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viii Önsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Toplumsal cinsiyet, kişinin toplumsal alanda farklı biçimlerde ve rollerde dahil olduğu 

çok boyutlu ilişkilere odaklanarak,  bir yandan kişisel düzeyde kadınlık ve erkekliğe öte 
yandan da toplumsal düzeyde bir “cinsiyet düzenine” vurgu yapar. Toplumsal cinsiyet kav-
ramının özü kavramın öznel oluşudur. Bu öznellik cinsiyetin bireysel özelliklerin dışında 
sosyal yapılarla ve toplumsal ilişkilerle ilgili olduğu düşüncesini yansıtmaktadır. Dolayı-
sıyla toplumsal cinsiyet kavramını toplumsal kurumlar ve tarihsel süreçlerle de ilgili bir 
kavram olarak düşünmek gerekmektedir.  Aynı zamanda tüm dünyada var olan bir küre-
sel cinsiyet düzeninden bahsetmek mümkündür. Bu küresel cinsiyet düzeninin temelini 
oluşturan, erkeklerin kadınlardan daha güçlü olduğu, kadınları boyunduruk altına aldığı 
ve tahakkümü altında tuttuğu inancıdır. Bu düzenin özü, kadın ve erkek arasındaki bir 
eşitsizlik durumu ve gerçeğidir. Yaşadığımız bu küresel dünyada hemen her toplum kendi 
özel kültürel, tarihsel ve toplumsal özellikleri ve koşullarıyla şekillenen ve kadın erkek ara-
sındaki eşitsizliği, dengesizliği ve erkeklerin kadınlardan üstün olduğu inancını besleyen 
kendisine ait bir toplumsal cinsiyet düzeni geliştirmektedir. Her toplum içerisinde de bu 
eşitsiz ve dengesiz düzeni destekleyen aile, okul, devlet, siyaset, ordu, ekonomi, popüler 
kültür, sokak, din gibi kurumlar ve yapılar bulunmakta ve bu düzenin toplumsal düzeyde 
yeniden üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları, temel olarak feminist bilgi üretmek amacıyla feminist 
epistemoloji ile birlikte başta felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji olmak üzere diğer sosyal bi-
lim disiplinleri ile ortak çalışma alanları kurarak disiplinler arası bir çalışma alanı özelliği 
göstermektedir. Toplumsal cinsiyet kavramının sosyal bilimlere girmesi ile birlikte temel 
sosyoloji kavram ve kuramlarının büyük bir kısmı da yeniden ele alınmıştır. 

Bu çalışmanın ilk ünitesi Dr.Öğr.Üyesi Seda Öz Yıldız tarafından kaleme alındı. Top-
lumsal cinsiyet çalışmalarının tarihçesine yer vermek üzere hazırlanan bu ilk ünite, hem 
toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihsel arka planını ortaya koymak hem de bu disip-
linin akademik meşruiyet zeminini güçlendirmek amacıyla, öncelikli olarak toplumsal 
cinsiyet çalışmalarının metodolojik yönüne kısa bir giriş yapıyor. Daha sonra ise Fransız 
Devrimi sonrası Avrupa’da ivme kazanan hak ve özgürlük hareketlerinden günümüz fe-
minist çalışmalarına uzanan tarihsel süreci kronolojik olarak sunarak feminist literatürü 
etkileyen belli başlı isimlerin düşüncelerinden bahsediyor. Son olarak ilk ünite günümüz 
toplumsal cinsiyet çalışmalarında yeni alanlar açılmasını sağlayan postmodernizmin etki-
lerini de göz önüne alarak dünyadaki tüm gelişmelerin ülkemize etkilerine ve Türkiye’deki 
toplumsal cinsiyet çalışmalarının kısa tarihine değiniyor. 

Dr.Öğr.Üyesi Senem Kurt Topuz tarafından yazılan ikinci ünite, ‘Toplumsal Cinsiyet 
ve İktidar’ başlığını taşıyor. Bu ünite öncelikle iktidar kavramı ve iktidar kavramıyla birlik-
te ele alınması gereken iki önemli kavram olan siyasal iktidar ve otorite kavramlarına yer 
veriyor. İkinci olarak erkek iktidarına dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni ola-
rak ataerkil sistemden bahsedilen ünitenin devam eden kısmında da erkekler ve kadınlar 
arasındaki ilişkideki eşitsizliğin bir anlatımı olarak “Eril Tahakküm” kavramı açıklanıyor. 
Son kısımda ise erkeklik ve iktidar arasında nasıl bir ilişki vardır sorusuna cevaben hege-
monik erkeklik ve ön plana çıkarılmış kadınlık kavramları yer alıyor. 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları kitabının ‘Toplumsal Cinsiyet ve Beden’ ismini taşıyan 
üçüncü ünitesi Prof.Dr. Aylin Nazlı tarafından yazıldı. Nazlı bu ünitede ilk olarak biyolo-
jik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantı ve farklılıklara, beden ile ilişkisi te-
melinde değiniyor. Düşünsel düzeyde bedenin biyolojik niteliğinden toplumsal niteliğine 
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nasıl geçiş yapıldığına yer verdikten sonra, toplumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşi-
mini ele alan yazar, kadın bedeninin toplumsal cinsiyet temelli toplumsal görünümlerini, 
sosyolojik olarak değerlendirebilmenize katkı sağlayacak bir ünite ortaya koyuyor. 

Doç.Dr. Zafer Çelik’in kaleme aldığı ve ‘Göç, Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet’ adını 
taşıyan dördüncü ünite göç etme ve göçün etkilerinin toplumsal cinsiyete göre farklılaş-
ması üzerine kuruluyor. Bu bağlamda bu ünite göç, kadın ve kentleşme meselesini bir ara-
da ele alıyor. Bunun için öncelikli olarak göç, göç türleri ve göçün nedenlerini açıklayan 
Çelik, ardından göç ile toplumsal cinsiyet arasında nasıl bir ilişkinin olduğunu ve göçün 
kadınları nasıl etkilediğini tartışıyor. Son olarak da göçün kentler üzerindeki etkisine, 
kentleşme sürecine ve göçmen kadınların kentlerdeki tecrübelerine değiniyor. 

Beşinci ünitede Dr.Öğr.Üyesi Ferda Barut Kemirtlek, ‘Toplumsal Cinsiyet ve Sanat’ 
ilişkisini ele alarak toplumsal cinsiyetin uygarlık tarihi boyunca nasıl şekillendiğini akta-
rıyor. Ünite toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkisini, iktidar ilişkileri bağlamında ele alırken, 
bu amaca yönelik olarak toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulanma sürecini, toplumsal 
cinsiyet kavramının sanat üretimi ile ilişkisini, görsel sanatlarda cinsiyet kodlarının tem-
silini ve güncel sanatın toplumsal cinsiyet kodlarına yönelik eleştirisini, resim başta olmak 
üzere heykel, düzenleme, yerleştirme, performans sanatı alanlarından seçilmiş eserler 
üzerinden inceliyor. 

Dr.Öğr.Üyesi Hülya Bayrak Akyıldız’ın kaleme aldığı ‘Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet’ 
başlıklı ünitesinde, edebiyattaki gelenek ve algılara meydan okuyan üç kadın yazar ele alı-
nıyor. Woolf, Beauvoir ve Adıvar’ın, Dünya ve Türk edebiyatlarında geleneği analiz ederek  
kadının konumuna, temsil ediliş biçimlerine  ilişkin benzer tespitler yapmış olmalarından 
yola çıkan ünitede, kendilerinden sonraki kuşaklar için yol açıcı ve cesaret verici olmuş ve 
kadın imgesine ve kadın yazarlara  yönelik önyargıların kırılmasında önemli rol oynamış 
bu yazarlar vasıtasıyla toplumsal cinsiyetin edebiyattaki yeri tartışılmaktadır.

Elinizdeki kitabın yedinci ünitesi Prof.Dr. İncilay Cangöz tarafından kaleme alındı. 
‘Medya ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’ adlı ünitede öncelikle kadınların değişik med-
ya program türlerinde nasıl temsil edildiği ele alınmaktadır. Ardından kadınların birer 
medya tüketicisi olarak medya içeriklerini nasıl alımladıkları ve yorumladıkları irdelen-
mektedir. Üçüncü kısımda, kadınlar tarafından medyanın kadınlara yer veriş tarzına bir 
tepki ve dönüştürme çabaları olarak hayata geçirilen yayınlar aktarılmaktadır. Çalışmanın 
son kısmında ise medya sektöründe kadınların birer profesyonel olarak çalışma koşulları 
ele alınmakta; olası çözüm yollarına düşünsel emek sarf edilmektedir. 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları kitabının Dr. Özge Sanem Özateş Gelmez tarafından 
yazılan son ünitesi ‘Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Bir Sonucu Olarak Kadına Şiddet’ 
başlığını taşıyor. Öncelikle toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ele alan Gelmez, toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığını sağlık, eğitim gibi toplumsal alanlar üzerinden tartışırken kadına 
karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak ele alıyor. Kadınların 
maruz bırakıldığı şiddet biçimlerini, şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerini ele aldıktan 
sonra, kadına karşı şiddetle mücadelede kurumsal ve yasal düzenlemelere değiniyor. 

Elinizdeki kitap kolektif bir çabanın ürünüdür. Bu itibarla öncelikle kitabın bölüm 
yazarlarına teşekkür etmem gerekiyor. Ayrıca kitabın hazırlanması sürecindeki katkıları 
için Anadolu Üniversitesi personeline de minnettarım. 

 Editör
                                                                                           Dr.Öğr.Üyesi Asu ALTUNOĞLU
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Toplumsal cinsiyet çalışmalarının epistemolojik temellerini açıklayabilecek,
Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili diğer disiplinleri ifade edebilecek, 
Feminist hareketler ile modernleşme arasındaki tarihsel ilişkiyi gösterebilecek,
Feminist düşünce ve hareketler arasındaki dönemsel farklılıkları tanımlayabilecek,
Toplumsal cinsiyet çalışmalarına yön veren belli başlı düşünürleri ve temel 
eserlerini sıralayabilecek,
Türkiye’deki toplumsal cinsiyet çalışmalarını kronolojik ve kategorik olarak ifa-
de edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 
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GİRİŞ
Sosyal bilimlerdeki tüm olgu veya düşüncelerde olduğu üzere toplumsal cinsiyet çalış-
maları da elbette bir anda ortaya çıkmamıştır. Sosyal bilimler alanına önce feminist ça-
lışmalar, ardından kadın çalışmaları ve en nihayetinde toplumsal cinsiyet çalışmaları adı 
altında giren çalışma alanını da daha iyi anlayabilmek için tarihsel yönden içinde geliştiği 
ortamı incelemek önemlidir. Örneğin 1792 yılında Mary Wollstonecraft tarafından ya-
zılan Kadın Haklarının Savunması eserini anlamak için, öncelikle Fransız Devrimi’nin 
Avrupa coğrafyasındaki özgürlük ve eşitlik taleplerini nasıl tetiklediğini, John Locke’un 
eserlerinde belirtilen insan haklarının sadece erkek hakları olarak ortaya konulmasının 
dönemin entelektüel kadınlarında nasıl bir tepkisellik oluşturduğunu göz önüne almak 
gerekmektedir. Diğer taraftan klasik liberalizmin özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerinin fe-
minist hareketlere etkisini ya da sanayi toplumunun ilk dönemlerinde kamusal hayata 
ve ücretli işlere giren kadınların ekonomik hayat içindeki hak taleplerinin gerekçelerini 
analiz etmeden ilk dönem feminist çalışmaları anlamak zordur. Benzer şekilde, modern 
feminist çalışmaların başlangıcı olarak sayılan ve “Edebiyatta Kadın ve Toplumsal Cin-
siyet” başlıklı ünitede ayrıntılı olarak incelenen Simone De Beauvoir’in İkinci Cins adlı 
eserindeki “Kadın doğulmaz, kadın olunur” cümlesini anlamak için İkinci Dünya Savaşı 
sonrasının Fransa’da yarattığı düşünce iklimini ve hatta Jean Paul Sartre ile ilişkisinin et-
kilerini çözümlemek şarttır. Kısacası toplumsal cinsiyet çalışmalarının modernleşme ile 
birlikte 19.yüzyılda dünya tarihini ve siyasi düşünceyi etkileyen tüm gelişmelerden etki-
lendiğini söylemek mümkündür. 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının tarihçesine duyulan gereksinimin iki temel gerek-
çesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, herhangi bir disiplin ve çalışma alanının tarihsel 
arka planını ortaya koymak, aynı zamanda o disiplinin akademik meşruiyet zeminini güç-
lendirmektedir. İkinci olarak, tarihsel süreç içerisinde olaylar ve olguların devamlılığı ve 
birbiriyle etkileşimi halinde gerçekleşen neden-sonuç ilişkileri, disiplinin epistemolojisini 
ve çalışma konularını anlayabilmek için ışık tutucu olmaktadır. Bu sebeple günümüzde 
bir sosyoloji öğrencisinin toplumsal cinsiyet çalışmalarına dair fikir sahibi olabilmesi için 
öncelikle bugüne uzanan süreçte bu alandaki bilgi, fikir ve deneyimlerde nereden nereye 
gelindiğinin anlaşılabilmesi önem kazanmaktadır. Belirtilen maksatla hazırlanan bu üni-
tede öncelikli olarak toplumsal cinsiyet çalışmalarının metodolojik yönüne kısa bir giriş 
yapıldıktan sonra, Fransız Devrimi sonrası Avrupa’da ivme kazanan hak ve özgürlük ha-
reketlerinden günümüz feminist çalışmalarına uzanan tarihsel süreç kronolojik olarak su-
nularak feminist literatürü etkileyen belli başlı düşünürler ve eserlerinden bahsedilecektir. 

Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmalarının Tarihçesi
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Son olarak günümüz toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki yeni alanlar açılmasını sağlayan 
postmodernizmin etkileri de göz önüne alınarak dünyadaki tüm gelişmelerin ülkemize 
etkileri ve Türkiye’deki toplumsal cinsiyet çalışmalarının kısa tarihine de yer verilecektir. 

  
TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARININ EPİSTEMOLOJİK 
TEMELLERİ

Sosyal Bilimlerin Temel Yaklaşımları Çerçevesinde Toplumsal 
Cinsiyet Çalışmaları
Toplumsal cinsiyet çalışmalarının epistemolojisi denilince ilk anlamamız gereken bu ça-
lışmalarda elde edilen bilgilerin kapsamı, kaynağı ve yöntemi ile ilgili sorulara verilecek 
yanıtlardır. Genel olarak sosyal bilimlerde bilginin yöntembiliminin pozitivist, yorumla-
yıcı, eleştirel yaklaşım paradigmaları arasına sıkıştırıldığını görmekteyiz. Aralarında fark 
olmasına rağmen bu üç temel yaklaşım da ampirik, sistematik ve teorik olup doğru bilgiye 
ulaşılacağı ön kabulüne sahiptir. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet çalışmalarının en kapsa-
yıcı ve öncül başlığı olan feminist çalışmaların bu temel sosyal bilim yaklaşımları içinde mi 
ele alınacağı, yoksa kendine özgü başka bir yöntembilim mi içerdiği tartışma konusudur. 
Daha önceki dönemlerde gördüğünüz bu temel epistemolojik yaklaşımları toplumsal cin-
siyet çalışmalarıyla kıyaslamalı hale getirerek Tablo 1.1’deki gibi özetlemek mümkündür.

Temel 
Paradigma Teorisyenler İnsan Doğasına 

Yaklaşım
Araştırmadaki 
Temel Hedef

Toplumsal 
Cinsiyet 
Çalışmalarına 
Yansıması

Pozitivist	
Yaklaşım

August	
Comte

İnsanlar,	özgür	
iradeleriyle	değil,	
rasyonel	olarak	
hareket	ederler	
ve	davranışları	
dış	güçler	
tarafından	
şekillendirilir.

İnsanların	tahminde	
bulunmaları	ve	
olayları	kontrol	
altına	alabilmeleri	
için	doğal	ve	
toplumsal	yasaları	
keşfetmek.

Toplumsal	
cinsiyet	
çalışmalarında	
nicel	verilerin	
analizi	gibi	
sınırlı	kapsamda	
bu	yönteme	
başvurulmuştur.	

Yorumlayıcı	
Yaklaşım

Max	Weber
Dilthey

İnsanlar,	anlamı	
yaratan	ve	kendi	
dünyalarını	
sürekli	olarak	
anlamlandıran	
toplumsal	
varlıklardır.	

Toplumsal	
eylemi	anlamak	
ve	tanımlamak,	
insanların	doğal	
yaşam	ortamlarında	
olguları	nasıl	
anlamlandırdıklarını	
ortaya	koymak.	

Kültür	ve	dil	
gibi	unsurlar	
üzerinden	
yapılan	
toplumsal	
cinsiyet	
çalışmalarının	
zeminini	
oluşturmuştur.

Eleştirel	
Yaklaşım

Karl	Marx
Sigmund	
Freud
Theodor	
Adorno
Erich	Fromm
Herbert	
Marcuse

İnsanlar,	
yanılsama	
ve	sömürü	
tarafından	
tuzağa	
düşürülmüş,	
gerçekleşmemiş	
de	olsa	
potansiyele	
sahip	olan	
yaratıcı	
varlıklardır.

