi çok etkiliyor. Aile 

bireyleri, kendi geçmişlerinde LGBTT 

bireyler hakkında hiç bir şey 

bilmediklerini ya da negatif fikirlere 

sahip olduklarını söylüyorlar. Ancak 

onların zaman içinde kendi çocukları ile 

birlikte nasıl aktivist bireylere 

evrildiklerini görüyoruz. 

Filmi kurma şeklim filmin ilk bölümünün 

LİSTAG’lı ailerinin evinde geçmesi, ikinci 

kısmın ise dış mekanlarda geçmesi 

üzerineydi. Böylece film dardan genişe, 

karanlıktan daha aydınlığa geçiş üzerine 

kuruluydu. 

Filmin en son sahnesi de 2012 Onur 

Yürüyüşü. 

Evet, böylece açılma ve kabul etme süreci 

gibi film de açılıyor, mahremden kamusal 

alana çıkıyor. Filmin ilk sahneleri ailelerin 

oturma odalarında çekildi ve oturma 
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odalarında ışıklandırmalar zayıf, böylece 

oturma odaları belli belirsiz, flu, karanlık 

oluyor, seyirci tarafından çok da iyi 

görünemiyor, çünkü vurgu o odanın 

Türkiye’de herhangi bir oturma odası 

olabileceği. Bu sizin salonununuz olabilir. 

Filmin açılışında ebeveynler gelip kamera 

karşısına ön planda oturunca bu belirsiz, 

karanlık görüntü ihlal ediliyor. Ebeveynler 

seyirciye yakın mesafede oturuyor, çünkü 

ben onlar sanki bir kafede karşınıza 

oturmuş, beraber birer çay 

yudumluyorsunuz ve onlar size anlatmak 

istedikleri hikayeleri hemen karşınızda 

anlatıyor gibi hissedin istedim. Yani sanki 

LİSTAG bireyleri sizi yolda görüyor, 

yakanızdan tutuyor, karşısınıza oturtuyor 

ve ‘Sana anlatmam gereken şeyler var’ 

dermişcesine samimi bir şekilde 

hikayelerini size anlatıyor gibi hissedin 

istedim. Filmde ailelerin mahremi olan ev 

ortamına müdahele var, çünkü film 

dediğimiz şey hayata dışarıdan gelen bir 

müdaheledir, yapaylıktır. Benim bu 

belgesel ile yapmak istediğim hem 

samimiyeti yakalamaya çalışırken, hem de 

alt bir katmandan sürekli seyirciye bunun 

bir film, belgesel olduğunu ve kameranın 

arkasında insanlar olduğunu hatırlatmak; 

çünkü ben politik ve akademik olarak 

yaptığımız işlerin refleksif ve bir inşa 

olduğunu hatırlatmamız gerektiğine 

inanıyorum. Seyirciye bu anlatıların 

bütünsel anlatılar olmadığını göstermek 

istiyorum. Ben film yapımcısı olarak 

seyirciye bir takım parçalar sunuyorum ve 

bu parçaları birbirine yapıştırmak yerine, 

bu işi seyirciye bırakmak istiyorum. Zaten 

hikaye kendini taşıyor, bunu yaparken 

biraz da postmodern bir tavırla, yarattığım 

şeyin altını da oymak gerekiyor. Öbür türlü 

anlatıda bir iktidar kuruluyor, ‘Ben size bir 

şeyler anlatacağım’ iddiası oluyor. Ancak, 

bu elbette bir denge meselesi. Hem 

hikayeleri anlatabilmek, hem de seyircilere 

‘Bakın, ben size bir şeyler anlatıyorum’ 

diyebilmek lazım. Böylece seyirci bir şey 

izlediğini ve bir de izleten olduğunu 

biliyor. Başkalarının hikayelerini anlatmak 

sorunlu bir şey, bunu sorunsallaştırmanın 

yolu refleksif olmaktan ve başkalarının 

hikayesini anlatıyor olmanın altını kalın 

kalemlerle çizmekten geçiyor.  

Ben filmi sinema salonunda izlediğimde, 

salonda muhtemelen Onur Yürüyüşü’ne 

daha önce tanık olmamış, katılmamış 

insanlar vardı, çünkü filmin yürüyüşü 

geniş açıdan gösteren son sahnesinde 

salondan şaşırmış sesler yükseldi, beni 

bu çok etkiledi.  

Film öyle bir etki yaratıyor ki aileler bizi 

karşılarına oturtup hikayelerini 

anlatıyorlar, sonra bizi LİSTAG 

toplantılarına götürüyorlar. Ancak bu 

esnada çekimler hep kapalı mekanlarda. En 

sonunda karakterler bireysel olarak sokağa 

çıkıyorlar ve Onur Yürüyüşü’nde 

buluşuyorlar. Filmin son sahnelerine kadar 

hep dar açıdan görüyoruz ve böylece 

filmin son planına kadar olayın 

büyüklüğünü hissetmiyoruz. Son Onur 

Yürüyüşü sahnesi bir anda gelince 

olaydaki çokluk hissi veriliyor.  

Film gösterimleri için Türkiye’de ve 

dünyada çok çeşitli yerlere gittiniz, 

filmdeki aileler ile de beraber 

gösterimler yaptınız. Bu esnada 

yaşadığınız deneyimleri bizimle 

paylaşmak ister misiniz? 

Filmdeki ebeveynlerden biri olan Pınar’ın 

çocuğu trans bir kadın ve kendisi film 

çekilirken görünür olmak istemezken, artık 

film gösterimlerine geliyor ve panellere 

katılıyor. Böylece bu süreçte trans bir 

kadın LİSTAG ile birlikte görünür olmayı 
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tercih etti. 19 Şubattan bu yana, çok çeşitli 

yerlerde doksana yakın gösterim yaptık ve 

14 bine yakın kişiye ulaştık. Üç bin kişi 

vizyonda izledi. İstanbul, Ankara, 

Diyarbakır ve Batman’da oynadı ancak 

tam Gezi zamanıydı ve altı haftada 

vizyondan çıktı. Diğer izleyen 10 bin kişi 

ise bizim festival, üniversite, forum 

gösterimlerimiz. Bizim filmimiz ticari 

değil, bir belgesel olduğundan sinema 

salon sahipleri tarafından çok makbul 

görülmüyor. Belgeselleri sinema izleyeni 

para verip gelip seyretmez gibi bir algı var 

ama ben bunun doğru olduğunu 

düşünmüyorum. Bu yüzden daha çok 

kişiye ulaşmak için DVD’mizi çıkardık. 

Filmin insanları bir araya getirici ve gittiği 

yereldeki LGBTT bireylerini güçlendirici 

bir etkisi var. Film, onlara yalnız 

olmadıklarını gösteriyor. Filmin bireylerin 

açılma süreçlerini destekleyen bir yanı da 

var, gösterimlere ailelerini getiren, eşcinsel 

olduklarını ilk defa sinema salonunda çıkıp 

söyleyenler var. Bazı LGBTT ebeveynleri 

kalkıp ‘Benim çocuğum da trans!’ diye 

anlattı. Sinema salonunda paylaşamayıp da 

gösterim sonrası benim bulup sarılan, 

tebrik eden de oldu. Böyle olunca 

hedefimize ulaştık gibi hissediyoruz. 

Bence kanayan yaraların iyileşmesi ancak 

bireysel seviyede bu hikayeleri hissedip 

empati kurarak ve birlikte ağlayarak 

olabilir. Entellektüel seviyede kaldığı 

sürece bir yere gidemez bence. 

Onur Yürüyüşü veya sizin filminiz, 

LGBTT haklarının kendini ifade ediş 

alanları. LGBTT hak arayışı daha başka 

nasıl alanlarda kendini gösterebilir? 

LGBTT örgütleri, 1990’lı yılların başından 

beri özellikle büyük şehirlerde ama son 

yıllarda diğer şehirlerde ve üniversitelerde 

artarak Türkiye’de aktif çalışmakta. Sosyal 

medya da sanal örgütlenmeye olanak 

sağladığından bu artışta etkili. Örneğin, 

Galatasaray gibi kamusal bir üniversitede 

öğrenciler ilk defa yasal bir LGBTT 

öğrenci örgütlenmesine gitmiş durumda. 

Hatta bazı şehirlerde hem LGBTT 

örgütleri, hem de trans örgütleri mevcut, 

örneğin Ankara’da hem KaosGL hem 

Pembe Hayat, İstanbul’da hem Lambda 

İstanbul hem İstanbul LGBTT var. Bu 

örgütlerin çeşitli panelleri, homofobi 

karşıtı buluşmaları, film gösterimleri, 

festivalleri, Onur Haftası kapsamında Onur 

Yürüyüşü ve bir dizi etkinlikleri oluyor. 

Aynı zamanda LGBTT haklarını savunan, 

politikalar üreten yeni dernekler var, 

Sosyal Politikalar ve Cinsiyet Çalışmaları 

Derneği gibi. Böylece meslek içi eğitimler 

ve psikologların, hukukçuların, sağlık 

personellerinin, eğitimcilerin LGBTT 

hakları hakkında bilgilendirilmesi gibi 

faaliyetler yürütülüyor. LİSTAG’ın meclis 

ile görüşmesine ilaveten, siyasi partiler 

içinde örgütlenmiş ve LGBTT kimlikleri 

ile seçimlerde aday olacak çeşitli LGBTT 

bireyler de var, Yıldız Tar, Esmeray gibi. 