Toplumsal	ilişkileri	
eleştirmek,	
dönüştürmek	
ve	dünyayı	
değiştirmek.

Kadınlık	
ve	erkeklik	
durumunun	
sosyal,	politik,	
kültürel	ve	
benzeri	faktörler	
tarafından	
şekillendirildiği	
ve	asıl	gerçekliği	
belirleyici	olanın	
cinsiyetler	
arası	çatışma	
ve	çelişkilerin	
olduğu	
yaklaşımına	
sahiptir.

En temel anlamıyla bilgi felsefesi 
anlamına gelen epistemoloji, 
bilginin türü, kapsamı, 
kaynağı, yöntemi sorularına 
yanıt aramaktadır. Feminist 
epistemoloji ise kadın sorunlarına 
dair kapsamlı bilginin bağımsız bir 
yöntemle elde edilip edilmeyeceği 
üzerine odaklanmaktadır. 

Tablo 1.1
Sosyal Bilimlerde 
Temel Epistemolojik 
Yaklaşımlar ve 
Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmaları
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Feminist bilginin kavram dünyamızı etkileyen, özneleri tanımlamamıza ve bu alandaki 
araştırmalara etki eden ve bu alandaki bilgiyi meşru hale getiren ayrı bir epistemolojisinin 
bulunduğuna dair tartışmalar çok da yeni değildir. Geleneksel epistemolojik yaklaşımların 
egemen kavramları ile üretilen bilginin kadının dezavantajlı konumunu sistematik olarak 
üretmede ve sürdürmede bir araç olduğu iddiası, 19. yüzyıldan bu yana tartışılmaktadır. Ege-
men bilgi üretimine yönelik yapılan temel eleştirilerde bu bilgi üretiminde kadın konusunu,

1. Temel araştırma alanları dışında tutarak, 
2. Bilişsel yöntemler ve bilgi türleri arasında saymayarak, 
3. Kadınların toplumdaki ikincil durumlarını ya da toplumsal cinsiyet ilişkileri hiye-

rarşisini değiştirecek bilgi üretmeyerek,
4. Kadın eylemlerini ve temel ilgi alanlarını görünmez kılan toplumsal fenomenlerin 

teorilerini üreterek, geri planda ya da görünmez hale getirmesi feminist epistemoloji 
üzerine çalışan düşünürlerin temel çıkış noktasını oluşturmaktadır (Zalta, 2015: 1-2). 

Feminist epistemoloji en temel haliyle bilgi üretiminde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet 
ve biyolojik cinsiyet normlarına odaklanmaktadır. Feminist bilginin asıl sorusu, toplumsal 
cinsiyetin özneleri nasıl konumlandırdığıdır. Bu konumlandırmayı tanımlamak için femi-
nist kuramın epistemolojisi üzerine çalışan Harding (1995), feminist epistemolojik yakla-
şıma ilişkin olarak feminist ampirizm, feminist duruş epistemolojisi ve postmodern feminist 
teorilerinin varlığını öne sürmektedir. Bu kapsamda, feminist ampirizm, deneysel bulgular 
ve gözlemler eşliğinde kadının konumunu açıklayan bir yaklaşımı temsil etmektedir. 

Feminist duruş teorisi, dünyayı belirli bir toplumsal yönden konumlandırılmış bakış 
açısından tahlil etmeye çalışmakta ve aynı zamanda feminist ampirizm ile açıklanamayan 
sorulara da yanıt arayarak kadınlar arasındaki sınıfsal, sosyal, etnik kimlik gibi sorunları 
ele almaktadır. Feminist postmodernizm ise Fransız postyapısalcılığı ile Foucault, Derrida, 
Lyotard gibi postmodern teorisyenlerin fikirlerinden etkilenen modernizmin evrensel, 
rasyonel ve gerçek bilgi fikrinin eleştirisidir (Stanley ve Wise, 1996: 98-102). Feminizm 
içinde postmodern fikirler özellikle kadın ve erkek arasındaki farklılığın doğal olduğu ya 
da kadınların toplumdaki ikincilliğini vurgulayan cinsiyetçi pratikleri meşru kılan teo-
rilerin eleştirisini içermektedir. Postmodern feministler varoluşçu toplumsal cinsiyet ve 
ataerkillik teorilerini reddederek heteroseksüel bir ön kabul içinde tanımlanan ortak bir 
kadın kimliği yerine ne kadar insan varsa o kadar kimlik vardır varsayımını getirerek her 
türlü genellemeyi reddetmektedir (a.g.e.). 

Feminist çalışmalarda bu üç farklı yaklaşımın bulunduğu öne sürülse de nihayetinde bu 
yaklaşımları birbirine alternatif olmaktan ziyade toplumsal cinsiyet ilişkilerinin farklı çalış-
ma alanlarına odaklandıkları için birbirinin tamamlayıcısı olarak ele almak mümkündür. 

Öztan (2016:277), feminist çalışmaları diğer sosyal bilim çalışmalarından farklı kılan 
dört temel özellikten söz etmektedir:

•	 Feminist	bakış	açısının	kabulü	ve	toplumsal	cinsiyet	ilişkilerine	odaklanmak
•	 Gündelik	yaşam	ve	kişisel	deneyimlere	verilen	önem
•	 Araştırmacı	ve	araştırılan	arasındaki	hiyerarşinin	reddedilmesi
•	 Toplumsal	cinsiyet	ilişkilerinde	eşitlikçi	değişimleri	hedefleyen	eyleme	dönük	bir	

araştırma stratejisi
Feminist epistemolojinin gelişimi aynı zamanda feminist teorinin kapsadığı alanı da 

etkilemiştir. 1970’lere kadar “Kadın çalışmaları” çerçevesinde konumlandırılmış bir kadın 
kimliği üzerinden gelişen feminist çalışmalar, 1980’li yıllarla birlikte toplumsal cinsiyet 
çalışmalarına dönüşmüş, 1990’larda ise çalışma konuları farklı kadınlıklar, farklı erkek-
likler üzerinde çeşitlenmiştir. Böylelikle feminist epistemoloji ile birlikte önce geleneksel 
bilginin eril tahakkümü ortadan kaldırılmaya çalışılarak dişil bilgi üretilmeye çalışılmış ve 
son aşamada bilginin cinsiyetsizleştirilmesine odaklanılmıştır. 

Modern bilgi evrensel ve tarafsız 
bir doğruyu sorgularken feminist 
duruş teorisinde kadın bakış 
açısından kurgulanmış, evrensellik 
iddiası taşımayan, sadece ele 
alındığı bağlam içinde sübjektif 
anlamlar içeren bilgiler üzerine 
odaklanılmaktadır. 

Postyapısalcı kuram, özgürlük, 
adalet, eşitlik gibi evrensel 
gerçekleri reddeden her gerçeğin 
ortaya çıktığı zamana ve bağlama 
özgü kavramlar olduğunu iddia 
eden, tüm varsayımlardan 
arınmış, yerel ve tarihsel bağlama 
dayanan bir sosyal eleştiriyi 
içermektedir. 
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Disiplinler Arası Bir Çalışma Alanı Olarak Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmaları
Toplumsal cinsiyet çalışmaları, temelinde feminist bir bilgi üretmek amacını içermekte ve 
feminist epistemoloji ile birlikte başta felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji olmak üzere tarihten 
biyolojiye, psikiyatriden antropolojiye kadar diğer sosyal bilim disiplinleri ile ortak çalışma 
alanları kurarak disiplinler arası bir çalışma alanı özelliği göstermektedir. Örneğin temelin-
de olayları olgular ve kavramlara dökerek bilginin kendini meşru kılan sistematik akıl yürüt-
me olarak tanımlanabilecek felsefede üretilen kavramların ve akıl yürütmelerde erkeklerin 
ve eril biçimlerin hâkimiyetinin feminist perspektiften sorgulanması toplumsal cinsiyet ça-
lışmalarının önemli düşünsel alanlarından birini oluşturmaktadır (Pilcher ve Whelan, 2004: 
28). Gerek felsefe ile feminizm arasındaki ilişkinin altını çizmek, gerek feminist hareketlerin 
düşünsel temellerini oluşturmak, gerekse feminist felsefe adı altında ayrı bir disiplin ortaya 
koyma açısından bakıldığında, felsefe ve feminizmin ortak çalışma sahası oldukça geniştir. 
Uzun yıllar erkekler tarafından ortaya konulan ve kadını dışlayan bilgiyi üreten felsefeyi 
eleştirmek üzere ortaya çıkan feminist düşünürler, 1960’lı yıllarda felsefe alanında doğrudan 
kadın öznesini ve deneyimlerini ele almış ve 1970’lerden itibaren yeni bir disiplinler arası 
çalışma alanı olarak feminist felsefeden söz etmeye başlamışlardır (Stone, 2015:3). 

Toplumsal cinsiyet kavramının sosyal bilimlere girmesi ile birlikte temel sosyoloji kav-
ram ve kuramlarının büyük bir kısmı da yeniden ele alınmıştır. Sosyolojinin toplumsal 
tabakalaşma	ve	toplumsal	sınıflar,	kültür,	toplumsal	roller,	toplumsal	ilişki	biçimleri	gibi	
tüm temel konularını feminist bakış açısıyla yeniden tanımlamak, kavramsallaştırmak ve 
bilgi üretmek mümkün olmuş ve böylece sosyoloji ile feminizm arasında çok geniş bir 
ortak çalışma alanı ortaya çıkmıştır. 

Temel noktası güç ilişkilerini incelemek olan ve devlet, meşruiyet, iktidar gibi temel 
kavramlardan hareket eden siyaset bilimi ile toplumsal cinsiyet çalışmalarının çok uzun 
süredir bir arada yürüdüğünü söylemek mümkündür. Keza feminizmin önce cinsiyetler 
arası, ardından sosyal cinsiyet rolleri arası ve en son dönemde çeşitlenen özneler arası güç 
ilişkisini açıklamaya odaklı yaklaşımların aynı zamanda siyaset biliminin yaklaşımları için-
de de yer aldığını söylemek mümkündür. Dahası çağdaş siyasal ideolojiler arasında yer alan 
feminizm ve bu ideolojinin en önemli kavramsal çerçevesi olan toplumsal cinsiyet alanı, 
devlet- toplum- birey ilişkileri ekseninde de siyaset biliminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 

İnsan topluluklarının kültürlerini hem göreceli olarak hem de birbirleriyle ilişkileri bağ-
lamında ele alan antropolojide 1970’lerden itibaren toplumsal cinsiyet kavramının da kulla-
nılmaya başlandığını görmekteyiz. Böylelikle, öncesinde toplumların farklı cinsiyetlere yö-
nelik farklı kültürel kodlar oluşturduğunu gösteren antropoloji, zaman içerisinde bu kültürel 
kodların kadın erkek arasında eşitsiz bir ilişki biçimini de ürettiğine dair bir yaklaşımı ortaya 
atarak feminist antropoloji alanının oluşmasını sağlamıştır. Feminist antropoloji, hem kültü-
rel feminizmin gelişmesine katkı sunmuş, hem de özel alan-kamusal alan, doğa-medeniyet 
gibi alanların toplumsal cinsiyet ilişkileri perspektifinden incelenmesine olanak sağlamıştır. 

Soğuk savaş sonrası dönemde yenilenen dünya düzeni içerisinde çatışma çözümleri, barış 
çalışmaları, dış politika yönetimi, askeri kurumların düzenlenmesi gibi meselelerde kadınla-
rın aktif olarak yer almasına ilişkin tartışmalar ise uluslararası ilişkiler ile feminizmin ortak 
sahası olarak öne çıkmıştır (Tür ve Aydın Koyuncu, 2010:5). Öncelikle katılım noktasında 
kadınların dış politikada daha fazla söz sahibi olması gerekliliğine ilişkin feminist uluslara-
rası ilişkiler yaklaşımı ardından uluslararası güvenlik bağlamında kadına özgü ihtiyaçlar ve 
önleyici tedbirlerin oluşturulması gibi sorun alanlarıyla birlikte toplumsal cinsiyet merkezli 
perspektifin uluslararası ilişkiler disiplininde de önemli bir yer tutmasına neden olmuştur. 

Sizce toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir sosyolog açısından önemi nedir?
1
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PROTOFEMİNİST ÇALIŞMALAR VE MODERNİZMİN ETKİSİ
Kadın hareketlerinin modernizm ile ortaya çıktığı fikri, üzerinde tartışmalar olan ama 
aynı zamanda literatüre yön veren güçlü bir anlatı olma özelliği göstermektedir. 19. Yüz-
yıldaki klasik liberalizm fikirlerinden esinlenerek Birinci Dalga Feminizm olarak adlandı-
rılan dönemden çok daha önce de adı konmamakla birlikte feminist düşüncenin var oldu-
ğundan söz etmek mümkündür. Ancak 18. Yüzyıl öncesinde birbirinden kopuk feminist 
düşüncelerin sistematik ve istikrarlı kalıplara sahip bir kadın hareketi haline gelmemiş 
olmakla birlikte aynı zamanda kendisinden sonraki düşünceleri de etkilemiş olduğunu 
söylemek mümkündür. Bahsedilen bu feminist düşünceler dönemi ise Protofeminist Ça-
lışmalar Dönemi olarak nitelendirilmektedir (Pilcher ve Whelan, 2004: 89). 

Kadın haklarını ilk düşünen, tartışan, şekillendiren aktivistlerin etrafında oluşan fe-
minist hareketlerin protofeminist hareketler olarak nitelendirilmesi eleştirilse de feminist 
düşüncenin 19. Yüzyıl’ın çok öncesinde de güçlü bir karşılığını bulmak mümkündür. Ör-
neğin Simone de Beauvoir’ın eserlerinde adı geçen ve Ortaçağ’daki kadın erkek ilişkileri-
nin analizi ile sosyal statüsü ne olursa olsun kadınların işbirliği içinde olmaları ve çalışma 
hayatında olmaları gerektiğini savunan Christian de Pisan, önemli bir karakterdir. De Pi-
san tarafından 14. yüzyılda kaleme alınan Kent Kadınlarının Kitabı (The Book of the City 
of Ladies) içindeki yazı ve şiirlerin Avrupa’nın ilk feminist düşüncesi olduğunu söylemek 
mümkündür. 17. Yüzyılda Fransa’da Montaigne’i de etkileyen ve aynı zamanda Kadınlar 
ve Erkekler arasında Eşitlik, Kadınların Şikayetleri gibi makalelere imza atan Mary de Go-
urney, Fransa’da feminist düşüncenin köklerinin çok daha geriye gittiğinin bir kanıtıdır 
(Philips, 1995: 12-14). De Gourney ile aynı yüzyıl içinde İngiltere’den Amerika’ya gelerek 
ilk kadın dini lideri olan, kendi kurduğu dua grubu içinde aynı zamanda İncil’in kadınlara 
yönelik bakış açısını tartışan ve kısa süre içerisinde tutuklanarak sürgüne gönderilerek 
sonunda öldürülen Anne Hutchinson da protofeminist dönemin bahse değer kadın figür-
lerinden biridir (a.g.e.: 16). Yine Fransız Devrimi sırasında kaleme aldığı kadın hakları 
bildirisi üzerine ölüm cezasına çarptırılan Olympe de Gouges, 18. Yüzyılda Amerika’da ilk 
kez Afrika kökenli bir kadın yazar olarak türlü baskılarla karşılaşan ve kilise tarafından 
cezalandırılan Jarena Lee, protofeminist dönemin önemli yazarları arasında yer almakta-
dır (Donovon, 1997:19). 

18. Yüzyılla birlikte kadın emeğinin ücretli hale gelmesi, kamusal alanda görünür-
lüğünün artmasıyla birlikte kadınların hak arayış eylemlerinin de daha yaygın hale gel-
mesi sıradan bir rastlantı değildir. Zira 1789 Fransız Devrimi ile hak, eşitlik ve özgürlük 
kavramlarının tüm insanlar için doğal haklar olduğu tartışmaları ile birlikte kadınlar da 
kendi hukuksal statülerini sorgulamaya başlamışlardır. Diğer taraftan sanayi toplumuna 
geçiş süreciyle birlikte ücretli işçi sınıfı içinde kadınların da yer almaya başlaması, üstelik 
şehirleşme, yeni üretim ilişkileri, yeni sosyal ilişkiler çerçevesinde geçmişe göre daha hızlı 
haberleşme gibi gündelik hayatın modernleşmesi sürecinde kadınlar, ekonomik ve top-
lumsal statülerini de sorgulayan bir bilinçlenme yaşamışlardır. 

Kadınların 19. Yüzyıl öncesinde sorgulama ve bilinçlenme safhasını yönlendiren ente-
lektüel eylem ve söylem sahibi düşünürlerin feminist düşünceye katkısının göz ardı edil-
memesi gerekmektedir. Aydınlanma çağı olarak adlandırılan 18. Yüzyıl’ın dünyevileşen ve 
rasyonelliğe dayanan entelektüel dünyası ile şekillenen modernizm düşüncesi, bu anlam-
da feminizmin ortaya çıkışındaki en önemli etkenlerdin biri olmuştur. İleriki bölümlerde 
ayrıntılı olarak bahsedilecek olan Mary Wolstonecraft’ın Kadın Hakları Savunusunun te-
mel tezi olan “Kadın ve erkek arasında, cinsel arzulama dışında hiçbir fark kalmayıncaya 
kadar mücadele!” bir anlamda feminist hareketlerin evrensel fikri olmayı başarmıştır. Bu 
dönemdeki kadın hareketleri ve sistematik söylemlerin tamamı, protofeminist dönemin 
Birinci Dalga Feminizmine önemli katkıları oluşturmaktadır. 

Protofeminizm, kendisini 
feminizm olarak tanımlamayan 
ancak öne sürdüğü fikirlerle 
çağdaş feminizmin kuramına 
katkı sunan ve 19. Yüzyıl 
öncesinde savunulmuş, genellikle 
birbirinden kopuk ilerlemiş 
fikirlere verilen ortak addır. 
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BİRİNCİ DALGA FEMİNİZM: EŞİT HAKLAR TALEBİ
18. yüzyılın sonları ve 19.yüzyıl başlarından itibaren başta Amerika olmak üzere, İngiltere 
ve Fransa’da kadınların eşit yurttaşlık haklarına ilişkin taleplerini içeren feminist hareket-
leri Birinci Dalga Feminizm adı altında toplamak mümkündür. Birinci Dalga Feminizmin 
ana temalarını oy verme hakkı, eğitim hakkı, evlilik ve çalışma hayatı gibi kamusal alanda 
kadın-erkek eşitliğine ilişkin yasal düzenleme talepleri oluşturmaktadır. Feminist yazında 
aynı zamanda Eşit Haklar Feminizmi olarak da geçen Birinci Dalga Feminizminin çıkış 
noktasında Fransız Devrimi, klasik liberalizmin düşünce temelleri ile erken sanayi toplu-
munun etkilerini görmek mümkündür (Pilcher ve Whelan, 2004: 53). 

Birinci Dalga feminizmi kategorisinde yer alan kadın hareketleri, farklı ülkelerdeki 
ortaya çıkış, ilerleme dinamikleri ve varılan sonuçlar açısından birbirinden az da olsa 
farklılık göstermektedir. Buna rağmen, genel olarak 19. Yüzyıl feminist hareketlerinin or-
tak paydasını kadın erkek arasındaki siyasi eşitlik ve kanun üzerinde eşitlik talebi olarak 
tanımlamak mümkündür. Örneğin 1840’lı yıllarda Amerika’da köleliği kaldırma kampan-
yalarından esinlenerek örgütlü bir kadın hareketi haline gelen eylemler, dünyada ilk kadın 
hakları bildirisi olarak geçen Seneca Falls Bildirgesi’nin 1848’de yayınlanmasıyla sonuçlan-
mıştır. İngiltere’de ise John Stuart Mill’in önderliğini üstlendiği yasa reformları çalışmaları 
kapsamında ilk kez kadınların seçme ve seçilmelerine ilişkin bir yasa tasarısı sunulmuştur. 
1867’deki bu girişim her ne kadar başarısızlıkla sonuçlansa da siyasi hak talebindeki ör-
gütlü kadın hareketleri kısa süre içerisinde dünyanın diğer ülkelerindeki kadın hareketle-
rini de etkilemiştir. 

Fransa’da “Sufraje Hareketi” (Suffrage) olarak tanımlanan kadınların seçme ve seçilme 
hakkı için mücadele eden aktivistlerin özellikle 19.yüzyılda kamusal alandaki mücadelesi 
ise diğer ülkelere kıyasla oldukça çetin olmuştur. Fransız Devrimi sonrasında Fransa’da 
kadınlar için ailede, evlilik içinde ve çalışma hayatında erkeklerle aynı haklar talep eden 
bu hareketin içinde bulunan kadınlar 1881 yılında Kadın Yurttaş isimli yayını çıkartarak 
seslerini daha fazla duyurmaya çalışmışlardır. Bu hareket içinde bulunan dönem kadınları 
ise toplum genelinde ayıplanarak, dalga geçilerek, işten çıkarılarak toplumun geniş kesimi 
tarafından dışlanmaları ile zaman içerisinde giderek daha radikal hale gelmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı ile birlikte savaşın çetin şartları altında kadınların insan hakları 
ihlalleri ve talepleri bir süre kamuoyu yaratma etkisini kaybetmiştir. Gerek Birinci Dünya 
Savaşı gerekse İkinci Dünya Savaşı’ndan galip olarak çıkan ülkelerde ise kadınlara oy hak-
kı devlet tarafından bir anlamda ödül olarak verilmiştir. Kadınların siyasi haklarını kazan-
maları ile birlikte Birinci Dalga Feminizminin temel amacına ulaşıldığı fikriyle birlikte bu 
tarihten sonra feminist hareketlerin çoğu, amaçları yönünden değişmeye yönelmişlerdir.

İKİNCİ DALGA FEMİNİZM: ÖZGÜRLÜKLER TALEBİ
Birinci Dalga feminizm diye tanımladığımız klasik liberalizmin etkisinde kadınların te-
mel hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından tanınmasına yönelik mücadeleler, 1930’lu 
yıllara gelindiğinde pek çok ülkede karşılığını bulmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşın-
dan sonra pek çok ülkede çalışma hakkı, seçme seçilme hakkı, özel mülkiyet hakkı gibi 
kadının kamusal alanda karşılaştığı eşitsizliklerin çoğunun kanun nezdinde giderildiği 
görülmüştür. Ancak özellikle savaş sonrası dönemde yükselen Marksist/sosyalist düşün-
cenin de etkisiyle, kadın erkek eşitsizliği meselesinin sadece kamusal alanda değil özel 
alanda da çözülmesi gerektiği ve ataerkillik adı verilen erkek egemenliğinin kadın üze-
rindeki sömürüsünün yalnızca bir kadın devrimiyle durdurulabileceğine ilişkin feminist 
görüşler güçlenmiştir. 

Kadının özel alanda, diğer bir deyişle evde, ailede, evlilik içinde ezilmesinin temelin-
de erkeklerin değer yargılarıyla oluşturulmuş toplum normlarının olduğu fikri, kadının 

1789 Fransız Devrimi’nin “Eşitlik, 
özgürlük, kardeşlik” fikirleri, 
öncelikle Fransa’yı ardından tüm 
dünya toplumunu etkilemiş ve 
bu değerleri talep eden tüm 
sosyal grupları desteklemiştir. 
Toplumdaki farklı sınıflardan 
kadınlar da devrime dahil olarak 
toplumsal yaşamdaki eşitsizlikleri 
sorgulamış ve ayrıca yoksulluğa 
duyulan bü yük öfke ile birleşen 
bu fikirler kadın eylemlerini 
tetiklemiştir.

1900’lü yılların başlarında 
İngiltere ve Amerika’da pasif 
direniş, kamu toplantılarını 
bölme, açlık grevi yapma gibi 
yollarla kadınların seçme ve 
seçilme hakkını savunan, az çok 
organize olmuş ve genellikle 
orta sınıftan gelen kadınlar 
tarafından yürütülen radikal kadın 
hareketlerine Sufraje (Suffrage) 
Hareketleri denmektedir.
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aynı zamanda eşitlikten daha fazla özgürlüğe ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştır. Kadına 
biçilen erkek tarafından seçilmeyi bekleme, kendisini seçen erkeği memnun etme ve erke-
ğin çizdiği sınırlar içinde yaşama pratikleri kadınların özgürlüklerinin öncelikle bu erkek 
egemenliğine yönelik ilan edilmesini gerekli kılmıştır. Özellikle 1960’lı yıllarda dünyada 
öncelikle doğum kontrolünü kolaylaştıran yöntemlerin gelişimi, bir anlamda cinsellikte 
de özgürlük kavramını mümkün kılmıştır. Böylelikle anne olma ya da olmamayı seçebilen 
kadının kendini anne ya da eş olma dışında da var edebileceği bilincine yönelik fikirler 
yükselmeye başlamıştır. Bununla birlikte kadının asıl ezilmişliğinin kaynağının annelik 
rolü olduğuna ilişkin bazı İkinci Dalga feminist düşünürler önderliğinde kürtaj hakkı gibi 
yeni hak talepleri de doğmuştur. 

ABD’de yükselen siyahilerin özgürlük mücadelesi ve Afrika ülkelerinin bağımsız-
lık mücadeleleri de egemen güce karşı kadın özgürleşmesine yönelik hareketlere ilham 
vermiştir. 

İkinci Dalga feminizmin temel tezleri Simone de Beauvoir’in İkinci Cins isimli ese-
rinde gözlemlenebilir. Kadınların özgürleşmesinin temel şartının öncelikle özel alanda 
özgürleşmesiyle gerçekleşeceğine dair güçlü tezlerinin yanı sıra “Kadın doğulmaz, kadın 
olunur” şeklinde sloganlaşan, cinsiyetin değil cinsiyet rollerinin kadını ikincilleştirdiği 
fikri, bu dönemin ideolojik ve pratik yönünü de çizmiştir. Bu dönemde öne sürülen Top-
lumsal cinsiyet (gender) kavramı oldukça önemlidir. Çünkü toplumsal cinsiyet yaklaşımı, 
öznelerin cinsiyetlerine dair toplum tarafından biçilmiş davranış ve düşünce kodlarının 
dayatılması ve içselleştirilmesi ile birlikte kadın ve erkek arasında kadın aleyhine giderek 
derinleşen hiyerarşik bir ilişkiyi vurgulamaktadır. İkinci Dalga feminizm Birinci Dalga 
feminizmden farklı olarak kamusal alandaki hak eşitliğinden ziyade özel alandaki özgür-
lüğe odaklanmıştır. Böylece “Özel olan politiktir” yaklaşımı ile birlikte aile, evlilik ve özel 
hayatta yaşanan tüm deneyimlerin aslında hiyerarşik bir güç ilişkisi dâhilinde kadının 
sömürüsü ve ezilmesine yönelik sahalar oluşturduğu için siyasi bir alan olduğu fikri hızla 
yayılarak geniş bir kabul görmüştür. 

“Özel olan politiktir” fikrinin feminist düşünce açısından önemi oldukça fazladır. 
Çağlar boyunca kamusal alan erkeklerin egemen oldukları saha olarak kabul edilirken, 
özel alan ise kadınların mahkûm olduğu alan olarak toplumsal hayat içinde dayatılmış-
tır. Aynı zamanda kamusal hayata dair hiçbir gücün ilgi alanına girmeyen özel alan, yani 
mahrem, ataerkil düzenin ilk üretildiği ve her defasında yeniden üretildiği bir saha olmuş-
tur. Feminizm için özel olanın politik olması, yani özel alandaki deneyimlerin kamusal 
alanda tartışılmaya başlanması feminist hareket açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu 
dönemle birlikte küçük gruplar halinde bir araya gelip özel alanlarındaki mahremlerini, 
deneyimlerini birbirine aktarmaya dayalı “Bilinç Yükseltme” grup toplantıları yapılmaya 
başlanması beraberinde feminist aktivistlerin “Kızkardeşlik” olgusu etrafında toplanma-
ları ve birbirlerini daha yakından tanımaları ve anlamaları için özel bir işlev kazanmıştır. 

POSTMODERN ETKİ VE SONRASI: FARKLILIKLAR TALEBİ
18. yüzyılda Aydınlanma fikri ile birlikte gelişen ve İkinci Dünya Savaşı sonrası döneme 
kadar düşünsel alanda egemenliğini koruyan modernizm fikri, Birinci Dalga feminist ha-
reketlerin ortaya çıkmasında oldukça büyük rol oynamıştır. Modernizmin rasyonelleşme 
ve ampirik bilgiye ulaşma etkisi altında gelişen feminist hareketler ise eşitlik, özgürlük ve 
adaletin evrenselliğine dayalı fikirlerle erkeklerle kadınların aynı haklara sahip olmasına 
yönelik mücadelesini İkinci Dünya Savaşı’na kadar sürdürmüştür. Ancak kısa süre içe-
risinde birbiri ardına yaşanan iki büyük dünya savaşıyla birlikte dünyada ortaya çıkan 
geniş çaplı ekonomik krizler, yoksulluklar ve hak ihlalleri insanoğlunun rasyonelliğine da-
yanan Aydınlanma düşüncesinin ve dolayısıyla modernizmin de sorgulanmasına neden 

1940’lı yıllarda tıp ve kimya 
endüstrisindeki gelişmeler 
neticesinde kesin sonuç veren 
doğum kontrol ilaçlarının 
gelişmesi ve 1950’li yıllardan 
itibaren kadınların bu ilaçlara 
ulaşılabilirliğinin artmasıyla 
birlikte kadının doğurganlığını 
kontrol etmesi, özellikle kentlerde 
toplumsal bir devrime neden 
olmuştur. 

Cinsiyet, biyolojik olarak doğuştan 
gelen ve kadın ya da erkek olarak 
kategorilendirilmiş evrensel bir 
tanımlamadır. Toplumsal cinsiyet 
ise bireyin cinsiyeti doğrultusunda 
nasıl davranması, hangi rolleri 
oynaması gerektiğini ve hangi 
ilişkilerde nasıl konumlanacağını 
kodlayan toplumsal normları 
içeren, kadınlık ve erkeklik olarak 
kategorilendirilmiş sosyal ve 
değişken bir tanımlamadır. 
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olmuştur. Bunun ardından İkinci Dalga feminist hareketler adı altında ele alınan ve özetle 
kadının kendini bir özne olarak ortaya koyarak, kadın kimliğini ikincil konumdan kur-
taracak biçimde toplum içinde yaratıcı ve dönüştürücü roller üstlenmesi gerektiğini ileri 
süren ve temelinde varoluşçu akımın etkisinin bulunduğu feminist düşünce öne çıkmış-
tır. 1960’larla birlikte feminist felsefe üzerinde Marksizmin önemli etkisinden söz etmek 
mümkündür. 1970’lerin sonlarından itibaren feminist düşünürlerin önemli bir bölümü, 
Marksizm ile feminizmin kesişen yollarının her iki düşünceye de daha fazla hizmet etme-
diği noktasında hemfikir olmuşlardır (Benhabib, 1991:137; Nicholson, 1990: 56). Mark-
sizmle yollarını ayırmaya başlayan feminist felsefe ise özellikle 1980’lerin ortalarından 
itibaren postmodern düşünce akımlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. 

 Postmodernizm kavramını ilk kez kullanan düşünürlerden biri olan Lyotard tara-
fından 1979 yılında yayınlanan Postmodern Durum isimli eserde ortaya konulan fikirler, 
sonrasında pek çok disiplin gibi toplumsal cinsiyet çalışmalarını da derinden etkilemiş-
tir. Lyotard, söz konusu eserinde postmodernizmi toplum içinde üretilen bilginin anali-
zi üzerinden tanımlamıştır. Lyotard (2013: 8-9) toplumsal yapının açıklanabilmesi için 
öncelikle üst anlatı adı verilen toplum içinde üretilen ve yayılan bilginin kimin tekelinde 
ortaya çıktığı ve geliştiğini anlamak gerekliliğinden bahsetmiştir. Özellikle teknolojinin 
ilerlemesi ve enformasyonun hem artış hem de hız kazanmasının bilginin de konumunu 
değiştirdiği ve toplumu yönlendirmek ve iktidarların ideolojilerini meşrulaştırmak üze-
re araçsallaştırıldığı öne sürülmüştür (a.g.e.: 60-63). Araçsallaştırılan bilginin ise asla ev-
rensel ve objektif olamayacağına dikkat çeken Lyotard (a.g.e) “Modern dönemde ortaya 
çıkan, bilimsel bilgi denen bilgi türünün tekeline karşı” postmodern bilgiyi “bir direniş” 
olarak kabul etmektedir. 

Peki Lyotard’ın ortaya koyduğu postmodern bilginin feminist düşünceye etkisi ne ol-
muştur? Lyotard’a göre gerçek, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlar evrensel olmak-
tan uzak üst anlatılardır. Modernizm düşüncesi, evrensellik iddiasıyla birlikte çeşitli dil 
oyunları da kullanarak bu üst anlatıları meşrulaştırmaya çalışmıştır. Oysa herkesin ger-
çeği kendine göre farklı olduğu gibi özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlar da nereden 
bakıldığına göre anlam değiştirebilmektedir. Bu çerçevede tarih, felsefe gibi disiplinler de 
yine üst anlatıları evrensel değerler olarak sunmak üzere kurgulanmıştır. Bu yaklaşım aynı 
zamanda kadın ve erkek arasındaki ilişki sorunsalına da farklı bir bakış sunmuştur. Zira 
gerek aydınlanma, gerekse aydınlanma etkisiyle gelişen modern düşünce, temelinde erkek 
merkezlidir ve ortaya çıkan üst anlatılar de erkek merkezli değerler ekseninde evrensel-
leştirilmeye çalışılmıştır. Bir anlamda gerek Birinci Dalga gerekse İkinci Dalga feminist 
hareketler tarafından odaklanılan kadın sorunları bir anlamda erkek merkezli evrensel 
değerler ekseninde sorun haline gelmiştir. Bu durumda kadınlık kavramı erkeklik kavra-
mının ötekisi olarak kurgulandığı için kadın sorunlarının da var olmasının ön şartı erkek 
egemen sistemin varlığına dayandırılmıştır. 