Binnaz Toprak, Melda Onur, Aykan 

Erdemir gibi milletvekilleri ile dayanışma 

içinde çalışmalar yürütülüyor. Denge ve 

Denetleme Ağı ile yeni anayasa taslağında 

LGBTT bireylerin haklarının yer alması 

için yapılan çalışmalar var. Önümüzde iki 

tane çok önemli mesele var: Birincisi 

ayrımcılık yasasının mutlaka çıkması, ve 

bu yasada cinsel yönelim ile cinsel 

kimlikten dolayı bireyleri ayrımcılığa 

uğratanların açıkça suç işlediğinin ifade 

edilmesi gerekiyor. İkinci mesele ise 

anayasadaki eşitlik maddesinde cinsel 

yönelimin ve cinsel kimliğin yer alması 

gerekiyor. Biz LGBTT örgütlerinin 

şimdiye dek verdikleri mücadele sonucu bu 

noktalara gelebilmiş durumdayız. 

LİSTAG’ın da kurulup LGBTT hareketine 



37 
 

eklenmesi de bunun bır sonucu. 

Aktivistlerin şimdiye dek kat ettiği yollar 

olmasaydı bugünleri göremezdik.  

Filmde, bu mücadelede LGBTT 

babalarının oynadığı rolün önemi 

vurgulanıyor. LİSTAG içinde babalar 

ne kadar görünürler? 

Babaların sayısı malesef anneler kadar 

fazla değil. Bu elbette Türkiye’deki 

toplumsal cinsiyet rolleri ve erkekliğin ve 

babalığın nasıl kurgulandığı ile alakalı. 

Erkeklerin özellikle LGBTT çocuklarını 

kabul etmeleri bazen daha zor olabiliyor, 

ancak ‘bazen’in altını çizmek lazım, çünkü 

deneyim öyle gösteriyor ki bir çok babanın 

kabul edip annenin kabul etmediği örnekler 

de var, genelleme yapmak doğru değil. 

Aynı zamanda eğitim seviyesi veya sınıf 

arttıkça homofobi ve transfobi azalıyor gibi 

bir genelleme yapmak da doğru değil, 

deneyim bunun doğru olmadığını 

gösteriyor. Türkiye’de erkek egemen bir 

toplum hakim olduğundan bu erkekliğin 

sürekli sorgulanması  ve erkeklerin de bu 

kabul sürecine dahil olması gerekiyor. O 

yüzden babaların da görünür olup 

hikayelerini anlatması önemli. 

Babaların görünürlüğü, klasik aile 

yapısını kıran bir öğe. Filmin alt başlığı 

‘Bir aile filmi’ ancak bu aile nasıl bir 

aile? 

Bir aile filmi ironik bir yaklaşım. Bu bir 

aile filmidir, ama bu aile bildiğiniz aile 

değildir. Filmde aile sorgulanıyor, yeniden 

tanımlanıyor; film ailenin hiyerarşik 

yapısına, baskısına ve aile içi şiddete karşı 

mücadele eden aileler içeriyor.  

Film Melek ve İrem Okan’a adandı çünkü 

tam bu filme karar verdiğimizde İrem 

Okan cinayeti gerçekleşmişti ve Melek 

Anne ‘Koskaca dünyaya benim çocuğumu 

sığdıramadılar’ dedi ve film ismini oradan 

aldı. Filmde ailelerin çocuklarının 

isimlerini kullanmalarını istemedim, onun 

yerine ‘benim çocuğum’ gibi sözler 

kullandılar, çünkü hem bu hikaye çocuklar 

ile ilgili bir film değil. Hem de biz bir 

hikaye dinlediğimizde kafamızda görselleri 

oluşur ve içine kendi belleğimizden 

karakterler yerleştiririz. Böylece anlatılan 

LGBTT çocuk hikayesi içine kendi 

görselinizi koymuş oluyorsunuz ve 

hikayeye kendisiniz de dahil oluyorsunuz. 

Halbuki filmde ben seyircilere LGBTT 

bireylerin fotoğraflarını göstersem, 

seyirciler kendilerine ya da tanıdıklarına 

benzetemeyecekler ve mesafe koyacaklar. 

Amacım, mesafeyi kırıp seyirciye kaçış 

imkanı tanımamak. 

İrem Okan ve Ahmet Yıldız gibi nefret 

cinayetlerinin önüne nasıl geçilir, 

yasalaşma, bu meseleleri 

toplumsallaştırma gibi yöntemlerden 

mi?  

Bu konunun hem yasal, hem de toplumsal 

bir yanı var. Diyarbakır’da Rojin Çiçek, 

Kuşadası’nda Dora gibi, 2012 rakamlarına 

göre her sene on bir LGBTT birey 

öldürülüyor. Katiller de dava sürecinde 

savunma yapıp tahrik indirimi alıyorlar, 

halbuki nefret suçu işlemiş olduklarından 

cezalarının artması gerekmektedir. 

Öncelikle yasal olarak bunun değişmesi ve 

nefret suçlarının tanımlanması gerekiyor, 

aynı kadına karşı olan şiddette gerektiği 

gibi. Bu tür cinayetlerin önlenmesinin 

yolu, nefret suçu olduklarından cezalarının 

arttırılmasından geçiyor. Artı, homofobi, 

transfobi tipi davranışların artık toplumsal 

olarak kabul görmediğinin insanlara 

anlatılması gerekiyor. Bu konuya 

toplumsal bir farkındalık ve duyarlılık 

geliştirmekten geçiyor. Bir kamusal alanda 
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bir kadın cinsel tacize uğradığı zaman 

etraftaki insanlar tepki koyarsa onu yapan 

insan bir daha yapmaya kalktığında biraz 

daha çekinir. Kamusal alanda olumlu 

örneklerin ortaya çıkması gerekiyor, 

halbuki medyada kelimesi bile geçemiyor. 

Örneğin geçenlerde bir ödül alırken ödül 

törenini sunan kadın cümle içinde ‘LGBTT 

ebeveynleri’ bile diyemedi ve ben bir 

konuşma yapıp üstüne basa basa ‘lezbiyen, 

biseksüel, transseksüel’ dedim. Kamusal 

alanda LGBTT bireylerin görünür olması 

çok önemli. Yasayı değiştirmek önemlidir, 

ancak yeterli değildir, mesele toplumsal 

algıyı degiştirmekte. 

 

 

 

 

        Fotoğraf: Benim Çocuğum 

Pınar Selek’ın sözleri ile Benim Çocuğum, 

kalın demir kapının kilidine sokulmuş bir 

anahtar. Film, geleneksel aile normlarının 

LGBTT bireyler ve ebeveynleri üzerine 

kapanmış demir kapısını aralıyor. Hala 

izlemediyseniz 

www.benimcocugumbelgeseli.com’dan 

film gösterim tarihleri ve yerlerine 

ulaşabilirsiniz.  

Ladin Bayurgil 

ladinb@gmail.com 
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Günümüz 

Türkiyesi’nde Hükümet 

Söyleminde Kadın 

Türkiye’de günümüz hükümetinin kadın 

söylemlerini ele alacağım bu yazıda 

öncelikle kadınların devletle olan 

ilişkilerini; haklar ve özgürlükler 

bağlamında varoluş mücadelesi sürecinde 

yaşadıklarını tarihsel olarak incelemekte 

yarar var diye düşünüyorum.  

Kadınların toplumda kendilerine bir yer 

edinme mücadelesinin temelleri 

Türkiye’de Cumhuriyet öncesine dayanır. 

20. yüzyılın başında kendini gösteren ilk 

Türk feminist kadınlar, kadının toplumdaki 

statüsünü eleştirerek İslami koşullara göre 

düzenlenen evlilik tipinde değişikliğe 

gidilmesi, kadının eğitim alanında daha 

fazla hak alması ve ekonomik gücünü 

yükseltilmesi gibi taleplerde 

bulunmuşlardır. Ayrıca bu dönemde 

kurulan kadın cemiyetleri kadınlara eğitim 

vermek, fakir kadınlara yardım etmek, 

onları sosyalleştirmek gibi amaçlara 

hizmet etmiştir. Yine bu derneklerden biri 

olan Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan iki kadının 

İstanbul Telefon Şirketi’nde işe alımını 

sağlayarak kadının iş hayatına ilk adımı 

atmasında etkin rol oynamıştır. 1917 yılına 

geldiğimizde ise Jön Türkler kadının 

evlilik akdindeki durumunu iyileştirmeyi 

içeren Aile Yasası’nı hayata geçirerek 

seküler devlet hukukunda kadın bahsini 

geçirmiş ve hukuk nezdinde kadın 

ilerleyişi Türkiye için bu andan sonra 

başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı 

Dönemi’ne baktığımızda kadının bir erkek 

kadar milliyetçi ve işgal karşıtı olabildiğini 

ve halka hitap edecek kadar güçlü 

sayılabildiğini görüyoruz; ne var ki Halide 

Edip Adıvar, Münevver Saime gibi 

örnekler olsa da kadın hala patriarkal 

devlet gözünde ikincil.  

Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra ise 

devlet, kadınlara istedikleri birtakım 

hakları modernleşme ve batılılaşma 

sürecinin bir parçası olarak verme 

eğilimindedir. Seküler ve demokratik bir 

Türk Devleti oluşturma yolunda atılan 

adımlardan biri olan Medeni Kanun’un 

kabulü (1926), kadınlar için evlilik ve 

miras gibi alanlarda erkeklerle eşit haklara 

sahip olma fırsatı doğurmuştur. Ayrıca, 

Türk Milleti’nin inşa süreci İslami 

Hukuk’un bir kenara bırakılması 

hususunda etkili olmuş ve kadını eski Türk 

kültüründe olduğu yere yani erkekle eşit 

bir noktaya taşımıştır. Ziya Gökalp’in şu 

sözleri bu süreçteki anlayış için yeterince 

açıklayıcı olacaktır: “Eski kavimler 

arasında hiçbir kavim, Türkler kadar kadın 

cinsiyetine hak vermemiş ve saygı 

göstermemiştir.” (Gökalp, 1970). Burada 

bahsini geçirmemiz gereken bir diğer konu 

da kadınlara verilen seçme ve seçilme 

hakkıdır, ancak dikkat edilmesi gereken 

nokta kadınların bu hak için bir talepte 

bulunmamış olduğu yani bu hakların 

onlara bir nevi “havadan inme” şekilde 

verildiğidir. Bu sebeple de Mustafa Kemal 

kadınları özgürleştiren bir figür olarak 

görülmüş, kadınların ona borçlu olduğu 

düşünülmüştür (Arat, 2008). Ancak devlet 

eliyle yapılan bu yeniliklere getirilen bir 

eleştiri vardır ki doğruluk payı bana göre 

de oldukça yüksektir. Devlet kadına bu 

hakları verirken geleneksel değerler ve 

toplumdaki kadın algısında paralel 

değişimler söz konusu olmadığı için 

kadınlar toplumda ancak “kadın” 

kimliklerinden arınarak ve Kemalist 

babaların evlatları olarak yer bulabilmişler 

ve yine kadın için uygun olduğu öngörülen 



40 
 

alanlarda var olabilmişlerdir; örneğin 

meslek olarak hemşirelik, öğretmenlik 

seçmek gibi (Bora, 2010; Karataş, 2009).  

Daha sonraki döneme baktığımızda ise 

toplumun kadına bakışının geleneksel 

minvalde devam ettiği aşikardır. Ancak 

1980’lerden itibaren kadınlar Batı’daki 

ikinci dalga feminizm hareketinin de 

etkisiyle haklarını tekrar sorgulamış, 

devlete daha eleştirel bakmaya başlamıştır. 

Burada esas dikkat çeken noktalar ise 

1980’lerden itibaren bir yandan sol 

feminizmin Türkiye’de etkin ve temel 

eleştirel bakışın ana odağı olması, diğer 

yandan Kemalist feminizm dediğimiz ve 

devleti kadın hakları savunucusu ve 

hakların kazanılmasında öncü organ olarak 

gören yaklaşımın devletin kadın hakları 

ilerleyişi açısından yetersiz kalması 

karşısında tenkit oklarını devlete 

çevirmesidir. Bu yıllarda bağımsız kadın 

hareketleri ve kadın konulu oluşumların 

ortaya çıkışı hız kazanmış ve hem bunlar 

toplum hem de devlet üzerinde görece 

daha etkin olmuştur. 1979’da Birleşmiş 

Milletler tarafından kabul edilen CEDAW 

(Convention on the Elimination of All 

Forms of Discrimination Against Women-

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok 

Edilmesi Sözleşmesi), Türkiye’de de 1985 

yılında yine kadın hareketlerinin baskısıyla 

kabul edilmiştir. 1990’lara gelindiğinde ise 

feminist araştırmalara verilen önemin 

arttığını görüyoruz (Ankara Üniversitesi 

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Kadın 

Araştırmaları ve Eğitim Merkezi gibi 

merkezlerin üniversiteler bünyesinde 

açılmaya başlanması vb.); öte yandan 

kadınlar hukuksal açıdan problemli 

kanunlar için iyileştirmeler talep etmeyi de 

sürdürüyor (KA.DER’in kuruluşu vb.). 

Yine 1990’larda gündeme gelen bir başka 

konu ise kadına karşı şiddet. Kadına şiddet 

1998 Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 

yürürlüğe girmesiyle ele alındı ve 

önlenmeye çalışıldı; bu ilk bakışta ilerici 

bir adım olarak görülse de sorun kadının 

hala bir birey olarak görülemiyor oluşudur 

esasında. Bu olumlu/olumsuz gelişmeler 

devam ederken Türkiye’nin ilk kez 1993 

yılında bir kadın başbakanı oldu, Tansu 

Çiller. Bu olay Türkiye’de kadına bakış 

açısından bir kırılma noktası olabilecekken 

Tansu Çiller kendini kadın kimliğinden 

sıyırarak, hatta kimilerine göre kabul 

görmek amacıyla “erkekleşerek”, burada 

erkekleşmekten kastım Çiller’in de siyasi 

yapı içerisinde erkeklerin davranış kalıpları 

içerisinde hareket etmesidir, siyasi alanda 

varoluşu buna engel olmuştur. Turhan 

Selçuk bu dönemde Milliyet’te bir 

karikatüründe baba figürü olan Demirel ile 

Çiller’i çizerken Demirel’in ağzından şu 

sözleri yazar: “Kızım, ben sana başbakan 

olamazsın demedim, kadın olamazsın 

dedim.” (Milliyet, 1995).  

Bugüne gelmeden önce bahsinin geçmesi 

gereken son tartışma konusu da İslamcı 

kadınlar ve Kürt kadınları elbette. 

1980’lere gelene kadar seküler devlet 

yapısı sebebiyle İslamcı kadınlar ya geri 

planda kalmış ya da sürece uyum 

göstermişlerdir. 80 sonrası ise aslında 

seküler kadınlarla İslamcı kadınların 

devletle ve patriyarkayla ortak sorunları 

olsa da özellikle başörtüsü hususunda bir 

türlü ortak noktaya varamamaları dikkate 

değer bir noktadır. Öte yandan Kürt 

kadınlarına baktığımızda onların da 

kendilerini seküler feministlerden ayrı bir 

noktada ve yine Kürt patriyarkasına karşıt 

konumlandırdığını görürürüz. Kürt 

kadınlarından bahsederken kadın ve 

milliyetçilik hususuna da değinmeden 

edemeyeceğim. Milliyetçilik çalışan bazı 
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düşünür ve akademisyenler milliyetçilikten 

doğan kimi politikaların kadını bir 

biyolojik üretim aracı olarak gördüğünü 

kimisinin ise kültürün nesilden nesile 

aktarılışında bir araç olarak gördüğünü 

belirtir. Bu görüşe paralel olarak da 

Türkiye’de yaşayan Kürt kadınlar devletin 

doğum kontrol politikalarını nüfus 

artışlarına bir engel olarak dolayısıyla Kürt 

milletini azaltmaya yönelik bir politika 

olarak görmüş ve devletin kadın bedeni 

üzerinde söz sahibi olamayacağını 

söylemiştir. Ancak burada Kürt kadınının 

karşı çıkması gereken sadece devlet 

politikası değil, aynı zamanda yayılmacı 

politikalar doğrultusunda onu daha fazla 

çocuk sahibi olmaya iten koca, baba veya 

etnik kökeni benzer insanlardan oluşan 

çevresi de yani Kürt milliyetçiliği de 

olmalıdır.  

Peki 2002’den bu yana, son 10 yılda 

temelde aynı parti hükümetiyle kadınlar ne 

durumda? 

Öncelikli olarak bahsetmemiz gerekir ki 

AKP bilindiği üzere İslami bir yapıya 

sahip. Türkiye özelinde İslam, kadınları ve 

kadın hakları tartışmalarını nasıl etkiliyor 

diye baktığımızda ise başörtüsü konusu ve 

İslami patriyarkal değerler tartışmaları ön 

plana çıkıyor. Başörtüsü konusu yukarıda 

belirttiğim üzere her zaman ortak noktaya 

varılamayan bir tartışma iken asıl dikkat 

çeken burada İslami patriyarkal yapıdır; bir 

yandan İslamcı feministler ya da İslamcı 

kadın hakları savunucuları olsa da esasında 

İslam’ın kadını herkesin bildiği üzere bir 

ikinci plana atmışlığı mevcuttur. AKP ise 

İslami bir parti olmasına rağmen parti 

söyleminde Avrupa Birliği’ne entegrasyon 

süreci doğrultusunda liberalleşme 

hususunda gerekli önlemlerin alınacağını 

hatta CEDAW hükümlerine uygun bir 

program izleyeceklerini ifade etmiştir. 

Ancak, bu dönemde İslam’ın da etkisiyle, 

AKP’nin bir şey yapmasına gerek bile 

kalmadan, geleneksel anlayış olan kadın 

erkeğin onuru ve namusudur anlayışı 

devam etmiştir (Arat, 2010). Buna ek 

olarak diğer her hükümette görmeye 

alışkın olduğumuz gibi kadrolaşan AKP ve 

bu kadroların geleneksel ve İslami kültürle 

yetişen erkekler tarafından doldurulması 

kadınlara bakışın bu noktalarda 

değişmemesine sebep olan etkenlerden 

biridir. Ayrıca işgücüne katılım hususunda 

AKP politikalarını incelersek kadının 

işgücüne katılımıyla alakalı caydırıcı 

olduklarını görürüz; emekliliğin 

zorlaşması, babanın sosyal güvenliğinden 

yararlanılması vb. buna örnek olarak 

gösterilebilir.   

AKP hükümetinin kadınlarla alakalı ele 

alacağım ilk söylemi ise en az 3 çocuk 

politikasıdır. Bilindiği üzere Başbakan 

2008 yılında Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü’nde yaptığı konuşmasında kadınlara 

en az 3 çocuk doğurmaları “önerisinde” 

bulunmuştur. Bu; ekonomik, sosyal ya da 

sağlıksal açıdan çokça eleştirilere maruz 

kalmıştır, ancak olaya kadın 

perspektifinden baktığımızda çok daha 

farklı bir sorun olduğunu görürüz. 

Öncelikle kadın bir üretim makinesi midir? 