Postmodern yaklaşımla birlikte ortaya atılan ve bilimsel bilgi denilen kavramın aynı 
zamanda politik olması ve egemene hizmet etmesi fikri, beraberinde kişisel olanın politik 
olduğu söylemini öne süren radikal feminizmin felsefesini de beslemiştir. Diğer taraftan 
üretilen postmodern bilginin temel yönlendirici gücünün iletişim araçları ve medya olu-
şu, kişiden çok imajının öne çıkmasına neden olmaktadır. Böylelikle postmodern toplum-
larda kişiler metalaştırılmakta ve bir anlamda imajları satılmaktadır. Bu çerçevede kadın 
bedeninin de meta haline getirilerek tüketim kültürünün bir parçası haline getirildiği 
tespiti, aynı zamanda feminist eleştirinin de odak noktalarından biri olmuştur. Medya 
tarafından oluşturulan ve güzellik/çirkinlik ekseninde topluma dayatılan makbul kadın 
bedenlerinin eleştirisi gibi konular postmodernizmle birlikte toplumsal cinsiyet çalışma-
larına giren yeni çalışma alanları haline gelmiştir.

1980’lerle birlikte feminist 
hareketin devrimsel yönüne 
odaklanan radikal feminist 
yaklaşımlar, özellikle Soğuk 
Savaş döneminin sona ermesiyle 
birlikte reformcu ve kurumsal 
yöne doğru ilerlemiştir. 
Modernizmden postmodernizme 
geçiş, feminist hareketlerde de 
karşılığını post-feminizm olarak 
bulmuştur. Postmodernizmle 
birlikte feminizm ortak bir 
kitlesel hareketten ziyade farklı 
zeminlerde çeşitli kimliklere sahip 
kadın mücadelelerine üstelik 
bunları kurumsal ve meşru düzene 
taşıyarak kendini göstermiştir. 



1. Ünite - Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Tarihçesi 11

Fraser ve Nicholson (1994: 242-244), kadın, kadınlık ve kadınsı toplumsal cinsiyet gibi 
kavramsallaştırmış ve evrensellik addedilmiş kimlik kategorilerinin kendi içinde birbirin-
den farklı ve çok sayıda kimlikler içerdiğini öne sürmüştür. Feminist düşünce, her ne ka-
dar bu farklı kimliklerin altını doldurmaya çalışsa da erkek egemen teorilerin etkisinden 
kurtulamamaktadır. 

Butler (2008: 3-4) güç ve söylem ekseninde herhangi bir toplum ya da kültür içindeki 
ilişki biçimlerinin özneyi konumlandırdığını ileri sürmüştür. Böylelikle oluşan her özne, 
beraberinde farklı olanı ve dışlayan-dışlanan ilişkisini de içermiştir. Bu çerçeveden ha-
reketle, her türlü kategorik değerlendirmenin ve genellemenin reddedildiği postmodern 
düşüncenin etkisindeki feminist çalışmalarda da tek bir kadın kimliği kabulü ve kadın 
sorunları genellemesinin bulunmadığını, farklı kadınlıklar farklı kadın sorunlarının var 
olduğunun kabul edildiğini söylemek mümkündür. Postmodernizm, bir anlamda kadın 
kimliğini ortadan kaldırmıştır. Herhangi bir şekilde kadın kimliği, kadın olmayan kimli-
ğine göre belirleneceği için bu durumun her zaman kadının dışlanmasının temel nedeni 
olduğu iddia edilmektedir (Butler, 2008). Böylece nesnel bilgilere ulaşma gayreti bir kena-
ra bırakılarak öznel verilerin da göz önüne alınması gerekliliği kabul görmeye başlamıştır. 

Postmodern feminizmin toplumsal cinsiyet çalışmalarına katkılarından biri de çalış-
ma alanlarının çeşitlenmesine ve özgeci yaklaşıma yol açması olmuştur. Böylece güzel-
lik-çirkinlik çalışmaları ve Kuir Teori (Queer Theory) çalışmaları gibi yeni alanların yanı 
sıra az gelişmiş ülkelerdeki siyah Müslüman kadınların sorunları gibi giderek daraltılan 
alanlar da toplumsal cinsiyet çalışmalarına dâhil edilmiştir. 

Sonuç olarak, Birinci Dalga feminist hareketin klasik liberalizme dayanan hak ve özgür-
lükler mücadelesi, İkinci Dalga feminist hareketin sosyalist/Marksist, radikalliğe ve çatışma-
ya dayalı kadın devrimi mücadelesi, postmodernizmle birlikte değişmiştir. Yeni dönemde 
tüm kadınların artık aynı sorunları paylaşmadıkları her kadının içinde yaşadığı topluma ve 
sahip olduğu kimliklere özgü farklı sorunları ve eşitsizlik pratikleri yaşadığı kabul edilmiştir. 
Aynı zamanda Amerika-Avrupa eksenli bir bakış açısından da giderek uzaklaşan feminist 
düşünceye Hindistan’dan Afrika ülkelerine, Latin ülkelerinden Arap ülkelerine kadar çeşit-
lenen yeni gündem ve fikirler eklenmiştir. Siyahi kadınların, Müslüman kadınların, lezbiyen 
kadınların veya şiddet gören kadınların mücadelesi gibi kadınların içindeki ayrımcılık ve 
haksızlıklarla mücadeledeki çeşitlilik yeni dönemin en önemli yönünü oluşturmaktadır. 

Sizce feminist düşünceyi tarihsel dönemlere ayırarak incelemenin ne gibi dezavantajları olabilir?

Resim 1.1

Postmodernizmin 
birbirinden farklı ve 
kendine özgü kadın 
sorunlarının varlığına 
ilişkin çoğulcu ve yerel 
yaklaşımı günümüzde 
toplumsal cinsiyet ça-
lışmalarına yön veren 
bir bakış açısıdır.

2
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BATIDA FEMİNİST ÇALIŞMALARA YÖN VEREN TEMEL 
DÜŞÜNÜRLER VE ESERLERİ

Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Savunusu,
(A Vindication of the Rights of Woman), 1792
Feminist düşüncenin başlangıcı olarak sayılan bu eserde Fransız Devrimi ile birlikte eşit-
lik, özgürlük ve adalet gibi talepler, kadınlar açısından ele alınmaktadır. Özellikle insan-
ların doğal haklara sahip olduğu tezi, özel mülkiyet hakkının önemi, rasyonelliğin vazge-
çilmezliği gibi 18. Yüzyıl’a damgasını vuran fikirlerde yer alan “İnsan” kavramının sadece 
erkekleri kapsaması ve başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde kadınların Anayasa 
dışında tutulmasına karşı Wollstonecraft’ın fikirleri, devrim niteliğindedir. Binlerce yıl 
Batı düşünce dünyasında kadının rasyonel akıl sahibi olmadığı ön kabulü, Aydınlanma 
ile birlikte sadece rasyonel akla tanınan doğal haklardan kadınların mahrum kalmasına 
neden olmuştur. Wollstonecraft, kadınların ve erkeklerin akılcı yeteneklerinin eşdeğer ol-
duğunu belirterek kadınların mevcut eşitsizlik durumlarından eğitim eksikliğini ve erke-
ğin hizmetinde gelişen sosyalleşmelerini sorumlu görerek tipik bir Aydınlanmacı liberal 
feminist çizginin temelini ortaya koymuştur. 

Sarah Grimke, Eşitlik Üzerine, (Letters of Equality), 1838
Grimke, gerek ABD’de köleliğin kaldırılması gerekse kadınların eşitlik mücadelesinde 
önemli rol oynayan 19. Yüzyıl feminist hareketlerinin önemli kadın eylemcilerinden-
dir. Amerikan halkını kadın erkek eşitliğine ilişkin aydınlatmak üzere -Kilise tarafından 
kadınların topluluk önünde konuşmasının yasaklandığı bir dönemde- çıktığı konferans 
turlarında yazdığı notlarını Eşitlik Üzerine kitabı içinde bir araya getirmiştir. Grimke, 
kadınların erkeklerle eşit anayasal hak ve özgürlük taleplerini dile getiren klasik liberal 
feminist düşünce içinde önemli bir yere sahiptir. Grimke’nin kadınları kralların mutlak 
despotizmine karşı direnen halklarla özdeşleştirdiği ve kadınların erkek despotizmi al-
tında baskı altında olduğu tespiti, kendisinden yaklaşık yüz yıl sonra yaygınlık kazanacak 
radikal feminist hareketin de ilk öncülü olarak kabul edilmektedir. Grimke, ABD’deki do-
ğal haklar ilkelerini kadınlara uyarlayan ilk kişidir (Donovan:1997:44). Grimke’ye göre 
kadınlar giyim kuşamları, kendilerini geliştirdikleri alanlar ve evlilik içindeki rolleri ile 
sadece erkekleri mutlu etmek üzere koşullanmaktadır, oysaki kadınların içinde bulunduk-
ları dönemdeki temel sorumluluğu evden dışarı çıkarak toplumun dezavantajlı kesimine 
yardım etmek olmalıdır. 

Margaret Fuller, 19. Yüzyılda Kadın, (Women in Nineteenth 
Century), 1845
Fuller, kültürel feminist geleneği başlatan ilk düşünürlerden biri olarak kabul edilmekte-
dir. Düşünür aynı zamanda Aydınlanmacı liberal feminist çizginin erkek ve kadın arasın-
daki ontolojik eşitlik anlayışından farklı olarak, kadınların erkeklerden farklı olarak sahip 
olduğu toplumsal etki ve değerler üzerine odaklanmıştır. 19. Yüzyılda Kadın eserinde de 
sıklıkla bahsettiği üzere Fuller, kadınların dünyayı erkeklerin rasyonelliğinin ötesinde bir 
sezgisellikle de algıladığını ve bunu anlamayan erkekler tarafından da dışlanıp inkâr edil-
diklerini öne sürmüştür. Fuller’e göre kadınlık kültür ve değerlerinin gelişimi, toplumu 
radikal olarak değiştirecektir. Erkek ve kadınların birbirinden farklı dünya algılamaları 
birbiriyle aynı olmayan ama birbirini bütünleyen yapısıyla kamusal hayatta yer alması 
oldukça önemlidir. Fuller’in kendisinden sonraki feministlere en önemli etkisi ise kadın-
ların özgürleşmesinin dünyayı daha barışçıl ve uyumlu hale getireceğine yönelik “Dişil 
dünya” temelli bakış açısı olmuştur. 
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Elisabeth Cady Stanton, Kadının İncili (The Woman’s Bible), 
1898
Feminist düşüncenin 19. Yüzyılda geleneksel liberal düşüncenin ötesine taşınmasına etki 
eden Stanton, Fuller’e benzer şekilde kültürel feminist düşünceyi geliştiren önemli katkı-
larda bulunmuştur. Stanton’un temel iddiası, kadının toplumdaki statüsünün geliştirilme-
si için anayasal, siyasi ve ekonomik eşitlik haklarına sahip olmasının yanı sıra toplumsal 
ve dini hayat pratiklerinde de kadının konumunu iyileştirecek değişimlerin yaşanması 
gerekliliğidir. Stanton’a göre kadını doğal haklarından mahrum bırakan hiçbir toplumsal 
gelenek ve dini inanç kabul edilemez, zira geçmiş toplumların etik ve kültürel değerlerini 
yansıttığı kabul edilen İncil’deki kadınları aşağılayıcı ifadelere sorgulamaksızın bağlılık, 
kadınların ezilmesine temel teşkil etmektedir. 

Simone de Beauvoir, İkinci Cins, (The Second Sex), 1952
Feminizmde varoluşçuluğun temsilcilerinden olan Simone de Beauvoir tarafından kale-
me alınan İkinci Cins adlı eser, bir önceki bölümde de belirtildiği üzere İkinci Dalga femi-
nizmin de temelini oluşturmaktadır. De Beauvoir’ın bakış açısında ataerkil sistem içinde 
temel alınan normlar, erkeğin bizatihi kendisi ve erkeğe ait değerler bütünü olduğu için 
kadın bu sistem içinde her zaman “Öteki” konumundadır ve erkeğin normlarına göre ta-
nımlanır (akt. Bakay, 2014). Kadının olumlu ya da norm içi olup olmaması eril değerlerle 
uyumuna bağlıdır. Ataerkil sisteme Hegelci bakış açısıyla yaklaşan de Beauvoir, ataerkil 
sistemde erkeği aşkıncı ve dışa dönük, kadını ise içkin ve içe dönük olarak birbirinin zıddı 
olarak tanımlamaktadır ki bu kanıksanmış varoluşlar kadını toplum içinde her zaman 
ikinciliğe itmektedir. 

Kate Millett, Cinsel Politika, (Sexual Politics), 1970
Radikal feminist kuramın temel metinlerinden birini oluşturan Cinsel Politika eserinde 
Millett, tüm tarihsel uygarlıkların ataerkil olduğunu ve dolayısıyla ürettikleri ilişki biçimi-
nin kadınları yönetmeye dayalı erkek egemenliğini meşru kılan ideolojilere dayandığını 
öne sürmektedir. Millett’in cinsel politika olarak adlandırdığı kavram, kadın ve erkek ara-
sındaki erkeğin güç sahibi olmasına dayanan siyasi ilişkinin toplumsal değerler ve rızaya 
dayalı olarak meşrulaştırılması, meşruiyetini kaybettiği noktada ise kadına şiddetle daya-
tıldığına işaret etmektedir (Millett,1973: 2-6). Ataerkil ideolojinin üretiminin başlangıcı 
aile içinde, devamı ise toplum ve devlet ilişkilerinde gerçekleşmektedir. Ataerkil ideoloji, 
kadınları erkek ihtiyaçlarını gidermek üzere konumlandırarak kurgulanmış ve bunu top-
lumsal değerlerle içselleştirmiş egemen erkek ideolojisidir ve Millett’e göre aile içi ilişkiler-
de sürekli yeniden üretilmektedir. 

Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği, (The Dialectic of 
Sex), 1970
Freud’un kadın üzerine geliştirdiği teorilere yönelik eleştiriler üzerine kurgulu bu çalış-
masında Firestone, temel olarak Freud tarafından ortaya atılan tezlerin aile tarafından 
ortaya atılan geleneksel ataerkil aile yapısı içindeki güç ilişkilerinin bir sonucu olduğu-
nu ileri sürmektedir. Freud’un kadın psikolojisine yönelik süper egonun olmadığı yö-
nündeki tezinin kadının erkekten aşağı olduğunu vurgulayan geleneksel bakış açısının 
farklı bir versiyonu olduğunu belirten Firestone’in bu çalışması, aynı zamanda feminist 
düşüncede önemli bir akım olan Freudçu tartışmaların da temel zeminlerinden birini 
oluşturmaktadır. 
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Nancy Chodorow, Anneliğin Yeniden Üretimi,
(The Reproduction of Mothering), 1978
Marksizm ile toplumsal cinsiyet arasında bir bağ kuran Chodorow, Anneliğin Yeniden Üre-
timi isimli eserinde aile içindeki cinsiyetçi işbölümünün cinsiyetler arasında farklılıkları 
ve sömürü ilişkilerini oluşturduğunu ve bu ilişki biçiminin her ailede anne tarafından ye-
niden üretildiğini belirtmektedir. Chodorow, cinsiyete dayalı sosyal rollerin ailenin için-
de geliştiğini savunarak, çocuğun anneyle kurduğu ilişkinin nesneyle kurduğu ilişkileri 
etkilediği teorisinden hareketle, geleneksel aile yapısına göre kurulan bu ilişkinin erkek-
lerde bağımsızlık, kadınlarda ise bağımlılık ve duygusal yoğunluk temelli davranışların 
oluşmasını sağladığını ileri sürmektedir. Böylelikle erkeğin göreceli olarak rasyonel kişilik 
özelliklerinin kapitalist üretim dünyasında uygun bir zemin oluşturduğu, kadınların aile 
içinde biçimlenen özelliklerinin ise anneliğin yeniden üretimiyle mevcut ilişkiler sistemi-
ni devam ettirdiğini belirtmiştir. Chodorow’un hem Marksist yöntemi hem de Freudçu 
yaklaşımı bir araya getirerek kaleme aldığı bu eserin aynı zamanda radikal feminist hare-
ketler üzerinde de önemli etkisi olmuştur. 

Judith Butler, Cinsiyet Belası, (Gender Trouble), 1990
Özellikle feminizmdeki postmodern etkinin temel düşünsel kaynaklarından biri olan 
Cinsiyet Belasında Butler, heteroseksüel çerçevenin kadınlık ve erkekliğe dayalı zorunlu 
ikili cinsiyet, beden, cinsellik ve toplumsal cinsiyet kategorilerini meydana getirdiği için 
heteroseksüelliğin tamamen reddini ileri sürmektedir (Butler, 2008: 12-25). Butler’e göre 
heteroseksüel anlayışın olmadığı yerde doğal olarak kadınlık ve erkeklik arasında bir güç 
ilişkisi de olmayacaktır. Butler’ın bu eserde öne sürdüğü Kuir Teori (Querr Theory) adı 
verilen ve tüm toplumsal cinsiyet kimliklerini reddeden teorisine göre istikrarsız cinsel 
kimliklerin var oluşu ile birlikte tüm kurgulanmış norm kimliklere dair düzenin sarsıla-
cağını ifade edilmektedir. 

ÜLKEMİZDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARINA GENEL 
BAKIŞ
Ülkemizde modern toplumsal cinsiyet çalışmalarının başlangıcı olarak genellikle litera-
türde 1980’li yıllar, dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Oysaki toplumsal cinsiyet 
çalışmalarının temelini teşkil eden feminist hareketler ve feminist çalışmaların tarihçesi, 
üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada çok daha erken, Osmanlı İmparatorluğu dönemine 
kadar uzanmaktadır (Osmanağaoğlu, 2015:1-3). Her ne kadar tarihsel süreç içerisinde 
çoğu zaman kesintiye uğrasa da yine de ülkemizdeki feminist hareketler ve düşüncede 
birbirini izleyen, etkileyen ve göreceli olarak devamlılık içeren tarihsel bir çizginin bulun-
duğu söylenebilir. 

Osmanlı Dönemi Kadın Hareketleri
Osmanlı döneminde özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen modernleşme 
hareketleri çerçevesinde kadın hareketleri, siyasal, ekonomik ve sosyal hayatta erkekler-
le eşit haklar taleplerine dayanmaktadır. Balkan Savaşları dönemine kadar İmparatorluk 
içindeki Ermeni, Arap, Rum, Türk gibi pek çok farklı etnik kökenli kadın hareketlerine 
rastlamak mümkündür. Örneğin 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan ilk ka-
dın derneği, 1864’te Nazlı Vahan tarafından kurulan Fukaraperver Kadınlar Cemiyeti, ilk 
kadın yayını ise 1842’ de Rumca yayınlanan Kipseli (Arı Kovanı) adlı dergidir (Ekmekçi-
oğlu ve Bilal, 2006:330). 

Çok dilli ve çok kültürlü Osmanlı protofeminist hareketler içinde Müslüman kadınlar 
da aktif olarak yer almıştır. Örneğin kadın tarihçiliği konusunda batı ülkelerinden çok 
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daha önce ve bu alandaki ilk çalışmalardan olan Fatma Aliye Hanım’ın 1892’de yayınlanan 
Ünlü İslam Kadınları adlı kitabı, aynı zamanda kadınların kendi tarih bilincini geliştirme-
leri açısından da oldukça önemlidir (Çakır, 1996: 25-26). 

Bu dönemde Osmanlı kadın hareketlerinde erkeklerle eşit yurttaş ve insan haklarına 
sahip olma taleplerinin açıkça dile getirildiği kadın dernekleri fikirlerini yaymak için pek 
çok gazete ve dergi çıkartılmıştır. Bahsi geçen dergilerde kadının kocasını boşayabilme 
hakkının sorgulanmasından kılık kıyafete yönelik yasakların eleştirisine, küçük yaşta ev-
lilikleri sorgulayan tartışmalardan çalışma hayatında kadınların var olma mücadelelerine 
ilişkin pek çok konuya yer verilmiştir ( a.g.e: 28-32). 

Osmanlı dönemindeki kadın hareketleri Türk feminist hareketinde protofeminist 
ve Birinci Dalga Feminizm hareketleri kapsamında ele alınabilir. Bu dönemde özellikle 
Fransa’da başlayan Sufraje Hareketinin Osmanlı entelektüel kadınlarına etkisi önemli öl-
çüde gözlenebilmektedir (Berktay, 2001). Ancak Balkan Savaşları, ardından gelen Birinci 
Dünya Savaşı ve akabinde Milli Mücadele döneminde bu öncü ve özgürlükçü kadın hare-
ketlerinin çoğunun sessizleştiğini bir kısmının ise bağımsızlık ve milliyetçilik ideolojileri 
gölgesinde oldukça törpülendiğini söylemek mümkündür (a.g.e). 

Ülkemizdeki toplumsal cinsiyet çalışmalarında Osmanlı dönemine ait protofeminist çalış-
malara çok fazla referans verilmemesinin sebepleri sizce ne olabilir?

Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Hareketleri
Osmanlı’nın geleneklerle batılılaşma arasında sıkışan reformist modernleşme çabaları, 
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tamamen Osmanlı’dan kopuşa dayalı bir devrimle devletin 
resmi ideolojisi haline gelmiştir. Dolayısıyla daha önceden de değindiğimiz üzere mo-
dernleşmeyle iç içe gelişen feminist hareketlerde de bu yeni evrede önemli değişiklikler 
yaşanmıştır. En radikal değişimler siyasal ve hukuksal haklarda gerçekleştirilmiş ve önce 
Medeni Kanun’daki değişiklikler, ardından yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte seçme 
ve seçilme hakkının kadınlara tanınmasıyla birlikte Osmanlı Dönemi kadın hareketle-
rinin çıkış noktası olan taleplerin en önemli kısmı, herhangi bir kadın kitle hareketi ve 
mücadelesine gerek kalmaksızın kazanılmıştır.

Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ndeki düzenlemelere benzer pratik-
lerle Türkiye’de kadınların erkeklerin egemen olduğu çalışma hayatı sahalarında yer al-
ması, devlet tarafından teşvik edilmiştir. Bu kapsamda Türkiye’deki ilk kadın pilottan, ilk 
milletvekiline, sanatçı kadınlardan sporcu kadınlara verilen teşviklerden doğu illerinde 
öğretmenlik ve doktorluk yapan kadınlara kadar pek çok kadın toplum önünde “idol” ola-
rak sunulmuş ve desteklenmiştir. Fakat kadının toplumsal statüsündeki yükselişin ardında 
devletten bağımsız bir kadın hareketinin bulunmaması sebebiyle kısa süre içerisinde bu 
yükseliş, kadınların tekrar annelik ve ev içi alana sessizce yönlenmesiyle sonuçlanmıştır. 

Erken Cumhuriyet döneminde kadın hareketlerinin yalnızca devletin izin verdiği öl-
çüde ve eril onayı sınırlarına hapsedildiğinin en güzel örneklerinden biri Nezihe Muhid-
din ve onun siyasetteki deneyimi olmuştur. Milli mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının 
ardından yeni kurulacak yönetim sisteminin cumhuriyet olacağını öngörerek kadın hak-
ları hareketlerinin meşru zemini için bir siyasi parti kurmanın faydalı olacağını düşü-
nen Nezihe Muhiddin cumhuriyet kurulmadan birkaç ay önce Kadınlar Halk Fırkasını 
kurmaya teşebbüs etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir. Bunun üzerine 1924’te kurulan 
Türk Kadınlar Birliği çatısı altında bir araya gelen dönemin kadın hareketi temsilcileri, 
1925’te kadınların seçme ve seçilme hakkının olmadığı ilk seçimde Halide Edip’i ve Ne-
zihe Muhiddin’i aday göstermiş ancak sonuç başarısız olmuştur (Zihnioğlu, 2003: 36-38). 
Bundan sonraki yıllarda ise Nezihe Muhiddin ve fikirleri, başta Türk Kadınlar Birliği için-
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1924’de çıkarılan Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu kapsamında kadınlara 
okuma yazma imkânı sağlanmış, 
1926’da Türk Medenî Kanunu’nun 
ilanı ile kadınlar, çok eşliliğin 
yasaklanması, miras hakları, nikah 
zorunluluğu gibi yasalarla özel 
hayatta erkeklerle eşit haklara 
kavuşmuştur. Erken Cumhuriyet 
döneminde kadınlar, 1930’da 
belediye seçimlerine katılma 
hakkını, 1934 yılında ise seçme ve 
seçilme hakkını kazanmışlardır. 
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deki CHP yanlısı kadınlar olmak üzere dönemin medyasının yoğun saldırısı ve aşağıla-
malarına maruz kamıştır. 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından 
da hükümet karşıtı ve radikal bir kadın olarak tanımlanan Nezihe Muhiddin, önce Türk 
Kadınlar Birliği’nden, daha sonra da siyasetten uzaklaştırılmıştır (a.g.e.: 2).

1935’te kuruluş amaçlarını yerine getirdiği gerekçesiyle kapatılan Türk Kadınlar 
Birliği’nin ardından ise Türkiye’de kadın hareketi özellikle Milli Şef dönemi koşullarıyla 
birlikte Kemalist ideolojinin içerisinde ve genellikle toplumsal dayanışma yardımlaşma 
eksenli faaliyetler içinde uzun bir dönem “görünmez” hale gelmiştir. 

Yükselen Sosyalizmin Etkisindeki Kadın Hareketleri
27 Mayıs 1960 darbesinden 12 Eylül 1980 darbesine uzanan dönem içerisinde her ne ka-
dar 12 Mart 1971 muhtırasıyla kesintiye uğrasa da Türkiye’de giderek yükselen sosyalizm, 
feminist düşünceyi de kapsayarak kadın hareketlerine ivme kazandırmıştır. Bu dönemde 
milli demokratik devrimi gerçekleştirmek üzere kurulan Devrimci Kadınlar Derneği’nde 
olduğu üzere “Kadının ezilen ve sömürülen konumunun sosyalist devrim içinde düzele-
ceği” fikrinden hareketle, kadın örgütlenmeleri ile sosyalist örgütlenmeler bir anlamda iç 
içe seyretmiştir. Bu kapsamda sosyalizm etkisiyle 1975’te kurulan İlerici Kadınlar Derneği 
gerek yaygınlığı gerekse geniş kitlelere ulaşması ve işçi sınıfı mücadeleleri dışındaki ka-
dın sorunları üzerinde de dayanışma ve bilinçlenmeye neden olduğu için dönemin diğer 
örgütlenmelerinden farklı olarak ele alınabilir. Zira 12 Eylül 1980 darbesiyle diğer tüm 
sosyalist örgütlenmeler gibi kapatılan İlerici Kadınlar Derneği üyeleri özellikle 1980’lerin 
sonlarına doğru görünürlük kazanan feminist kadın düşünce ve eylemlerinin aktörleri 
arasında yer almıştır. 

Örgütlü ve Bağımsız Kadın Hareketleri
12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte yasaklanan toplumsal hareketler döneminin ardından sivil 
siyasete geçiş dönemiyle birlikte hızla yeniden örgütlenen ve ilk kez “sokağa çıkan” hare-
ket, feminist hareket olmuştur. Onun öncesinde de Yazarlar Kooperatifi çatısı altında bir 
araya gelen feminist düşünürler, 1982 yılı içinde Somut Edebiyat Dergisi dördüncü sayfa-
sının feministlere ayrılmasını sağlayarak harekete görünürlük kazandırmıştır (Özdemir, 
2016:310). 1980’li yıllardaki ilk feminist örgütlenme ise 1984 yılında kurulan feminist yayı-
nevi, Kadın Çevresi Yayınları olmuştur. Adı geçen yayınevi, Türkçe’ye feminist düşüncenin 
aktarılması işlevinin yanı sıra bu yayınevi dâhilinde dönemin feminist düşünür ve akti-
vistlerinin de bir araya gelmesine olanak tanımıştır. Bir araya gelen kadınlar aynı zamanda 
Bilinç Yükseltme çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. Bu ortamda bir araya gelen kadınların 
çıkardıkları ilk dergi olan Feminist içinde özellikle kadınların kişisel hikâyeleri ve dene-
yimleri hakkında çıkan yazıların yer alması, bir anlamda İkinci Dalga feminizmin temel 
felsefesini oluşturan “Özel olan politiktir” söylemini de destekler niteliktedir (Tekeli, 1993). 

1980’lerin ikinci yarısı Türkiye’de feminist hareket açısından örgütlü ve bağımsız ey-
lemlerin yaygınlaştığı bir dönem olmuştur. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979’da kabul 
edilip 1981’de yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye tarafından 1985 yılında imzalan-
ması, feminist harekete de ivme kazandırmıştır. Zira CEDAW’ın Türk hukuk sistemine 
uygulanmasına dair İstanbul ve Ankara’da ortaklaşa düzenlenen imza kampanyası sonucu 
yaklaşık 6000 imzaya ulaşılması, dönemin medya ve yayın kuruluşlarını da Türkiye’de-
ki feminist hareketle ilgilenmeye yönlendirmiştir. Bunun ardından 1987’de Dayağa Karşı 
Kampanya kapsamında aylarca çeşitli illerdeki sokak eylem ve yürüyüşleri 12 Eylül sonra-
sının en kapsamlı ve yasal izinli toplumsal eylemi olmuş, neticesinde ise 1990 yılında Mor 
Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın kurulmasına kadar giden süreci başlatmıştır. 
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Kadın Hareketlerinde Kurumsallaşma Dönemi
1980’li yılların sonunda feminist hareketlerin temel odağı haline gelen kadına yönelik 
şiddetle mücadele meselesi, 1990’lı yıllarda feminist kurumsallaşma ile ortak kadın da-
yanışmasına dönüşmüştür. 1990 yılında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın kurduğu ilk 
kadın dayanışma merkezi, ileriki yıllarda ilk bağımsız kadın sığınağının açılmasına ve 
onlarca ilde örgütlenen kadın sığınma merkezlerinin kısa sürede yaygınlaşmasına da des-
tek olmuştur. Kadına yönelik şiddetle ilgili bu kurumsal dayanışma dönemini ise kadının 
siyasette daha aktif yer almasının desteklenmesine yönelik dayanışma dönemi izlemiştir. 
Uçan Süpürge, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Başkent Kadın Platformu gibi örgüt-
lenmeler, bu dönemin en etkin ve güçlü sivil toplum kuruluşları arasındadır (Bora ve Gü-
nal, 2007:39-40). 

Diğer taraftan Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle birlikte genel olarak yükselen 
mikro kimlik siyasetine paralel olarak gelişen Kürt feminist hareketi, Müslüman feminist 
hareketi gibi hem kadın kimliğinin hem de etnik ya da dini kimliğinin sorunlarını bir 
arada tartışmak isteyen kadın hareketlerinin de öne çıktığı görülmektedir. 

İlk kez 1970’li yıllarda Avrupa’daki üniversitelerde akademik düzeyde bağımsız bir 
alan olarak ortaya çıkan kadın araştırmaları alanı, Türkiye’de 1990’lı yılların başında ku-
rumsallık kazanabilmiştir. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin ilki 
1989’da İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, bunu 1994’te ODTÜ, 1995’te Ankara 
Üniversitesi ve 1999 yılında Ege Üniversitesi izleyerek Türkiye’de kadın sorunları ve femi-
nist bilgi odaklı yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar yönetilmeye başlanmıştır 
(Hacımirzaoğlu, 1998: 102). 1990’lı yıllarla birlikte akademik feminist çalışmalar için ku-
rumsallaşan bu alandaki faaliyetler aynı zamanda feminist hareketlerin düşünsel yönden 
de güçlenmesine katkıda bulunmuştur. 

Kolektif Kadın Hareketleri Dönemi
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu, 2000’li yıllardaki feminist hareketlerin de esas 
temalarından birini oluşturmuştur. 1990’lı yıllardan farklı olarak bu dönemde farklı der-
nek ve kurumların kooperatif ya da kolektif platform dâhilinde bir arada daha etkin mü-
cadele etmesi gerektiği yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Böylelikle kamuoyu etkisi artan femi-
nist hareketin mücadele amaçlarının karşılığı daha hızlı bir şekilde politikaya yansıyarak 
yasa değişiklikleri, söylem değişiklikleri gibi etkili sonuçlar vermiştir. Bu dönemde 2001 
tarihli Medeni Kanun Reformu, 2004 tarihli Türk Ceza Kanunu değişikliği, 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un yürürlüğe 
girmesi gibi değişiklikler Türkiye’de feminist hareketin şimdiki dönemi olarak ele alınabi-
lecek kolektif kadın hareketlerinin somut birer sonucudur. 