Çok açıktır ki günümüz dünyasında 

erkeklerle eşit sosyal, siyasi, ekonomik 

haklara sahip olması öngörülen kadın 

vatandaşlar hükümetin gözünde hala 

üretici olan anne pozisyonundan öteye 

gidememiştir. Öte yandan erkek egemen 

bir devletin hükümetinin kadın bedeni ve 

kadın tercihleri üzerinde bu denli söz 

sahibi olabileceğini düşünmesi nasıl 

mümkün olabilir? Bunun sebebi belki de 

birkaç cılız ses dışında o dönemde bu 

söyleme yapılan itirazların kadın hakları ve 
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özgürlükleri açısından değil daha çok 

ekonomik yönden olmasıdır; yani sadece 

hükümetin gözünde değil toplumun 

genelinde hala kadın, üzerinde erkeklerin 

ve toplumun söz sahibi olduğu bir objedir.  

Bununla bağdaştırabileceğimiz bir başka 

örnek de kürtaj konusudur. Yine hükümet 

2012 yılında kürtajı yasaklama 

tartışmalarını başlatmış, bu durum feminist 

toplulukların tepkisine yol açmıştır. Genel 

olarak savunulan karşı düşünce kürtajın 

tecavüz, ensest sonrası kadınların ya da 

sosyoekonomik, psikolojik sorunlar 

yaşayan ebeveynlerin tercih ettiği bir 

yöntem olduğu, zaten şartlar uygun olduğu 

durumda kürtaja başvurulmayacağıdır ki 

bu da makul bir argümandır. Ancak 

hükümet partisi olayı öyle bir noktaya 

getirmiştir ki konu “tecavüze uğrayan 

kadın çocuğunu öldürmek yerine kendini 

öldürsün” raddesine varmıştır. Kürtaj bir 

hak mıdır sorusu insan hakları açısından da 

ikilemlere sebep olan bir tartışma olduğu 

için bu noktada hükümetin özgürce 

kadınlarla alakalı karar verme 

mekanizması ve yine kadını bir 

doğurganlık aracı olarak görmesi esas 

sorundur.  

 Esasında örnekler buraya sığmayacak 

kadar çoğaltılabilir olsa da son olarak 

bahsetmek istediğim olay “kızlı erkekli” 

mevzusudur. Her şeyden önce 2009 

senesinde Ankara’da bir evde yaşanan 

doğalgaz faciası sonucu ölen gençlerimizi 

hatırlatmakta fayda var, gençlerin evde kız 

erkek karışık oldukları ve üstlerindeki 

kıyafetler yaşanan elim olaydan daha çok 

haber olmuş, bu konuların üzerinde daha 

çok durulmuştu. Bu olaydan 3 yıl sonra ise 

bir bakan “kızlı erkekli” olayına bakışını 

üniversiteler üzerinden şu şekilde belirtti: 

“Ya Boğaziçi Üniversitesi'ne ya 

da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 

girecektim. Önce Boğaziçi Üniversitesi'ni 

ziyaret ettim. Bir baktım farklı bir dünya. 

Değişik binalar, surlarla çevrilmiş alan. 

Sonra bahçesinde gençler kızlı, erkekli 

oturuyor. Ben çok şaşırdım. Burada yoldan 

çıkarım dedim. Ondan sonra teknik 

üniversiteyi seçtim.”. Bu demeç gençler 

arasında geniş yankı uyandırsa da etkisi 

yine kısa süreli olmuştur. Bu konuda 

bardağı taşıran son damla ise Başbakan’ın 

kızlı erkekli aynı evde kalıyorlar 

göndermesi ve devletin bunu engellemek 

için yaptırım uygulayacağının sinyallerini 

vermesiydi. Toplumdaki geleneksel 

yapının buna müsait olması da 

yaptırımların uygulanabilirliğini artırdı. 

Nitekim, Başbakan’ın sözlerinden sonra 

polise ulaşan şikayetlerin artışı bunun bir 

göstergesidir. Ananevi bu bakışın yanında, 

bunun özel hayata karışmak olacağını 

savına sahip insanlar da elbette ki 

mevcuttur. Özellikle üniversitelerde, 

yurtlarda öğrenciler eylem yapmış, 

yürüyüşler düzenlenmiştir. Yalnız burada 

dikkati çeken asıl konu kızlı erkekli evlerin 

yasaklanmasının meşru hale getirilmesini 

savunanların ortaya attığı şu sorudur: “Bir 

baba kızının erkeklerle aynı evde 

yaşamasına izin verebilir mi?” ve bu 

sorunun toplumun büyük bir kesimini 

tarafından verilen yanıtı hükümetin 

söyleminin kabul görülebilirlik derecesinin 

artmasına sebep olmuştur. 

Son 100 yıllık geçmişimize baktığımızda 

kadınların kimi zaman kendi mücadeleleri 

sonucunda kimi zaman ise kendiliğinden 

verilen birtakım haklara sahip olduğunu ve 

kadın-erkek eşitliği açısından görünürde 

genel bir iyileşme içinde olduğumuzu 

söylemek yanlış olmaz belki. Ancak son 10 

yıldaki hükümet söylemi örneklerine 

bakarsak kağıt üzerindeki ilerleme ile 

gerçekte olanın örtüşmediğini görmemek 
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elde değil. Erkek egemen bir toplum 

anlayışı devam ederken, hükümet eliyle de 

bunun desteklendiği; esasında yıkılmaya 

çalışılıyormuş gibi görünse de bu yapının 

varlığını koruduğu su götürmez bir gerçek 

olarak karşımızda durmaya devam ediyor.  

Dilara Alpar 

dilaralpar@gmail.com 
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Cinsiyet Temelli 

Kotalar Üzerine Bir 

Tartışma 

Eğer cinsiyet ayrımcılığının doğasını 

anlama ve bu kökleşmiş sorunu kalıcı bir 

şekilde çözme isteği içindeyseniz feminist 

teorinin alt türleri size pek çok hedef 

önerecektir. Eğer bu sorunun eşit fırsatlar 

yoluyla çözülebileceğine inanıyorsanız, 

hedefleriniz az çok bellidir: cinsiyet 

temelinde tam eşitlikçi eğitim kurumları ve 

bunların erişilebilir olması, kadınların 

ekonomik bağımsızlık kazanabilmeleri için 

gereken araçları sağlamak, kadınların karar 

alıcı ve uygulayıcı pozisyonlarda eşit 

temsil edilebilmeleri. Kadınların hak 

müzakerelerinde eşit şansının olabilmesi 

ise yasa yapıcı ve uygulayıcı kurumların 

içlerinde dengeli biçimde temsil 

edilebilmelerinden geçer. Tarihsel olarak 

bu sürecin kendiliğinden bu yöne 

evrildiğini söyleyen tezin karşısında ise 

bunun ancak siyasal alana kadınlar için 

pozitif ayrımcı bir devlet müdahalesi ile 

mümkün olabileceğini söyleyen bir tez var. 

Bu yazıda kadın kotalarının uygulamaları 

ve işlerliğiyle ilgili durumu inceledikten 

sonra,  lehte ve aleyhteki tezleri 

inceleyeceğiz. 

Günümüzde, seçimlerde cinsiyet kotaları 

dünyadaki ülkelerin neredeyse yarısı 

tarafından kullanılmaktadır (EU 

Parliament, Policy Department C; 

September 2008). Ülke meclislerinin ise 

yüzde 21.3’ü kadınlardan oluşmaktayken, 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 

ülkelerinde bu sayı yüzde 23’e çıkmaktadır 

(www.ipu.org). 30 Avrupa Birliği ve 

Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin 24’ü 

bir çeşit kota kullanıyor (EU Parliament, 

Policy Department C; 2013). Kotaların 

çeşitleri ve uygulama tipleri ayrı bir 

inceleme konusu olacak kadar geniş ancak 

bu kotaları ülke meclislerinde
5
 doğrudan 

koltuk ayırma (1), seçim yasalarıyla 

partilere belli sayıda kadın aday 

göstermeyi zorunlu tutma (2) ve partilerin 

gönüllü olarak uyguladığı kotalar (3) 

olarak üçe ayırmakta fayda var. Her kota 

tipinin etkileri elbette farklıdır ancak 

kotaların işlerliğiyle ilgili bir tartışma 

düşünürken bu kotaların yarattığı genel 

algı üzerine tartışmak sağlıklı olacaktır. 

Genel algı üzerine odaklanmadan önce 

partilerin kotaya bakış açısını inceleyelim. 

2008’de yapılan PARQUOTA anketine 

göre sol partilerin %66.7’si merkez 

partilerin %13’ü sağ partilerin %0’ı kotayı 

iyi ve adil bir uygulama olarak görürken; 

sol partilerin %26.7’si, merkez partilerin 

%47.8’i, sağ partilerin %16.7’si kota 

uygulamasını “gerekli kötü” yani temsil 

edilen kadın sayısının artması için gerekli 

ama özünde meşru olmayan bir politika 

olarak görüyor. Kadın kotalarını kabul 

edilemez ve prensip olarak yanlış gören sol 

partilerin oranı %6.7, merkez partilerin 

oranı %39.1, sağ partilerin oranı ise %83.3. 

Partiler Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde ve 

zamanın ruhuna uygun bir şekilde bazen 

ideolojik olarak, bazen güçlü kadın 

siyasetçiler veya baskı grupları, bazen ise 

kadın adayların oy getirdiklerini 

düşündükleri için kadın kotalarının 

savunucusu ve uygulayıcısı olabilmektedir. 

Kadın kotalarına karşı ve kadın kotalarını 

destekleyici yaklaşımları önce 

uygulamaları gerçekten istenen sonucu 

                                                           
5 Çift meclisli ya da tek meclisli 

yönetimlerde kotanın uygulandığı 

meclisler değişiklik göstermektedir. 
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yani kadın haklarında bir gelişme 

sağlanması ve sürdürülebilir kadın 

temsilini sağlayıp sağlayamacaklarına 

göre, sonra da seçimlerde böyle bir 

uygulama yapılmasının ahlaki olup 

olmadığına göre değerlendirmek doğru 

olacaktır. 