Günümüzde toplumsal cinsiyet çalışmalarına yön veren feminist bilgi, Amargi, Pa-
zartesi gibi ulusal yayınlar, üniversitelerin kadın çalışmaları merkezleri, Feminist Kadın 
Çevresi gibi sivil toplum platformları, siyasi partilerin kadın kolları ve birçok bağımsız 
kadın öznesinin etrafında farklılaşan ve çeşitlenen çalışma alanları üzerinden üretilmeye 
devam edilmektedir.
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Özet
Toplumsal cinsiyet çalışmalarının epistemolojik temel-
lerini açıklayabilmek
Günümüzde toplumsal cinsiyet çalışmalarının bağım-
sız bir çalışma alanı olarak kendini kanıtlamasının bir 
yönünü de ana akım bilgiden epistemolojik farklılık-
larının bulunması oluşturmaktadır. Genel epistemo-
lojik yaklaşımlara baktığımızda gerek ampirik, gerek 
yorumlayıcı, gerekse eleştirel yaklaşımlara feminist 
bilgi oluşturma noktasında dönem dönem başvurul-
duğunu görmekteyiz. Ancak ana akım bilginin kadın 
sorunlarına yönelik mevcut durumu açıklayan, de-
ğiştiren ya da yönlendiren niteliklere sahip olmaması 
feminist bilgiye olan ihtiyacı ve dolayısıyla feminist 
teori ve terminolojiyi de beraberinde getirmiştir. Fe-
minist bir bilginin temel olarak toplumsal cinsiyet 
ilişkileri konusuna odaklanması, gündelik hayatta ya 
da kişisel deneyimlerde bir karşılığının olması, araş-
tırma yöntemlerinde hiyerarşik ilişkileri reddetmesi 
ve eşitlikçi değişimlere yönelik strateji içermesi gibi 
belirli nitelikleri bulunmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları ile ilgili disiplinleri 
sıralayabilmek
 Sosyal bilimler içerisinde belirli dönemlerde feminist 
çalışmalar ya da kadın çalışmaları olarak anılan top-
lumsal cinsiyet çalışmalarının kendine ait bir episte-
molojik temeli olmakla birlikte disiplinler arası bir 
çalışma alanı da olduğu söylenebilir. Bu çerçevede 
toplumsal cinsiyet çalışmalarında disiplinin kendine 
özgü sistematik bilgi ve yöntem kaynağını geliştirme-
ye yönelik olarak felsefe ile birlikte feminist felsefenin 
oluştuğunu; kadınların toplumsal bir tabaka/grup/
sınıf olarak ele alınarak bu sosyal grubun devlet ve 
toplumun diğer gruplarıyla ilişki biçimlerini incele-
mek üzere feminist sosyolojinin oluştuğunu söylemek 
mümkündür. Diğer taraftan siyasal kurumlar, iktidar 
ve devlet eksenli feminist çalışmalarda siyaset bili-
mine, kadın çalışmalarının kronolojik ve dönemsel 
incelemesinde tarih bilimine, ekonomik ilişkiler ek-
seninde kadınların mevcut durum ve toplumsal sta-
tülerinin analizinde ekonomi bilimine başvurulmak-
tadır. 1990’lardan itibaren kadınların değişen dünya 
düzeni içerisinde barış, çatışma çözümü, güvenlik ve 
devlet yönetimi alanındaki katkısını incelemek üzere 
toplumsal cinsiyet çalışmaları ile uluslararası ilişkiler 
disiplini arasında ortak bir çalışma alanı oluşmuştur. 

Feminist hareketler ile modernleşme arasındaki tarihsel 
ilişkiyi gösterebilmek
Kadın temelli bir düşünce ekseninde hak ve özgür-
lük kavramlarını ilk düşünen, tartışan, şekillendiren 
düşünürlerin sistematik olmayan, birbirinden kopuk 
ama sonrasındaki düşüncelere de etkisi bulunan mo-
dernleşme öncesi feminist düşüncelere protofeminist 
düşünceler adı verilmektedir. Avrupa tarihinde pro-
tofeminist fikirler genellikle üst düzey sosyal sınıfa 
ait kadınlar tarafından 14. Yüzyılda ifade edilmeye 
başlanmıştır. Ancak feodal sistemin çökerek kapi-
talist sistemin gelişmesi, temel hak ve özgürlüklerin 
hukuksal olarak güvence altına alınmaya başlaması, 
özel mülkiyetin ve şehirleşmenin yayılması, rasyo-
nel insana olan mutlak inancın şekillenmesi ile bir-
likte kadınların eşitlik ve özgürlük talepleri yeniden 
ve yaygınlaşarak gündeme gelmiştir. Böylece Fransız 
Devrimi sonrası ve sanayi toplumu içinde modern-
leşme hareketleri içinde gelişen yeni devlet, siyasal ve 
kamusal alan tanımlamalarında kendilerine erkekler-
le eşit düzeyde yer verilmeyen kadınlar, yine modern-
leşmeyle ortaya çıkan fikirler çerçevesinde hak talep-
lerini sisteme entegre edebilme mücadelesi vermiş ve 
çoğu mücadele de karşılığını bulmuştur. 

 
Feminist düşünce ve hareketler arasındaki dönemsel 
farklılıkları tanımlayabilmek
Birinci Dalga Feminizmin temel felsefesi, klasik liberal 
ideoloji ile benzerlik ve etkileşim göstermektedir. 19. 
Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başında pek çok Avrupa 
ülkesinde kadınların seçme ve seçilme hakkı, eğitim 
hakkı ve mülkiyet hakkı gibi temel insan hakların-
dan mahrum olması ya da bu hakların sınırlı olması, 
Birinci Dalga feminizmin genel taleplerini bu yönde 
şekillendirmiştir. Daha öncesinde kadın erkek arasın-
daki eşitsizlikler üzerine birbirinden dağınık protofe-
minist yazılar ekseninde yeşeren feminizm, Fransız 
Devrimi ardından sesini daha etkin bir şekilde duyur-
maya başlamıştır. Burjuva devrimiyle birlikte, doğal 
haklar talepleri toplumun her kesimine yayıldığında 
eşitlik, ilk dönem feministlerin hareket noktası haline 
gelmiştir. Kadınlar 19. yüzyılın ikinci yarısından iti-
baren dernekler kurarak özgürlük ve eşitlik taleplerini 
daha örgütlü hale getirmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında kadınlar birçok ülkede oy hakkını elde et-
meye başlamıştır ve bu süreç, feminist tarihte Birinci 
Dalga Feminizm olarak adlandırılmaktadır. İkinci 
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Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan ekonomik, sosyal 
ve kültürel problemler, feministlerin, özgürlükler te-
melinde bir mücadeleye girişmesine neden olmuştur. 
Bu yeni dönemde kadınlar, erkeklerle aynı hakları ta-
lep etmek yerine, özgürlük tartışmalarına odaklanmış 
ve cinsel farklılıklarının erkeklerin merkeze alınarak 
belirlenmediği adil bir düzen için mücadele etmiş-
lerdir. Toplumsal cinsiyet kavramının esas alındığı 
bu dönemde edebiyatta, sanatta, bilimde, politikada, 
eğitimde kısacası hayatın her alanında kadına yöne-
lik ayrımcılık kavramı irdelenmiştir. Birinci Dalga 
feminist hareketin klasik liberalizme dayanan hak ve 
özgürlükler mücadelesi, ikinci dalga feminizmin sos-
yalist/Marksist, radikalliğe dayanan çatışmaya dayalı 
kadın devrimi mücadelesi, postmodernizmle birlik-
te siyahi kadınların, Müslüman kadınların, lezbiyen 
kadınların veya şiddet gören kadınların mücadelesi 
gibi kadınların içindeki farklı kimliklerin karşılaştığı 
farklı ayrımcılık ve haksızlıklarla mücadele alanına 
yayılmıştır. 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarına yön veren belli başlı 
düşünürlerin temel eserlerini sıralayabilmek
 Her ne kadar feminist düşünceyi etkileyen yazarlar 18-
20. Yüzyıl arası dönemde ve Avrupa ülkeleri-Amerika 
coğrafyası ile sınırlı gibi görünse de bu zaman dilimi 
ve alanın ötesinde ilk dönem feminist düşünürlerin 
feminist hareketlere çok yaygın katkısı bulunmuştur. 
Bununla birlikte kadınların eşitlik, özgürlük ve ada-
let gibi taleplerini devrimsel bir nitelikte dile getiren 
Mary Wollstonecraft’ın 1792’de yazdığı Kadın Hakla-
rının Savunusu ve Sarah Grimké’nin 1838’de yazdığı 
Eşitlik Üzerine kitapları, kadınların siyasal hak talep-
leri konusunda oldukça ses getirmiş eserlerdir. Bu-
nunla birlikte 1845’te Margaret Fuller’in 19. Yüzyılda 
Kadın eseri Elisabeth Cady Stanton’ın 1898’de yazdığı 
Kadının İncili kitabı, kültürel feminist çalışmalarının 
başlangıç aşaması olarak kabul edilmektedir. Yine 
feminizmde varoluşçuluğun temsilcilerinden olan Si-
mone de Beauvoir tarafından 1952’de kaleme alınan 
İkinci Cins adlı eser, aynı zamanda İkinci Dalga fe-
minizmin de temelini oluşturarak ilk kez özel alanda 
ataerkil sistemin eleştirisini içermektedir. Kate Millett 
tarafından 1970’de tamamlanan Cinsel Politika isimli 
eserde ise kadın erkek arasında kadın aleyhine sonuç-
lanan güç ilişkilerinin önce aile, ardından toplum ve 
devlet ilişkilerinde içselleştirildiği vurgulanmıştır. 
Aynı yıl Shulamith Firestone’nin Cinselliğin Diyalek-
tiği ve 1978’de Nancy Chodorow’un Anneliğin Yeni-

den Üretimi kitaplarında ise Freud’un kadına yönelik 
cinsiyetçi analizleri eleştirilerek feminizmde yeni bir 
çalışma alanına öncülük edilmiştir. Son olarak 1990 
yılında Judith Butler tarafından yazılan Cinsiyet Be-
lası ise postmodern feminist düşüncenin başlangıcı 
sayılmakta heteroseksüel çerçeve içindeki cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet kimliklerinin reddine ilişkin fikir-
ler öne sürmektedir. 

Türkiye’deki toplumsal cinsiyet çalışmalarını kronolojik 
ve kategorik olarak ifade edebilmek.

Kategori Tarihsel 
Dönem Temel Özelliği

Osmanlı	
Dönemi	
Kadın	
Hareketleri	
Dönemi

1830-	1910

Çeşitli	 etnik	 ve	 dini	 kökenli	
kadınların	 çalışmaları	 Mo-
dernleşme	 ekseninde	 kadın-
ların	yurttaş	hakları	tartışması

Erken	
Cumhuriyet	
Dönemi	Kadın	
Hareketleri

1923-1935

Kadının	 seçme	 seçilme	 hakkı	
başta	 olmak	 üzere	 siyasi	 ve	
sosyal	 haklarının	 kanun	 nez-
dinde	 kazanılması	 amaçlı	 ha-
reketler,	 Nezihe	 Muhiddin’in	
Kadın	Fırkası	kurma	çabaları	ve	
Türk	Kadınlar	Birliği	deneyimi.

Kemalist	Kadın	
Hareketleri 1935-	1960

Atatürk	 önderliğinde	 sağla-
nan	 kadın	 haklarının	 korun-
masına	dayalı	mücadeleler

Yükselen	
Sosyalizmin	
Etkisindeki	
Kadın	
Hareketleri	
Dönemi

1960-1980

Türkiye’de	 kadın	 sorununun	
sınıfsal	 bir	 devrim	 çerçe-
vesinde	 çözümüne	 ilişkin	
tezlerle	 ana	 akım	 sosyalist	
mücadele	 içinde	 yer	 alan	
hareketler

Örgütlü	ve	
Bağımsız	
Kadın	
Hareketleri	
Dönemi

1980’ler

Kadınların	 erkek	 egemenli-
ğine	 dayanan	 sistem	 içinde	
ezildiği	 tezinden	 hareketle	
bağımsız	 bir	mücadele	 alanı	
olarak	hiyerarşik	olmayan	bir	
örgütlenmeler	ekseninde	ge-
lişen	kitlesel	kampanyalar	ve	
hareketler	

Kadın	
Hareketlerinde	
Kurumsallaşma	
Dönemi

1990’lar

Kadına	 yönelik	 şiddetle	mü-
cadele	gibi	sahalarda	kurum-
sallaşma	(feminist	vakıf,	mer-
kez,	 dernek	 oluşumları	 ile	
etnik	ve	dini	kimlik	temelli	fe-
minist	hareketlerin	yükselişi)

Kolektif	Kadın	
Hareketleri	
Dönemi

2000’ler

Devlet	 politikasını	 etkileme	
ve	 yasa	 değişikliklerini	 top-
lumsal	cinsiyet	eşitliği	lehine	
gerçekleştirmek	 üzere	 bir	
araya	 gelen	 feminist	 kurum-
ların	 ortaklaşa	 kooperatif	 ve	
kolektif	temelli	hareketleri

5

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi feminist epistemolojinin ege-
men bilgi kuramını eleştirdiği noktalardan biri olamaz?

a. Kadın sorunlarının temel araştırma alanları dışında 
tutulması.

b. Kadınların toplum içindeki ezilen konumunu meşru 
gösteren teoriler üretilmesi.

c. Kadınların toplum içindeki ezilen konumunu gör-
mezden gelen teoriler üretilmesi.

d. Kadın sorunlarının bir bilgi türü olarak sayılmaması.
e. Kadın sorunlarına çözüm bulan bilgilerin üretilme-

mesi.

2. I. Pozitivist Yaklaşım-Kadınlık rollerinin analizine da-
yanan feminist çalışmalar

 II. Yorumlayıcı Yaklaşım-Kültür üzerinden gerçekleşen 
feminist çalışmalar

 III. Eleştirel Yaklaşım-Cinsiyetler arası çatışma temelli 
feminist çalışmalar

Yukarıdaki epistemolojik yaklaşımlar ile feminist çalışmalar 
ilişkisine dayanan eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. II ve III
e. I-II-III

3. Kadınlık ve erkeklik rollerinin toplumsal ilişki biçiminde 
ele alınarak gruplar arası ya da grup-devlet ilişkisi gibi ek-
senlerde ele alınmasına dayanan bir çalışmada feminist di-
siplinle birlikte aşağıdaki sosyal bilimlerden hangisine ihtiyaç 
vardır?

a. Siyaset Bilimi
b. Psikoloji
c. Antropoloji
d. Tarih
e. Sosyoloji

4. I. 19. yüzyıl liberalizminden etkilenmesi
 II. Feminist düşüncenin sistematize edilmesi
 III. Birbirinden kopuk çalışmalardan oluşması
Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri protofeminizmin 
özellikleri arasında yer almaktadır?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. II ve III
e. I-II-III

5. Aşağıdaki hak taleplerinden hangisi Birinci Dalga Femi-
nist Hareketler içinde kadınlar tarafından talep edilen haklar 
arasında yer almamaktadır?

a. Kürtaj hakkı
b. Oy kullanma hakkı
c. Seçilme hakkı
d. Eşit işe eşit ücret hakkı
e. Eğitim hakkı 

6. Temelde belli bir sayıda kadından oluşan küçük grupla-
rın, kendilerinden, alışkanlıklarından, utançlarından ve de-
neyimlerinden bahsederek, hem birbirlerini ve kendilerini 
tanımaya, hem de toplumsal cinsiyet rollerinin tek tek kişiler 
üzerindeki etkisini sorgulamaya dayalı bir araya gelme faali-
yetlerine ne ad verilmektedir?

a. Bilinç Yükseltme
b. Bilinç Aşılama
c. Feminist toplantı
d. Bilinçlendirme
e. Post feminizm

7. Aşağıdaki feminist tezlerden hangisinde postmoder-
nizmin feminist düşünce üzerindeki belirgin etkisinden söz 
edilebilir?

a. Kadınların erkeklerle aynı yurttaşlık hakkına sahip 
olması gerekmektedir.

b. Kadınların sorunları ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır.
c. Kadınların doğum yapmaları onların toplumsal ko-

numlarını etkilemektedir.
d. Kadınların tüm sorunları ataerkil sistemden kaynak-

lanmaktadır.
e. Kadınların eğitim hakkına sahip olması kaçınılmazdır.

8. Radikal feminist kuramın temel metinlerinden birini 
oluşturan Cinsel Politika isimli eserin yazarı, aşağıdaki düşü-
nürlerden hangisidir?

a. Nancy Chodorow
b. Shulamith Firestone
c. Kate Millett
d. Judith Butler
e. Simone de Beauvoir
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9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki feminist hareket-
lerin kronolojik ve kategorik dönemleri arasında yer alma-
maktadır?

a. Erken Cumhuriyet dönemi feminist hareketler
b. Kemalist kadın hareketleri
c. Sosyalizm etkisinde gelişen kadın hareketleri 
d. Darbe dönemleri kadın hareketleri
e. Kollektif kadın hareketleri

10. I. Türkiye’de kadın sorunlarının sınıf mücadelesi ekse-
ninde çözümü

 II. Türkiye’de kadın sorunlarının kolektif çalışmalarla 
çözümü

 III. Türkiye’de kadın sorunlarının kurumsallaşarak çö-
zümü 

Ülkemizdeki feminist hareketlerin kadın sorunlarının çözü-
münde tarihsel süreç içerisinde yukarıdaki bakış açılarından 
hangisi/hangilerine başvurulmuştur?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve III
e. I-II-III

Simone De Beauvoir’ın Bir Genç Kızın Anıları kitabından 
alıntılar: 
“Söz konusu olan tüm sistemdir ve talebimiz ancak radikal 
olabilir: Hayatı değiştirmek.” 
“Dünyanın temsili erkeklerin eseridir; onlar dünyayı kendi 
bakış açılarından tanımlarlar.”
“Evlilik geleneksel olarak kadınlara sunulmuş tek gelecektir. 
Birçok kadın ya evlidir, ya bir zamanlar evlilik geçirmiştir ya 
da evli olmadığı için acı çekiyordur.”   
“Evliliğin, bir erkeğin hayatını kısıtladığı çoğu zaman doğru-
dur... Ama kadınınkini sona erdirir.” 
“Kurtulmak için bir başkasına bel bağlamak, yıkılmanın en 
güvenli yoludur.”
“Kadını gebe bırakan erkekler olmasına rağmen sorumluluk 
almaya yanaşmaz ve onu bu sorunla baş başa bırakır, üstelik 
yargılar ve sorgularlar.”   
“Erkeğin yaşantısı akılsaldır, ama bir takım boşlukları vardır; 
kadınınkiyse, kendi sınırları içinde, karanlık ama doludur, 
tamdır. Bu doluluk ona belli bir ağırlık verir; ilişkilerinde, ka-
dın erkeği hafif bulur: diktatörlerin, generallerin, yargıçların, 
memurların,	yasaların,	soyut	ilkelerin	hafifliği	vardır	erkekte.”	
“Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, 
sonra da ufkunun darlığına şaşırıyoruz; kanatlarını kesiyo-
ruz, sonra da uçamıyor diye yakınıyoruz.”
“Sadece erkek değildir kadını ezen. Kadın kendi hayatından 
sorumlu olmaktan vazgeçerek kendi kendini de eziyor.”
“Bir gün annemin bulaşıklarına yardım ediyordum. Annem 
tabakları yıkıyor, ben kuruluyordum. Mutfağın pencere-
sinden, itfaiye barakaları ile başka evlerin mutfakları görü-
nüyordu. Bu mutfaklarda da başka kadınlar, tavalar ovuyor, 
tencereleri parlatıyor, tabakları yıkıyor, sebze ayıklıyorlardı. 
Her gün öğle yemeği; akşam yemeği; her gün bulaşık; her gün 
temizlik; saatler boyu uzayan bir hiçlik; hiçlikten öte bir yere 
ulaşmayan bir sonsuzluk. Ben böyle yaşayabilecek miydim? 
Bir yandan tabakları dolaba yerleştirirken, ‘Hayır’ dedim ken-
di kendime. Benim yaşantım, bir yerlere ulaşacak mutlak.”