Kotalara karşı olanların üzerinde durduğu 

ilk noktalardan biri kalifikasyon sorunudur. 

Kotaları partilere dışarıdan bir müdahale 

olarak gördüğümüzde, normalde partiler 

adaylarını yeterliliklerine göre seçecekken 

kotalar yüzünden kalifikasyonu bir kenara 

ayırıp cinsiyete bakmaktadır. Daha önemli 

nokta ise bu kalifikasyon sorununun kendi 

başına yaratacağı muhtemel zararlardan 

çok yaptığı görevde “yeterince” iyi 

olamayacak olan kadınların etkilerinin 

genel olarak tüm kadınlara ve kota 

uygulamasına yüklenmesidir. Kadın 

temsilcilerin yaptığı her hata kadın algısı 

açısından “yetersiz” ve “kota yüzünden” 

şeklinde algılar yaratır. Diğer bir nokta, 

kadınlar ve erkeklerin aynı akılcı 

yeteneklere sahip olduğu bir dünyada kota 

gibi bir müdahalenin kadınlar üzerinde 

“zayıf” ve “korunmaya muhtaç” algısı 

yaratmasından ötürü ayrımcılığın 

kökleşmesi ve sürmesidir. Örneğin, 

devletler kota uygulamasını aynı zamanda 

engelliler için uygulamaktadır. Bu 

uygulama da kadınlar üzerinde benzer bir 

algıyı doğuracaktır. Karşı çıkanların 

savunduğu başka bir nokta ise kotaya 

duyulacak tepkidir. Eğer kadın haklarında 

bir gelişme yakalamak istiyorsak, cinsiyet 

rollerinin kadınlar üzerinde yarattığı 

baskıları kırmak istiyorsak kadına duyulan 

saygıyı garanti altına almalıyız. Ancak; 

kota uygulamaları yüzünden aday 

olamayan ve çeşitli pozisyonlara 

erişemeyen erkeklerin belli bir tepki 

duyacağı, bu tarz durumların saygı 

duyulması istenirken tepkiye yol açacağı 

ve kotaların üstünde bir temsili asla 

sağlayamayacağımız iddia edilmektedir.  

Karşı çıkanların bir dayanak noktası da 

süreci akışına bıraktığımızda kendiliğinden 

çözüldüğü. Yüz yıl öncesinden bugüne bir 

baktığımızda eğitim olanaklarının 

gelişmesi, kadın-erkek rekabetinin 

dengelenmesi ve kadınların da verimli 

çalışabileceği imkanların çoğalması, doğal 

rol modellerin daha etkili oluyor olması, 

çünkü tabandaki kadınların o türden başarı 

öyküleriyle daha iyi özdeşleşim kurabiliyor 

olması, gibi durumlar doğal sürecin 

etkilerini özetleyebilir. Kota 

uygulamasının sonucu olarak ise her 

başarılı kadın figürünün kota 

uygulamasıyla bir yerlere gelmiş olduğunu 

düşündürteceğiz ve bu yüzden kota 

uygulaması etkili olamayacak 

denmektedir. Son olarak, kadınların zaten 

bu tür adaylıklar istemedikleri, isteseler 

rekabetin içine girip bunu 

başarabileceklerini söyleyenler de vardır. 

İşleyişle ilgili kota lehindeki duruş ise şu 

şekilde anlatılabilir. Kadınların öncelikle 

kendilerine etki etmesi gerekir. Ayrımcılığı 

kadınların büyük bir kısmı içselleştirmiştir 

ve kadın cinsiyet rollerinin 

dayatmalarından çıkmamaktadırlar, çoğu 

zaman durumun farkında değildirler. 

Yüksek pozisyonlarda hep erkekleri 

görmektedirler ve o pozisyonlara genelde 

erişememiş durumdadırlar. Dolayısıyla 

kadın adayların mecliste temsil ediliyor 

olması, yüksek pozisyonlarda olmaları 

kadınlar içerisinde belli bir özgüven 

doğuracaktır, onları cesaretlendirecektir ve 

kadınların siyasete erişmek istemesinde ve 

erişebilmesinde ilerleme sağlanacaktır. 

Ayrıca rekabete girmek istediklerinde 

önlerinde erkek egemen bir siyasal aktivite 
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alanının olduğu ve yeterliliğin hep bu 

erkeklerin yaptıkları üzerinden görüldüğü 

söylenebilir. Kadın rol modeller 

yaratılması ya da sayılarının artırılması bu 

noktada çok önemlidir. Doğal süreç içinde 

çözülemeyen noktalardan biri de budur. 

Kültürel sermaye birikimi yaratabilmeleri 

için kadınların eşit şekilde eğitim 

olanaklarına sahip olmaları ve aileleri 

tarafından erkek çocuk ile eşit olarak 

büyütülmeleri, kadın cinsiyet rolleriyle 

yüklenmek yerine siyaset alanına da 

girmelerinin teşvik edilmeleri gerekir. 

Kadınların eğitime erişiminin Avrupa 

Birliği’nde bir sorun olmadığını 

varsayarsak, yine de bazı seçimler 

yapmaları cinsiyet rollerinden bağımsız 

olarak düşünülebilir mi? Yine de 

erkeklerin ekonomik bağımsızlığının daha 

çok olduğu ve eşitsizliğin kümülatif olarak 

büyüdüğü söylenebilir. Dolayısıyla 

kadınların cesaretlendirilmesi gerektiği 

açıktır. Ayrıca kadınların sayısının daha 

çok olduğu meclislerde kadınlarla ilgili 

daha çok araştırma yapıldığı, önlemler 

alındığı, daha çok kadın haklarının 

iyileştirilmesiyle ilgili yasalar çıkarıldığı 

açıktır. Çünkü temsilci erkekler kadınlarla 

aynı empati düzeyini yakalayamaz ya da 

aynı içkin baskıyı hiçbir zaman 

hissedemez, öyle olsa bile aynı kararlılığı 

gösteremezler. 

Diğer bir nokta ise erkekler üzerindeki 

etkilerdir. Saygının azalacağını söylemek 

çok gerçekçi değildir. Çünkü erkeklerin 

gözünde gizli ya da açık şekilde kadınların 

değeri zaten azdır ancak kadınların belli 

yönetici pozisyonlar edinmeleri bunu 

kıracaktır. Akşama kadar bir raporun 

önüne gelmesini isteyen kadınlardan, çıkıp 

meydanlarda konuşmalar yapan ve kitleleri 

yönlendirebilen kadınlara… Erkekler bu 

kadınlara ister istemez saygı duymalıdırlar 

ve saygı bir kere saygının bir kere 

duyulmasını gerektirecek şartlar 

oluştuğunda, bunun devamı gelecektir. 

Kota uygulamasının prensipsel boyutlarına 

baktığımızda ise yine iki farklı yaklaşım 

görmekteyiz. Bunlardan birincisi, partilere 

aday belirlemede, seçmenlere ise bunları 

seçmede karışılamayacağı, toplumu kadın 

erkek olarak iki gruba ayırıp bunları temsil 

oranında eşit yansıtmaya çalışmanın saçma 

olduğu ve kota yüzünden geri çevrilecek 

erkeklere haksızlık yapıldığını, dolayısıyla 

bu durumun adaletsiz ve antidemokratik 

olduğunu söylemektedir. Buna karşı olan 

görüş ise, kadın erkek ayrımının toplumun 

içine işlemiş ve insanların hayatlarını 

derinden etkileyen çünkü cinsiyet rollerine 

göre insanların üstünde uygulanan şiddet 

ya da şiddet tehdidinden, yapabilecekleri 

işlere kadar geniş bir yelpazede kadınları 

kısıtladığını ve zarar verdiğini 

söylemektedir. Dolayısıyla temsilin buna 

göre dağılmasının daha adil olacağını 

söyler. Kadınlara yönelik yüzyıllara 

dayanan baskılama, oy haklarının 

verilmesinin yüz yıldan az bir geleceğinin 

olması gibi durumlara bakacak olursak, 

kadınların erkeklerle eşit rekabet 

edebilmesinin “bütün imkanlarınız eşit, eşit 

rekabet ediyorsunuz” denecek kadar basite 

indirgenemeyeceği açıktır. Bundan dolayı 

kadınların demokratik rekabette eşit bir 

düzey yakalayabilmesi için devlet 

müdahalesi gerekir denebilir. Reddedilen 

erkekler de doğrudan ayrımcılık 

yapmadıkları için sorumluluklarını kabul 

etmeseler bile, yüzyıllara dayanan bu 

ayrımcılığın meyvelerinden faydalanarak 

kadınların önüne geçebildiklerinden, onları 

kotanın “mağduru” yapmakta bir sıkıntı 

yoktur. Çünkü onlar, kadınların rekabetteki 

yokluğundan faydalanarak bir yerlere 
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gelebildikleri için kusurları olmadan 

sorumludurlar. 

Bu tartışmanın bir bölümü Avrupa Birliği 

ülkelerinin tamamı için geçerli olmayabilir. 

Kadın ve erkek eşitliğinin çok daha 

sevindirici boyutta olduğu İskandinav 

ülkelerinde söz edilen sorunları görmüyor 

olabiliriz. Ancak geri kalan her AB 

ülkesinde kadına karşı uygulanan 

ayrımcılık açıktan olmasa da cinsiyet 

rollerinin normalleşmesi üzerinden 

kökleştiğini unutmamak gerekir. Kota 

uygulamasında hangi taraf haklı olursa 

olsun, ister doğal süreç ile ister devlet 

müdahalesi ile kadınların “halkları 

yöneten” meclislerde temsilinin artması 

gerekliliği ise su götürmez. 

Çağrı Mutaf 

cagri.mutaf@boun.edu.tr 
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Bir Batı Klasiği: 

Doğulu Kadın 

Kendini tanımlamak, sürdürmek ve 

yeniden üretmek için bir ötekiye ihtiyaç 

duyulur. Bu öteki ile olan farklar 

maksimize edilerek, kimliğin ayırt 

ediciliğine varılır. Farkların yok olmasına, 

azalmasına, unutulmasına izin verilmez. 

Sürekli beslenmeleri ve hatırlatılmaları 

gerekir. Elbette farklılıklar vardır. Fakat 

burada yapılan bir grubu üste, ileriye, iyiye 

konumlandırabilmek için, öbür grubu alta, 

geriye, kötüye yerleştirmektir. Böylelikle 

bu iki karşıt grup arasındaki ilişkiler de, bu 

farklılıklar üzerinden hâkimiyet şeklinde 

kurulur.  

Oryantalizm, Doğu-Batı arasındaki 

ilişkileri, farklılıklar ve Batı’nın Doğu’ya 

üstünlüğü doğrultusunda kurgulayan ve 

devam ettiren bir çeşit hâkimiyettir.  

Doğulu kadın ve LGBTİ’ler de, bu 

ikiyüzlü hegemonik ilişkilerin meşruiyet 

tabanına hizmet edecek şekilde, Batı 

tarafından -yeniden- üretilmekte ve 

kullanılmaktadırlar. 

Oryantalizmin kökeni Antik Yunan’a 

kadar uzanır. Antik Yunanlar, Yunanca 

konuşamayanları, yani kendileri dışında 

kalanları (Doğuluları) barbar olarak 

tanımlayarak, kendilerini onlardan üstün 

görmüşlerdir. Kendi kültürlerini 

yüceltirken, aslında oldukça zengin olan ve 

onları da etkileyen Doğu kültürünü 

aşağılamışlardır. Bu Doğulu barbarların, 

üstün Yunanlara ancak köle olabileceğini 

ve hizmet etmesi gerektiğini 

savunmuşlardır (Lockman, 2004). İslam’ın 

doğuşu ve yayılması ise, oryantalizmde bir 

dönüm noktası olmuştur. İslam, Doğu-Batı 

arasında, derinleştirilecek yeni ve güçlü bir 

fark yaratırken; Batı’nın Doğu’yu 

suçlamalarında kullandığı temel kaynak 

haline getirilmiştir.  

Doğu’daki sorun olarak nitelendirilen ve 

Batı’da olmadığı düşünülen olayların 

sebebi olarak İslam görülmektedir. Bu 

yaklaşıma kültürcülük denir (Bromley, 

1994). Doğulu kadın da, bu çerçevede, Batı 

tarafından İslam motivasyonu ile 

kavranmaya çalışılmaktadır. Sömürgeci 

Mısır valisi Lord Cromer, kahverengi 

adama getirdiği eleştirilerde İslam’ı 

referans göstermiştir. Kahverengi kadının 

kötü durumunun sebebi de İslam’dır. Fakat 

aynı Lord Cromer, Mısır’da okul 

ücretlerini arttırmış ve kadın doktorların 

eğitimini köreltmiş; Britanya’da da 

kadınlara oy hakkı verilmesini 

engellemeye çalışmıştır (Lalami, 2006). 

Batı’nın Doğu’ya yaklaşımı zaten bu 

şekildedir. Kendi sorunlarını görmeden 

Doğu’yu suçlamaktadır. Ve Doğu’da da 

çözümden ziyade, daha çok sorun 

yaratmaktadır. Çünkü amaç zaten iddia 

edildiği gibi Doğu’yu, Doğulu kadını 

kurtarmak değil; Doğu’da ekonomik ve 

siyasi hakimiyet sağlamaktır. Bu durum da 

yalnızca sömürge dönemi ile  sınırlı 

kalmamıştır.  

ABD’nin Irak’ı ve Afganistan’ı işgali, bu 

hegemonik ilişkilerin uzantısından başka 

bir şey değildir. Terörle savaşma ve 

Doğu’ya demokrasi, insan hakları -

özellikle kadın hakları- götürme amaçları 

taşıdığı iddia edilen, bu ABD 

imparatorluğu kurma maratonu; Iraklı ve 

Afgan kadınlara, en az erkeklere verdiği 

kadar zarar vermiştir. Irak’taki kadınların 

durumu, ABD müdahalesinden önce daha 

iyiydi. Iraklı kadınların çoğu eğitimliydi; 

toplumsal hayata ve iş dünyasına zaten 

katılım göstermekteydiler. Saddam 
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döneminin takdir edilebilecek tek yönünü 

görmezden gelen ve kadınları kurtaracağını 

savunan ABD’nin işgali ve savaş 

sonrasında ise, birçok kadın işini bırakmak 

zorunda kalmıştır (Lalami, 2006). Savaşın 

verdiği yıkım ve kayıplar bir yana, yeni 

rejimin inşasında da kadınlar, en az diğer 

bazı Iraklılar kadar mağdur edilmiştir. 

Devlette yeniden yapılanma süreci, 

pozisyonların ve kaynakların yeniden ve 

birçok grubu dışlayacak şekilde dağıtımı 

ve de son derece güvensiz bir ortamda 

yaşamak zorunda kalınması, kadınların 

hayatlarına son derece olumsuz etki 

etmiştir  (el-Ali, 2008). Afganistan’da da 

buna benzer bir hikâye yazılmıştır. Afgan 

kadınlarını burkadan kurtarıp onlara 

özgürlük vereceğini vadeden ABD, 

aralarında kadınların da bulunduğu birçok 

Afgan sivili öldürmüştür. ABD’nin 

bölgedeki gerçek niyeti, iki küçük kıza 

yaklaşımından rahatlıkla okunulabilir. 

Pakistanlı Malala Yusufzay, kızların okula 

gitmesi için verdiği mücadele yüzünden 

Taliban tarafından vurulmuştur. Yine 

Pakistanlı olan Nabila Rehman’ın 

büyükannesi ise ABD insansız hava aracı 

bombalarıyla öldürülmüştür. Elbette Batılı 

politikacılar, kurum ve kuruluşlar, medya 

ve iş dünyası dört bir yandan Malala’yı 

çevrelerken ve ondan bir kahraman 

yaratırken, Nabila’nın sesi duyulmamıştır. 

Bunun iki sebebi var. Birincisi, eskiden 

beri süregelen kahverengi kadını kurtarma 

fetişi ve bu yol ile amaçların 

meşrulaştırılması; ikincisi, kurtarmak 

istemedikleri, hatta direkt zarar verdikleri, 

milyonlarca isimsiz diğer kahverengi 

kadını Malala ile gölgelemek (Mourad, 

2013). Öldürülen, kayıplar veren Afgan, 

Iraklı ve Pakistanlı kadınların hesabını kim 

sormakta? ABD destekli İsrail tehdidinde 

olan Filistinli kadınların hakkını kim 

savunmakta? Kadın-erkek eşitsizliği söz 

konusu olduğunda en antidemokratik 

uygulamalara sahip olan Suudi Arabistan’ı 

kim eleştirmekte (son dönemdeki gerilim 

öncesi Suudi Arabistan-ABD yakınlığına 

bakalım)? O kadar uzağa gitmeye gerek 

duymadan, ABD’deki siyahî, Hispanik ve 

işçi kadınları kim önemsemekte (Mourad, 

2013)? 

Bu ironide bir diğer husus da Batı-İran 

ilişkileri. Her fırsatta İran’da demokrasi, 

insan hakları, kadın ve LGBTİ hakları 

eleştirilmekte. Fakat bu eleştiri ve bunun 

uzantısı olan yaptırımlar (gevşetilmesini 

bir kenara bırakalım), sorunları çözmekten 

ziyade, daha da derinleştirmektedir. 

İran’da yaptırımlar doğrudan veya dolaylı 

olarak kadınları ve LGBTİ’leri de 

etkilemektedir. Bu yaptırımlar ile İran ilaç 

sektörü büyük darbe görmüş ve 

yurtdışından ithal edilen ilaçların 

bulunamaması öncelikle kadınlar için 

büyük bir sorun yaratmıştır. Önceden 

ulaşılabilir ve karşılanabilir olan doğum 

kontrol haplarına ulaşmak zorlaşmıştır. 

ABD’de sağlığı tehdit ettiği bilinen haplar, 

İran’da bulunabilir olan en iyi haplar 

haline gelmiştir. Yaptırımlar, hammaddeye 

ulaşılabilirliği de kısıtladığı için, yerli 

üretim haplara güven duyulmamaktadır 

(Bajoghli, 2013). Kadınların durumunu 

öne sürüp rejimi hedef alan ve 

yaptırımlarını meşrulaştıran ABD, acaba 

kadınlar için doğum kontrolün ne derece 

önemli olduğunun farkında değil mi? Bu 

kadınların karaborsa veya yurtdışından 

tanıdık aracılığıyla ilaçları getirtme 

dışında; ya sağlıklarını tehlikeye atma ya 

da doğru düzgün korunamama seçenekleri 

var. Doğum kontrol haplarının 

bulunamayışını, İran’ın kendisinin, nüfus 

politikası için yaptığını savunanlar da var. 