Okuma Parçası 2
MOR
1987’de, Çorum’da bir hâkimin, şiddet nedeniyle boşanmak 
isteyen üç çocuklu kadının talebini, “Kadının karnından sıpa-
yı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” gerekçesiyle reddet-
mesi üzerine kadınlar çeşitli kampanya ve eylemler düzenledi. 
Kadınların Yoğurtçu parkında düzenledikleri dayağa karşı ilk 
eylem mücadelesi “İlk feminist eylem” olarak tarihe geçebilir. 
Birçok kadının katılımıyla gerçekleşen ve o zamana kadar hep 
metinler üzerinden takip edilen feminizm, “Dayağa Karşı Ka-
dın Yürüyüşü” nde vücut bulmuştu. 12 Eylül eylemlerinden 

Okuma Parçası 1
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sonra en çok ses getiren kadın hareketiydi aynı zamanda. Mor 
iğne hareketi de bu olayın devamında feminist kadınlar ta-
rafından 2 Kasım 1989’da “Bedenimiz bizimdir, cinsel tacize 
hayır” sloganıyla sokakta başlattıkları en önemli kadın daya-
nışma eylemlerinden biri hâlini almıştır. Filiz Karakuş 2 Ka-
sım 1989’da Kadıköy-Karaköy vapurundaydı ve elindeki mor 
iğneyi kaldırarak şu sözlerle başlattı bu kadın hareketini:
“Elimde gördüğünüz bu mor iğne paslanmaz çelikten, nikel-
krom alaşımlı olup, 7 cm uzunluğundadır. Üzerinde bulunan 
mor kurdele tüm giysilerinizle kullanabileceğiniz bir aksesuar 
görünümündedir. Bu şık aksesuarın aynı zamanda size sarkın-
tılık edenlere karşı savunmanızda bir araç olduğunu şimdi size 
göstereceğiz. Hareket şu… Hiç acımadan batırın, korkmanıza 
gerek yok, tetanos yapmaz. Bu iğne, mor iğne kampanyasının 
bir ürünüdür. Kampanya grubumuz kadınlardan meydana 
gelmiş olup elle, sözle, gözle yapılan sarkıntılığa karşı etkin ve 
kalıcı önlemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.”

Kaynak: Özdemir, 2016: 123-124

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Bilimlerin Temel Yakla-

şımları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmala-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Bilimlerin Temel Yakla-
şımları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmala-
rı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Disiplinler Arası Bir Çalışma 
Alanı Olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Protofeminist Çalışmalar ve 
Modernleşmenin Etkisi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Birinci Dalga Feminizm: Eşit 
Haklar Talebi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “İkinci Dalga Feminizm: Özgür-
lükler Talebi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Postmodernizm ve Toplumsal 
Cinsiyet Yaklaşımı: Farklılıklar Talebi” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Batıda Feminist Çalışmalara 
Yön Veren Temel Düşünürler ve Eserleri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Ülkemizdeki Toplumsal Cinsi-
yet Çalışmalarına Genel Bakış” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Ülkemizdeki Toplumsal Cinsi-
yet Çalışmalarına Genel Bakış” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Geleneksel sosyolojinin teorik yaklaşımının eril bakış açısıyla 
geliştirilmiş olduğu gerçeği, feminizm ile sosyoloji arasındaki 
kesişimin temel çıkış noktasıdır. Sosyolojide kadın erkek eşit-
sizliği temelli analiz düzeyinin yeni bir eleştirel gelenek oluş-
turduğu söylenebilir. Özellikle eleştirel feminizmin öne sür-
düğü çatışma teorisi sosyolojide günümüz meselelerinde öne 
çıkan kadın erkek işbölümü, çalışma hayatı sosyolojisi, ücret 
farklılıkları, şiddet ve ayrımcılık gibi konuların analizinde 
önemli katkı sağlamaktadır. Özellikle feminist düşüncenin 
toplumsal cinsiyet ve ataerkillik teorileri toplumsal düzen ve 
sorunları açıklamak için sosyologlar tarafından sıklıkla baş-
vurulan anahtar teoriler olmuştur. 

Sıra Sizde 2
Feminist düşünceyi içinde yeşerdiği tarihsel olaylar ve ol-
gular üzerinden değerlendirerek süreçlere ayırma yaklaşımı 
bazı düşünürler tarafından eleştirilmektedir. Bu düşünürle-
rin eleştirilerindeki tezlere göre Feminist Dalga ayrımları, 
farklı tarihsel dönemlerde çıkmış ama aynı teoriye yönelik 
fikirleri belirtmekte yetersiz kalmakta, bütüncül bir feminist 
yaklaşımı tarihsel parçalara ayırarak özcü bir yaklaşımı be-
nimseterek genel resmi göstermekte problemler içermekte ve 
1980 sonrası feminist teorinin çeşitliliğini kategorileştirerek 
sığ hale getirmektedir. Bu eleştirilerin bir kısmında haklılık 
payı olsa da tarihsel olarak ekonomi, siyaset, toplum ve bire-
yin değişen özellikleri ile eş zamanlı değişen feminist düşün-
ce arasındaki ilişkiyi vurgulamanın aynı zamanda feminiz-
min “gerçekliği”ne de hizmet ettiği düşünülmektedir. 

Sıra Sizde 3
Osmanlı protofeminist düşüncesi adını verebileceğimiz Os-
manlı kadın hareketinin Avrupa’daki liberal ya da radikal fe-
minizm kategorilerinden hiç birine tam anlamıyla uymadığı 
ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının genellikle Batı eksenli 
feminist teori ve düşünce ekseninde ele alındığı için günü-
müz çalışmalarında yeteri kadar referans verilmediği düşü-
nülmektedir. Ancak bu dönemin kadın hareketini Van Os 
(2001) “ailesel feminizm” kavramıyla açıklar. Van Os’a göre 
(2001:336) ataerkil toplumu kabul eden, erkeklerle eşit hak-
lar peşinde koşmayan ve kadınların yerini var olan düzenin 
içinde yükseltmek isteyen bir yönelim olan “ailesel feminizm”, 
uzun yıllar bazı kuramcılar tarafından bir tür feminizm ola-
rak kabul görmemiştir. Ailesel feminizm ancak Aydınlanma 
ideallerinden vazgeçilmeye başlanmasıyla birlikte, kadın 
araştırmalarının bir parçası olmaya hak kazanmıştır (a.g.e.). 
Diğer taraftan önce birbiri ardına gelen savaşlar, ardından 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Milli Mücadele döneminde protofeminist düşünce kesintiye 
uğramıştır. Türk kimliği dışındaki farklı etnik kökenli Os-
manlı kadınlarının öncülüğünü üstlendiği erken Osmanlı 
feminist düşüncesi de bu dönemde yok sayılmıştır. Akabinde 
cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı kimliği ile yeni Türk 
kimliği arasında kesilen irtibat ile bu dönemdeki çalışmalara 
uzun süre referans verilmesinde sorunlar yaşanmıştır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
“İktidar”, “Siyasal İktidar” ve “Otorite” kavramlarını tanımlayabilecek ve birbi-
riyle karşılaştırabilecek,
Günümüz “Kadın” ve “Erkek” arasındaki ilişkileri anlaşılabilir kılmak için “Ata-
erkil Sistem” i açıklayabilecek,
Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkide eşitsizliğin bir anlatımı olarak “Eril Ta-
hakküm” kavramını bir başka şekilde ifade edebilecek,
Erkeklik ve iktidar arasındaki ilişkinin anlatımı olarak “Hegemonik Erkeklik” 
ve “Ön Plana Çıkarılmış Kadınlık ”kavramlarını tartışabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 İktidar
•	 Otorite
•	 Ataerkil	Sistem

•	 Eril	Tahakküm
•	 Hegemonik	Erkeklik
•	 Ön	Plana	Çıkarılmış	Kadınlık
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TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI



GİRİŞ
Feminist teoriler kadınlar ve erkekler arasında var olan fiziksel ve biyolojik farklılıkların 
kadınlardan ve erkeklerden beklenen farklı toplumsal rollere ve konumlara sahip olmak 
noktasında bir belirleyici olmadığını göstermek için, cinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet 
(gender) arasındaki farklılığının önemi üzerinde durmaktadır. 

Bu bağlamda cinsiyet kavramının genel itibariyle kadın ya da erkek olmanın biyolojik 
yönünü tanımladığı ve bireyin biyolojik cinsiyetinden doğan ayırt edici bir özellik oldu-
ğu ileri sürülebilir. Cinsiyet kavramı ile genellikle erkek ve kadın bedenleri arasındaki 
anatomik ve fizyolojik farklılıklar açıklanmaktadır. Bu açıklamanın aynı zamanda kadın-
lar ve erkekler arasındaki anatomik ve fizyolojik özelliklerden doğan kapasite ve yetenek 
farklarını, kadınların ve erkeklerin toplum içindeki rollerini ve statüsünü de etkilediği 
de ileri sürülmektedir. Bu bağlamda örneğin biyolojik determinizm olarak adlandırılan 
yaklaşıma göre, erkeklik erkeklerin hormonları ve testosteron yapılarından dolayı gene-
tik olarak kodlanmıştır ve liderlik, agresiflik, hırs, rekabetçilik, bağımsızlık ve bireycilik, 
güçlülük gibi özellikler erkeğin yaratılış özelliğidir. Bu perspektiften kadınlık ve erkeklik, 
tarihsel, kültürel ve sosyal değişkenlerden yalıtılmış bir şekilde, genetik-biyolojik olarak 
var olur ve değiştirilemezdir. Bir başka anlatımla, kişinin kadın ya da erkek olması doğu-
şuyla ilgilidir yani kişinin kaderidir. Erkeğe genleri ve hormonları dolayısıyla yukarıdaki 
özellikleri atfeden bu yaklaşım kadınları ise; merhametli, çocukları seven, bağımlı, kişiler 
arası hassasiyete sahip, bakan, büyüten olarak tanımlamaktadır.

Ancak, kadın ve erkek olmak anatomik ve biyolojik nitelikler dışında, toplumsal bir 
anlama da sahiptir ve kadın ve erkeğe dair tanımlama, algılama ve beklentiler genelde bu 
toplumsal anlamla bağlantılıdır. Bu noktada karşımıza çıkan kavram ise toplumsal cinsi-
yet (gender) kavramıdır. 

Toplumsal cinsiyet kavramı esasında erkekler ve kadınlar arasındaki toplumsal ve kül-
türel farklılıklar üzerinden tanımlanabilir. Çünkü toplumsal cinsiyet kadına ya da erke-
ğe toplumun ve kültürün atfettiği anlamlar ve beklentilerle ilişkilidir. Bu beklentiler ve 
anlamlar bize kadın ve erkek kimliklerinin belirlenişinin ve erkek ya da kadın olmanın 
toplumsal ve kültürel olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Toplumsal cinsiyet, 
kişinin farklı biçimlerde müdahil olduğu çok boyutlu ilişkileri içerir ve bir yandan kişisel 
düzeyde kadınlık ve erkekliğe, bir yandan da toplumsal düzeyde bir “cinsiyet düzenine” 
vurgu yapar. Toplumsal cinsiyet kavramının özü kavramın öznel oluşudur. Bu öznellik 
cinsiyetin bireysel özelliklerin dışında sosyal yapılarla ve toplumsal ilişkilerle alakalı ol-
duğu düşüncesini yansıtmaktadır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet kavramını kurumlar ve 
tarihsel süreçlerle de ilgili bir kavram olarak düşünmek gerekmektedir.

Toplumsal Cinsiyet ve İktidar
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Bu bağlamda Connell’e göre, tüm dünyada var olan bir küresel cinsiyet düzeninden 
bahsetmek gerekmektedir. Bu düzenin küresel olması dünyanın hemen her yerinde bu 
düzenin temelini oluşturan, erkeklerin kadınlardan daha güçlü olduğu, kadınları boyun-
duruk altına aldığı ve tahakkümü altında tuttuğu inancıdır. Bu düzenin özü, kadın ve er-
kek arasındaki bir eşitsizlik durumu ve gerçeğidir. Yaşadığımız bu küresel dünyada hemen 
her toplum kendi özel kültürel, tarihsel ve toplumsal özellikleri ve koşullarıyla şekillenen 
ve kadın erkek arasındaki eşitsizliği, dengesizliği ve erkeklerin kadınlardan üstün olduğu 
inancını besleyen kendisine ait bir toplumsal cinsiyet düzeni geliştirmektedir. Her toplum 
içerisinde de bu eşitsiz ve dengesiz düzeni destekleyen aile, okul, devlet, siyaset, ordu, 
ekonomi, popüler kültür, sokak, din vb kurumlar ve yapılar bulunmakta ve bu düzenin 
toplumsal düzeyde yeniden üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu noktada, küresel cinsiyet düzeni bağlamında kadın ile erkek arasındaki ilişkinin 
doğrudan bir ifadesi olarak “iktidar” kavramının ele alınması önem taşımaktadır. Çün-
kü iktidar kavramı Max Weber’in tabiriyle “sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir iradenin 
ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkânıdır”. Dolayısıyla kadın ve erkek 
arasındaki ilişkide bu imkanın yaratılması noktasında kuşkusuz kadın ve erkeğe atfedilen 
toplumsal cinsiyet rolleri ve özelliklerinin etkisi yadsınamaz. 

Dolayısıyla bu ünitede öncelikle iktidar kavramı ve iktidar kavramıyla birlikte ele alın-
ması gereken iki önemli kavram olan siyasal iktidar ve otorite kavramları anlatılacaktır. 
Daha sonra erkek iktidarına dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni olarak ataer-
kil sistemden bahsedilecektir. Çünkü ataerkil sistemin temeli, erkeğin üstünlüğü fikri ve 
soyun erkekler tarafından belirlendiği anlayışı üzerinden, hâkimiyetin erkeklerde oldu-
ğudur ve bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. Bu bağlamda 
devam eden kısımda da erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkideki eşitsizliğin bir anlatımı 
olarak “Eril Tahakküm” kavramı açıklanacaktır. Nihayet son kısımda da, erkeklik ve ik-
tidar arasında nasıl bir ilişki vardır sorusuna cevaben hegemonik erkeklik ve ön plana 
çıkarılmış kadınlık kavramları anlatılacaktır.

İKTİDAR-SİYASAL İKTİDAR-OTORİTE KAVRAMLARI
İktidar kavramı özellikle gündelik dilde siyasal iktidar kavramıyla karıştırılan ve çoğu za-
man da birbiri yerine kullanılan iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak iktidar 
kavramı siyasal bir nitelik taşıdığı zaman siyasal iktidar olarak anılmakta, bunun dışında 
ise gündelik yaşamımızın her anında karşımıza çıkan bir olgu olarak var olmaktadır. Bir 
başka deyişle, sosyal iktidar ya da iktidarlar olarak adlandırılan ve özellikle insanlar arası 
ilişkilerin her anına yansıyan bir olgu olarak iktidar kavramı, toplumun tümü üzerinde en 
üstün iktidar olarak kabul edilen siyasal iktidar kavramının mikro ölçeği olarak değerlen-
dirilebilir. Meselenin özü, iki insanın olduğu her yerde bir iktidar ilişkisinin var olduğu ve 
bu ilişkinin -siyasal iktidar kavramını makro iktidar olarak ele alırsak- mikro bir iktidar 
ilişkisi olduğudur.