Fakat piyasadaki diğer ithal ilaçlar da 

azalmış durumda. Bütün bunlarla beraber, 
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tüp bebek işlemi için gereken ilaçlar da 

bulunamamakta. O halde, nüfusunun 

artmasını isteyen İran, bütün bunları 

kendisi yapmaktadır diyemeyiz (Bajoghli, 

2013). İranlı LGBTİ’ler de Batı’nın diğer 

özel ilgi alanlarından biri. LGBTİ 

bireylerin hayatları sürekli vitrinleşmekte. 

Birçok film, röportaj, araştırmanın 

odağında yaşamak durumundalar. Fakat iş 

pratiğe geldiği zaman, Batı’nın niyetini 

okumak kolaylaşıyor. Batı’da sığınma 

talebi kabul edilmeyen LGBTİ’ler, hem 

göçmen hem de LGBTİ olmanın getirdiği 

sıkıntılarla savaşmaya çalışanlar; İran’da 

eğitim ve kültürün yaptırımlardan olumsuz 

etkilenmesiyle mücadelelerinde zorluk 

çekenler, çoğu zaman kendileri hakkında 

yapılan çalışmalara ve bu çalışmaların 

tercümelerine ulaşamıyorlar bile 

(Khoshgozaran, 2012). Çünkü bu 

çalışmaların amacı, onlara yardım etmek 

değil. Asıl amaç, onlar üzerinden hem 

maddi kazanç sağlamak, hem de uzun 

vadede bu kadar iyi tanıdıkları, korunması 

gereken insanları algılatmak ve rejimin 

meşruiyetine darbe vurmak için araç olarak 

kullanabilmektir. 

İşte burada karşıdakini tanıma, yaratma ve 

tekrar tanımlama prensibine dönüyoruz. 

Çünkü güç için bilgi gerekir ve bilgi gücü 

yaratır (Said, 1978).  Bunun kökeni de çok 

eskiye dayanmaktadır. İslam doğduktan 

sonra, onu ilk anlamaya çalışanların 

kaygısı da düşmanlarını tanımaya 

çalışmaktan başka bir şey değildi 

(Lockman, 2004). Bu İslam’ı ve 

Müslümanları tanımaya çalışma çabası 

hala devam etmektedir. Tabii ki de bu 

çaba, nesnel bir yaklaşımla 

yapılmamaktadır. Sanki Doğu’daki her şey 

İslam motivasyonuyla yapılmakta ve tüm 

Müslümanlar birbirlerinin yaptıklarından 

tam da bu sebeple sorumlularmış gibi bir 

algı yaratılmaktadır (Bayoumi, 2010). Bu 

yaklaşım Müslümanlar arasındaki 

farklılıkları da görmezden gelmektedir. Bu 

anlayış, genel anlamda Doğu ve Doğulular 

için müstahak görülen bir anlayıştır. Zaten 

genelde Doğu’yu, özelde Ortadoğu’yu 

yaratan tam olarak da budur.  

Esasında siyasi, kültürel, ekonomik ve 

sosyal bir ortaklığı olmayan Ortadoğu, 

Batı’ya göre konumlandırılarak, bir 

ortaklık varmışçasına yaratılmıştır 

(Çalışkan, 2008). Batı, bir Doğu temsili 

yaratmıştır (Mitchell, 1988). Fakat bu 

temsil, gerçekliğin değil, Batı’nın 

gerçeklerinin temsilidir (Said, 1978). 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda tanınan, 

sonrasında temsili oluşturulan Doğu 

üzerinden, Batı da kendini tanımlamıştır ve 

böylelikle Batı üstünlüğünü yaratarak 

Doğu üzerindeki hâkimiyetinin temelini 

hazırlamıştır. Doğulu kadın da, tam olarak 

bu bağlamda yaratılmıştır. Çünkü Batılı 

kadını tanımlamak için, Doğulu kadına 

ihtiyaç vardır. Cahil, fakir, eğitimsiz, 

geleneksel, dindar, domestik, aile odaklı ve 

kurban olarak betimlenen Doğulu kadının 

karşısında; laik ve özgür Batılı kadın 

konumlandırılmıştır (Mohanty, 1988). 

Doğulu kadınların birbirinden farklı 

olabileceğini, çünkü onları yönlendiren tek 

şeyin İslam olmadığını, öyle bile olsa farklı 

İslam yorumları olabileceğini, iki kadın 

başını örttüğünde bunun onlara ifade ettiği 

anlamın farklı olabileceğini görmezden 

gelen bu özcü anlayış; bu kadınları 

kahverengi adamlardan kurtarma 

pratiklerinde gördüğümüz gibi tamamen 

ideolojiktir.  

Peki bunun karşısında ne yapmalı ve 

yapmamalı? İlk olarak; Doğu ülkelerini de, 

Doğulu kadınları da farklılıkları yokmuş 

gibi algılamaktan vazgeçilmelidir. Bu 
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kadınları tekil, monolitik algılayan ve 

okuyucusuna böyle sunan bazı Batılı 

feminist yazarlar neye hizmet ettiklerinin 

farkına varmalıdır (Mohanty, 1988). İkinci 

olarak, kahverengi kadını, kahverengi 

adamdan kurtarma fetişinden uzak 

durulmalıdır. Bu, Doğulu kadınlara, hiç 

hatırlamak istemeyecekleri sömürgecilik 

zamanlarını hatırlatmaktan başka bir şey 

vadetmemektedir. Zaten pratikteki 

yansımaları da, onlara sömürgecilik 

zamanına benzer şeyleri yaşatmaktadır. 

Üçüncü olarak; onları kurtarma hevesiyle 

yaklaşmaktan ziyade, yardım edilmesi 

gereken noktalarda onlarla birlikte 

çalışılmalıdır (Abu-Lughod, 2002). Zaten 

bu kadınların farkındalıkları, çabaları ve 

örgütlenmeleri de gittikçe artmaktadır. 

Onları kendi başlarına bir şey 

yapamazlarmış, yardıma ihtiyaçları varmış 

gibi algılamak da son derece hatalıdır. 

Öyle ki Afganistan Devrimci Kadın Birliği 

bile, Taliban’a rağmen, laik ve demokratik 

bir Afganistan için çabalayabilmektedir 

(Lalami, 2006).  Dördüncü olarak; bütün 

bu geri kalmışlığı körükleyenin, 

gelişmecilik teorilerinin iddia ettiğinin 

tersine, Batı’nın Doğu’yu kullanarak 

gelişmesi olduğu unutulmamalıdır. Doğulu 

kadın gibi Doğulu erkek de, 

sömürgeciliğin yol açtığı sorunlardan 

dolayı sıkıntı çekmektedir. Bugün onlara 

hala oryantalist bir şekilde yaklaşılması, 

sorunları çözmekten ziyade, 

sürdürülmelerine ve yeniden üretilmelerine 

yol açacaktır, açmaktadır da. Bunun 

çözümü, örneklerinde de gördüğümüz 

üzere, kesinlikle savaş ya da dominasyon 

değildir (Lalami, 2006). Beşinci olarak; 

indirgemeci yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. 

Örtünmeyi kadınların baskı gördüğüne, 

özgür olmadığına indirgemek, farklı 

örtünme çeşitleri ve sebeplerini görmezden 

gelmek kadar hatalı bir varsayımdır (Abu-

Lughod, 2002). Son olarak da gücü 

doğuracak bilgi fetişinden de uzak 

durulmalıdır. Son zamanlarda ortaya çıkan 

Hijab Tourism
6
 modasında olduğu gibi, 

Doğulu kadınlar bir deneyim ve keşif 

nesnesi yapılmamalıdırlar. Çünkü Doğulu 

kadınlar, araştırılması gereken egzotik 

nesneler veya Batı’nın harem fantezilerinin 

malzemeleri değildirler. Doğulu kadından 

anlaşılması gereken tek şey, Doğulu 

kadındır; bundan bir fazlası bile değil. 

NOT: Yazıda sıkça geçen “Batı” kavramı, 

Doğu’nun üzerinden kendini tanımlayan 

Batı’ya referans vererek kullanılmıştır.  

Ceren Günel 

ceren.gunel@boun.edu.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Hijab Tourism, Batılı kadınların Doğu’ya 

gidip kapanarak edindikleri deneyimi, daha 

sonra Batılı okuyucuya sunmasına 

denmektedir. Burada da Batı kendi doğu 

temsilini yaratmak için, Batılı kadınların 

kapanma deneyimlerinden 

yararlanmaktadır.  
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   Birleşmiş Milletler’de 

İnsan ve Kadın Hakları 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra elli ülkenin de 

imzalamasıyla 1945 yılında kurulmuştur. 

Teşkilatın amacı bu iki yıkıcı savaştan 

sonra evrensel barışı ve güvenliği 

sağlamaktır. Ayrıca Teşkilat, 1948 yılında, 

Uluslararası İnsan Hakları 

Beyannamesi’yle insan hakları yolunda da 

bir ilerleyiş sağlamıştır. İnsan Hakları 

Beyannamesi; insanların dil, din, cinsiyet 

ve ırk ayrımı gözetmeksizin eşit olduğunu 

savunur ve bunu dünya çapında hazırladığı 

projelerle teşvik etmeye çalışır. Yalnız; 

teoride ne kadar doğru gözükse de, 

Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışmalarında 

birtakım sıkıntılar yaşanmaktadır; zira 

uygulamadaki bazı durumlar BM’nin 

kendisiyle çelişmesine sebep olmuştur. Bu 

yazıda BM çalışmalarını, feminist ve 

kültürel görecilik bakış açılarından 

inceleyecek; bir nevi çoğunlukla Batı’nın 

ve erkeğin oluşturduğu bir kurumun, 

cinsiyet kavramına bakış açısını ve toplum 

üzerinde yarattığı cinsiyet algısını 

göstermeye çalışacağım.  

Öncelikle Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın, 

dünyanın süregelen erkek egemen toplum 

yapısını değiştirmek amacıyla hangi yolları 

izlediğini göstermek gerekmektedir. 1946 

yılında toplanan Komite; kadın haklarını 

ve kadının toplum içindeki statüsünü 

korumak amacıyla bazı kararlar almıştır. 

Bunlar genel olarak kadınların ve 

erkeklerin eşit olduğunu ve aynı haklara 

sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

Komite kadın ve erkeği hukuki boyutta eşit 

konuma getirebilmeyi ve kadın haklarını, 

insan hakları çerçevesi içine 

yerleştirebilmeyi amaçlamıştır; ancak o 

dönemin toplumuna baktığımız zaman pek 

fazla değişiklik ve yenilik yarattığını 

söylememiz mümkün olmayacaktır. Bu 

sebeple; Birleşmiş Milletler kadın 

haklarına yönelik daha özel adımlar atma 

yolunu tercih etmiştir. Bunun en güzel 

örneği ise 1979 yılında imzalanan 

sözleşmedir ve kadına karşı her türlü 

ayrımcılığın önlenmesini hedeflemiştir 

(Convention on the Elimination of all 

Forms of Discrimination against Women- 

CEDAW).  Ancak bu sözleşmeyle beraber 

kadın haklarının marjinalleşme süreci 

başlamıştır ve Birleşmiş Milletler içinde 

kadın hakları konusunda herhangi bir 

tartışma yaşandığı zaman üye devletler 

bunun kendi konuları olmadığını dile 

getirmişler, yalnızca CEDAW’a ait bir 

durummuş gibi göstermeye çalışmışlardır. 

Bu da kadın haklarının insan hakları içine 

dahil edilmediğini göstermiştir ve farklı 

şeylere ihtiyaç duyulduğunu da açık hale 

getirmiştir. Daha sonra bu marjinalleşmeyi 

ortadan kaldırabilmek ve kadın hakları 

konusunda gerekli yasal yaptırımları 

sağlamak için ‘transformation of 

mainstream’ süreci başlamıştır ve bu süreç 

kadın haklarını insan hakları içinde 

değerlendirmeyi hedeflemiştir. Birleşmiş 

Milletler içinde gerçekleşen bu üç politika 

sonuncusuyla beraber daha doğru sonuçlar 

getirmeye başlasa da tam bir başarıya 

ulaştığını söylemek güçtür (F. van 

Leeuwen). 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na yapılan 

bazı eleştiriler de feminist ve kültürel 

görecilik tartışmalarından doğmuştur. 

Feministler, BM’nin erkek egemen 

(androcentric) yapısından yakınmaktadırlar 

nitekim BM’nin erkekler tarafından 

oluşturulduğunu ve savunduğu insan 

haklarının da erkekler tarafından deklare 

edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
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Bu durumda “BM’nin savunduğu haklar, 

kadını ve kadının haklarını ne kadar 

yansıtabilir?” işte feministlerin 

çözümlemesi gereken asıl argüman budur. 

Bir diğer bakış açısından eleştirmek 

gerekirse de karşımıza kültürel görecilik 

(cultural relativism) kavramı çıkar. Buna 

göre savunulan şey ise BM’nin yalnızca 

Batı değerlerini savunması ve geleneksel 

diğer değerlere sahip çıkmamasıdır. 

Böylece BM’nin öne çıkardığı insan 

hakları tüm insanların haklarını içermekten 

öte yalnızca Batı’nın haklarını yansıtır diye 

eleştirilmektedir. Ancak BM içinde 

yalnızca Batı’nın yer almadığı ve diğer 

bölge ülkelerinin de söz sahibi olduğu 

düşünülürse bu tez çürütülecektir. 

Bahsedilen bu iki kavramın BM’ye karşı 

tutumunda ortak özellikler olsa da 

savundukları değerler itibariyle ikisi 

birbirinden farklı noktalarda yer alır ve 

BM üzerindeki etki oranları da farklıdır. 

Çünkü feminizmin sunduğu argüman insan 

haklarının kadın perspektifinden mahrum 

olması ve evrenselliği yakalayamamasıdır. 

BM, feminist bakış açısını kültürel 

göreciliğe kıyasla daha haklı bulmaktadır 

çünkü kültürel görecilik yolunda atılan 

herhangi bir adım evrensellik yolunda 

atılan bir geri adım demektir aslında (E. 

Brems, 1997). 

Feminizmin elde ettiği başarıları görmek 

için BM Dünya Konferansları'na bakmak 

yeterli olacaktır. 1993 yılında gerçekleşen 

Viyana Konferansı'nda kadın hakları; 

evrensel insan haklarının ayrılmaz bir 

parçası olarak kabul edilmiş ve hem özel 

hem de toplumsal alanda kadına karşı 

şiddetle başa çıkılmasının gerektiği 

Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer 

edinmiştir. Öte yandan; kültürel görecilik 

argümanı doğrultusunda BM, her devletin 

kendi kültürel değerlerine sahip çıkmasına 

saygı duymuş ancak evrensel insan hak ve 

özgürlüklerinin yerine getirilmesini de 

bütün devletlerin görevi olarak belirtmiştir. 

1994 yılında Kahire’de gerçekleşen 

uluslararası konferansta ise asıl konu insan 

hakları veya kadın olmamasına rağmen 

feminist görüşlere yer verilmiştir. 

Konferansın sonunda ise cinsiyetler 

arasında eşitlik sağlamak adına kadının 

toplumsal hayatta güçlendirilmesi ve 

kadına karşı her türlü şiddetin bitirilmesi 

şeklinde kararlar alınmıştır. Ayrıca kadın 

haklarının kültürel ve sosyal değerler 

sebebiyle tam olarak benimsenemediği 

ülkelere de birtakım kısıtlamalar getirilmiş 

ve bu değerlerden bazıları da insan 

haklarına aykırı görülmüştür. 1995 yılında 

Pekin’de gerçekleşen Dünya 

Konferansı’nda da kültürel görecilik 

kavramına BM tüm kapılarını kapatmaya 

çalışmış, burada kadın hakları da dahil 

olmak üzere insan haklarının evrenselliği 

savunulmuştur. Pekin’deki konferansla 

beraber kültürel görecilik kavramının BM 

için hiçbir değeri kalmamıştır ve buna 

karşın feminizm büyük oranda güç 

kazanmıştır (E. Brems, 1997). 

Birleşmiş Milletler Platformu’nda tartışılan 

bir diğer konu ise ‘zararlı geleneksel 

uygulamalar’dır (harmful traditional 

practices). Bu uygulamalar kadın 

haklarının erkek egemenliği altında ihlal 

edilmesinden kaynaklanır. Özellikle 

1990’lardan itibaren tartışılan bu 

uygulamaların kadın ve çocukların 

sağlığını tehdit etmesi üzerine 1995 yılında 

BM içinde bir sözleşme imzalanmıştır. 

Burada odaklanılması gereken en önemli 

nokta, BM’nin bu faaliyetlere bakış 

açısıdır. Çünkü BM bu uygulamaları, Batı 

haricindeki ülkelerin geleneksel 

karakterlerine bağlarken Batı’da 

gerçekleşen kadın hakları ihlallerini 
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yalnızca kişilerin sorunuymuş gibi gösterir. 

Bu uygulamalara kadın sünneti, çocuk 

yaşta evlilikler, erken yaşta hamilelik ve 

kız bebeklerin öldürülmesi örnek 

gösterilebilir. Bu faaliyetlere sebep olan 

kültürel ve geleneksel yapılar BM içinde 

çok tartışılmış ve sona erdirilmesi birçok 

feminist tarafından amaçlanmıştır. Bunun 

dışında, 1993 yılında kadına yönelik 

şiddeti yok etmek için oluşturulan 

deklarasyonda; kadın hakları ihlallerinin 

çoğunlukla özel yaşamda gerçekleştiği ve 

devletlerin buna karşı bir tedbir almayıp bu 

durumu bir nevi meşrulaştırması 

eleştirilmiştir. Geleneksel uygulamaların 

kadın hakları ihlallerine sebep olduğu 

savının doğruluğu aşikar olsa da BM’nin 

bu tarz ihlalleri yalnızca Batı dışındaki 

geleneklere dayandırması ve modern Batı 

devletlerinde bu durum yokmuş gibi 

davranması yanlıştır. Çünkü Batı’da da 

kadın hakları ihlalleri modernleşmeye 

rağmen devam etmektedir. Batı’da 

gerçekleşen zararlı uygulamalar diğer 

ülkelerdeki uygulamalarla eş değer 

tutulamaz; ancak onların da yine toplum 

tarafından kadın ve erkek rollerine 

atfedilen değerlerden kaynaklandığını 

belirtmek gerekir. Aynı şekilde onlar da 

fiziksel, cinsel ve psikolojik olarak 

kadınların zarar görmesine sebep olur. 

Kısacası, BM’nin ‘geleneksel zararlı 

uygulamalara’ bakarken Batı ve Batı 

olmayan ülkeler şeklinde ayrım yapması, 

özellikle de Batı’da bu tür geleneksel 

uygulamaların yokmuş gibi varsayılması 

yanlıştır. Son olarak, Birleşmiş Milletler 

Teşkilatı nerede olduğuna bakılmaksızın 

kadınlara zarar veren tüm etmenleri 

ortadan kaldırmalı, kadınlar üzerinde erkek 

egemenliğini savunan tüm kültürel 

değerlere son vermeli ve Batı’dan Doğu’ya 

tüm dünyada kadın ve erkeklerin eşit 

haklara sahip olduğu bir sistem 

oluşturmalıdır (Winter, B., Thompson, D, 

& Jeffreys, S.). 
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