İktidar 
İktidar kavramı en genel haliyle istenen bir neticeye erişme gücünü ve istenen bir şeyi 
yapabilmeye muktedir olmayı anlatmaktadır. Bununla birlikte insan ilişkileri boyutunda 
iktidar kavramı en yalın şekilde başkalarının davranışlarını etkileyebilme, biçimlendire-
bilme, değiştirebilme ya da kontrol edebilme imkânı olarak ya da başkalarının davranışla-
rını, onların istemedikleri biçimde etkileme gücü olarak tanımlanabilir. Bir kişinin başka 
bir kişiyi kendi istediği biçimde davranmaya ya da davranmamaya yönlendirebildiği öl-
çüde o kişi üzerinde iktidara sahip olduğu ileri sürülebilir. Burada diğeri üzerinde iktidar 
sahibi olduğu iddia edilen kişinin, o kişi üzerinde bir üstünlüğü bulunmaktadır ve bu 

İki kişi arasında var olan iktidar 
ilişkisi yönlendirme, etkileme, 
ikna, manevi baskı, tehdit, hile, 
disiplin cezası gibi yöntemler 
kullanılmak suretiyle tesis 
edilebilir. Ancak hiçbir zaman iki 
insan arasındaki iktidar ilişkisi yani 
mikro iktidar, meşru güç/kuvvet 
kullanma yolu ile kurulamaz. 
Çünkü sadece siyasal iktidar meşru 
güç kullanma tekeline sahiptir.
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bağlamda iktidar bir kişinin iradesinin diğer kişinin iradesine üstün olması ile ilişkilidir. 
Dolayısıyla iki kişi arasında bir iktidar ilişkisi varsa orada bir eşitsizlik durumunun olduğu 
da iddia edilebilir. Bu eşitsizliğin yaratacağı temel sonuç ise, iktidar sahibi olan kişinin 
diğer kişiden daha fazla avantaj sağlayacak olmasıdır ve bu durumda taraflar arasında 
eşitsiz bir güç ilişkisi olduğu da aşikârdır. Çünkü giriş kısmında da belirtildiği gibi Max 
Weber’in yapmış olduğu tanımlamaya göre, “iktidar sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir ira-
denin ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkânıdır”. Bu imkânı yaratan şey 
ise öncelikle, üzerinde iktidar kurulan kişinin nesneleştirilmesi suretiyle özgürlüğünün 
sınırlandırılması ya da elinden alınmasıdır. İktidarın sosyal ilişkiler çerçevesi içinde orta-
ya çıkan bir imkân olması, bu kavrama sosyal hayatın her alanında, her türlü insan ilişki-
lerinde ve toplumdaki hemen bütün yapılarda rastlanabileceğini göstermektedir. Özellikle 
insan ilişkileri alanında iktidar, bünyesinde barındırdığı eşitsizlik, farklılık ve avantajlılık 
durumu üzerinden bir kişinin diğeri üzerinde güç ve tahakküm kurduğu bir olgu olarak 
kabul edilebilir. Çünkü iktidar bir cezalandırabilme veya ödüllendirebilme gücü olarak 
kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, insan ilişkileri özelinde bir kişinin diğer kişi üzerin-
de iktidarını kurabilmesi noktasında değişik yöntemlerden faydalanabildiği söylenebilir. 
Bir kişi diğerinin davranışlarını yönlendirme, etkileme ya da değiştirme noktasında ikna, 
manevi baskı, tehdit, hile, disiplin cezası gibi yöntemler kullanabilir. Ancak hiçbir zaman 
mikro iktidar ilişkisi meşru güç/kuvvet kullanma yolu ile tesis edilemez ve bu durum sos-
yal iktidarları siyasal iktidardan ayıran en temel özelliktir. 

Bu bağlamda siyasal iktidar ülkenin ve toplumun tamamı üzerinde geçerli olan ik-
tidar olarak tanımlanabilir ve siyasal iktidarı sosyal iktidarlardan ayıran bazı özellikler 
vardır. Bu özellikler içerisinde en ayırt edicisi, siyasal iktidarın kapsamına ilişkin olan 
özelliktir. İki insan ya da grup arasında var olan sosyal iktidar/mikro iktidar kapsamı ba-
kımından sadece o kişileri ya da grup üyelerini kapsadığı halde, siyasal iktidar o ülkede 
yaşayan bütün insanları kapsar. Bunun anlamı, siyasal iktidarın o ülkede yaşayan bütün 
insanları bağlayan, bütün insanların uymak zorunda olduğu kurallar koymak, kararlar al-
mak ve bu kural ve kararları yürütmek yetkisine sahip olmasıdır. Aynı şekilde bu kurallara 
ve kararlara uymayanları cezalandırma yetkisi de siyasal iktidara aittir. Bununla birlikte 
siyasal iktidar ona tabi olan insanların, koyduğu kurallar ve aldığı kararlar üzerinden, dav-
ranışlarını kontrol etme ve siyasal iktidarın iradesini insanlara kabul ettirme ve son sözü 
söyleme yetkisini de elinde tutar. Bu yetkileri kullanırken siyasal iktidarın sahip olduğu en 
büyük güç ve kendisini diğer iktidar biçimlerinden ayıran en temel özellik, siyasal iktida-
rın kuvvet ve zor kullanma gücüne sahip olmasıdır. Bu önemli bir noktadır, çünkü diğer 
sosyal iktidar/mikro iktidar biçimlerinden farklı olarak sadece siyasal iktidarın kararları-
nı, kurallarını ve iradesini uygulatmak ve yürütmek için gerektiğinde kuvvete ya da zor 
kullanmaya yetkisi vardır. Siyasal iktidarlar bu yetkiyi toplumsal düzenin sağlanması ve 
sürdürülmesi ile toplumun ve devletin bekası üzerinden meşrulaştırırlar ve dolayısıyla da 
bu noktada meşru güç kullanma tekelinin sadece siyasal iktidara ait olduğu söylenebilir. 
Bu noktada siyasal iktidarın diğer tüm mikro iktidar ilişkilerinin üstünde yer aldığı, diğer 
tüm iktidar biçimlerine üstün olduğu da ileri sürülebilir. Bir başka ifadeyle siyasal iktidar 
bir ülke sınırları içinde yer alan “meşru güç kullanma tekeline sahip en üstün iktidardır”. 
Ancak siyasal iktidarın güç kullanma tekeline sahip olması gerçeği siyasal iktidarın edim-
lerinin her zaman kuvvet ya da güç unsuru üzerinden gerçekleştiği ya da gerçekleşmek zo-
runda olduğu anlamına gelmemektedir. Bir siyasal iktidarın istikrarı için asıl önemli olan, 
o iktidara tabi olanların yani yönetilenlerin kendi rıza ve istekleriyle bir başka ifadeyle 
hiçbir zorlama olmaksızın siyasal iktidarın karar ve kurallarına kendiliklerinden uyması, 
itaat etmesi ya da rıza göstermesidir. Çünkü sadece kuvvet ya da güç kullanma üzerinden 
kendisini gerçekleştiren bir siyasal iktidarın kendisini devam ettirmesi oldukça zor ola-
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caktır. Dolayısıyla önemli olan yönetilenlerin siyasal iktidara rıza göstermesidir. Bu rızayı 
ortaya çıkaran temel belirleyen ise halkın siyasal iktidarı meşru olarak kabul etmesi ya da 
siyasal iktidarın edimlerinin meşru olduğuna dair bir inanca ve bilince sahip olmasıdır. 

Bu noktada siyasal iktidarın temel karakteristiğini belirleyen önemli bir unsur olarak 
“meşruluk” kavramı üzerinde biraz durmak faydalı olacaktır. Meşruluk kavramının te-
melinde yatan unsur rıza birliğidir ve belirli bir toplumda siyasal iktidarı meşru kılan şey 
toplum içerisinde var olan bu rıza birliğidir. Ancak unutmamak gerekir ki, siyasal iktida-
rın meşruluğu ilişkisel bir zeminde ortaya çıkar ve bir anlam kazanır. Bununla kastedilen 
şey, siyasal iktidarın meşru sayılabilmesi için o iktidara tabi olan insanların o iktidarı be-
nimsemesi, meşru olarak kabul etmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle meşruluk, belirli 
bir siyasal iktidar ile o iktidara tabi olanların arasındaki ilişkiye, bu ilişkinin tabi olanlar 
tarafından nasıl algılandığına ya da değerlendirildiğine bağlı bir durumdur. Güç, siyasal 
iktidarın sahip olduğu bir unsur olarak tek taraflı olarak var olabilir fakat siyasal iktidar 
için yönetilenlerin onayı, rızası gereklidir ve güce rızanın eklenmesi ile güce modern an-
lamda meşruiyet kazandırılır. Bu noktada da meşruluk, bireylerin ya da toplumsal grup-
ların siyasal iktidara atfettiği bir niteliktir ve bir siyasal iktidarın meşruluğu halkın siyasal 
iktidara verdiği destek üzerinden değerlendirilebilir.

Otorite
Peki, yönetilenler neden siyasal iktidara rıza gösterir ya da siyasal iktidarı meşru olarak 
kabul eder? Bu rızanın ve kabullenişin kuşkusuz çeşitli nedenleri vardır. Bu noktada bu 
nedenleri anlamak ve iktidarın kişiler ve toplumlar tarafından nasıl algılandığını orta-
ya koymak için otorite kavramına bakmak gerekmektedir. Çünkü otorite kavramı bize 
iktidarın bireyler tarafından nasıl algılandığı ortaya koyan en açıklayıcı kavramdır. Bir 
başka ifadeyle otorite, “iktidar koşullarını yorumlama, bir güç imgesi tanımlamak suretiyle 
denetim ve nüfuz koşullarına bir anlam verme çabası” olarak da tanımlanabilir. Otorite 
kavramının hem en üstün iktidar olan siyasal iktidar hem de her türlü sosyal iktidar/
mikro iktidar ilişkilerini anlamak bakımından oldukça önemli bir yeri vardır. Otorite kav-
ramı hem makro iktidarın (siyasal iktidar) hem de mikro iktidarların ( her türlü sosyal 
iktidar) kendilerini devam ettirebilmesi noktasında mutlaka sahip olmak istedikleri en 
önemli özelliktir. 

En basit tanımıyla otorite, iktidarın ona tabi olanlar tarafından meşru olarak kabul-
lenilmiş biçimi yani meşru iktidar olarak tanımlanabilir. Bu noktada otorite başkalarının 
davranışlarını etkileme, değiştirme, dönüştürme hakkıdır. Burada kullanılan hak kavramı 
kuşkusuz hukuki anlamının ötesinde rıza unsuru üzerinden tanımlanmaktadır. Çünkü 
meşru olarak kabul edilen bir iktidar haklılıkla örtülüdür ve herhangi bir biçimde zorlama 
veya kuvvetten öte, “kabul edilmiş bir itaat ödevine” dayanır. Bunun anlamı, bir iktidarın 
kural, emir ve kararlarının iktidara tabi olanlar tarafından tartışma konusu yapılmaksızın 
geçerli kabul edilmesi ve bu kararların gereğinin yapılmasıdır. Bu durumu yaratan temel 
unsur da, iktidara tabi olanların iktidar sahibinin emir verme, kural koyma ve kendisini 
kendi istediği gibi davranmaya yönlendirme noktasındaki yetkisini ya da haklılığını kabul 
ediyor olmasıdır. Bu durumda otorite genellikle zorlama ve/veya cezalandırma yöntemi 
üzerinden değil, diğerleri üzerinde sözünü geçirebilme ve davranışları üzerinde manevi 
bir etkileme gücü üzerinden ortaya çıkar. Ancak unutmamak gerekir ki bu etkileme gü-
cünün arkasında zorlama ve cezalandırma yetkisi bulunmaktadır ve gerektiğinde kuvvete 
başvurulması durumunda da, kuvvet ya da zor kullanımının haklılığı ve meşruluğu bu 
kuvvete ya da zora maruz kalanlar tarafından önceden kabul edilmiş olmaktadır. 

Bu noktada şunu ifade etmek gerekir ki, iktidarın kararlarına ve emirlere uyma, edim-
lerini haklılık üzerinden anlamlandırma ve meşru olarak görme eğilimi iktidara tabi olan-



2. Ünite - Toplumsal Cinsiyet ve İktidar 29

lar tarafından bilinçli şekilde gerçekleşebileceği gibi bilinçsiz ya da mekanik şekilde de 
gerçekleşebilir. Bu durumda iktidarın amacına ve yararlılığına inanıldığı ölçüde iktidarın 
meşruluğunun bilinçli şekilde kabul edildiği ileri sürülebilir. Ama bunun dışında gele-
nek ve görenek, şartlandırılma, eğitim, çaresizlik hissi, alışkanlık, çevrenin etkisi, çıkar 
beklentisi, ceza korkusu ve sosyalizasyon süreci gibi nedenler de iktidarın meşru olarak 
görülmesi noktasında öne çıkabilecek nedenler arasında gösterilebilir.

Örneğin Max Weber, bir iktidara meşruiyet kazandıran ve farklı köklere dayanan üç 
otorite biçiminden bahsetmektedir. Bunlar karizmatik otorite, geleneksel otorite ve yasal-
ussal otoritedir. Geleneksel otorite köklerini çok eski geleneklerden ve kurumsallaşmış 
inançtan almaktadır. Geleneksel otorite pratik ya da günlük yaşamdan çok tarihe dayanan 
mitler ve efsanelere dayalı olarak bir anlam taşımaktadır ve dolayısıyla geleneksel otorite 
çerçevesinde iktidara meşruiyet kazandıran şey, iktidarın edimlerinde gelenek, inanç, mit 
ve efsanelere dayalı şekilde davranmasıdır ya da toplumu bu şekilde davrandığına inan-
dırmasıdır. Karizmatik temellere dayanan otorite ise iktidar sahibinin istisnai, olağandışı, 
sıradan insanların kişiliklerinde barındıramayacakları türden olağanüstü yeteneklere sa-
hip olduğu ve dolayısıyla kahraman olduğu inancına dayanmaktadır. Dolayısıyla da “Tan-
rı vergisi” yeteneklere ve niteliklere sahip olan iktidar sahibinin edimleri her daim meşru 
olarak kabul edilir. Unutmamak gerekir ki karizmatik otorite çerçevesinde itaat edilen 
doğrudan bir kişidir. Son olarak yasal-ussal otorite ise iktidarın meşruluğu bir dizi for-
mel, resmi ve gayrişahsi temele yani karizmatik otoritenin tersine kişisellikten arınmış bir 
temele dayanmaktadır. İktidarı elinde bulunduran kişinin meşruluğu bu otorite tipinde 
doğrudan kişisel özelliklerinden değil, herkes için aynı ölçüde ve şekilde geçerli olan, her-
kesi bağlayıcı ve ussal olduğu kabul edilen bir kuralı uygulamasından kaynaklanmaktadır. 

İktidar, siyasal iktidar ve otorite kavramlarını açıkladıktan sonra, bu ünitenin başlığını 
oluşturan “toplumsal cinsiyet ve iktidar” özelinde konuya yaklaştığımızda, aslında esas 
meselenin kadın ve erkek arasında var olan iktidar ilişkileri olduğu görülecektir. Toplum-
sal cinsiyet ilişkileri kavramı özünde kadınlar ve erkekler arasındaki güç ilişkilerini ifade 
etmektedir. Bu ilişkiler kuşkusuz bir takım düşünceler, uygulamalar, örneklendirmeler, 
betimlemeler üzerinden ortaya çıkar. Bunlar aracılığıyla da kadınlara ve erkeklere yete-
nekleri, davranış ve kişilik özellikleri, istekleri, arzuları ve beklentileri üzerinden bir fark-
lılık atfedilir. Bu farklılık kuşkusuz toplumdaki kadınlar ve erkekler arasındaki işbölümü-
nü, paylaşılan kaynakları ve üstlenilen ve gerçekleştirilmesi beklenen rolleri de içermekte 
ve genellikle de toplumsal olarak yapılandırılmaktadır.

Feminist perspektiften toplumsal cinsiyet ilişkilerini analiz etmek, toplumsal yapının 
bir eleştirisini içermektedir. Çünkü kadınlıktan dişil, erkeklikten de eril toplumsal cinsi-
yete dönüşmede ve bunlara özgü davranış, düşünce ve tutumları içselleştirmede, içinde 
yaşanılan toplumun değerlerinin, beklentilerinin, inançlarının, isteklerinin öğrenilmesi 
ve içselleştirilmesinin ifadesi olan toplumsallaşma sürecinin başat rolü üstlendiği inkâr 
edilemez bir gerçekliktir.

Bu noktada ise günümüzde kadın ve erkek arasındaki ilişkileri özellikle iktidar kav-
ramı üzerinden anlayabilmek ve açıklayabilmek için ataerkil toplum yapısını anlamak 
gerekmektedir. Çünkü ataerkil toplum yapısı, erkeğin kadına egemen olduğu bir güç iliş-
kisini anlatmakta ve farklı araçlarla kadınların erkeklere göre ikincil konumda tutulduğu 
bir sistemi tanımlamaktadır. Günümüz toplumsal cinsiyet ilişkilerini anlamada ataerkil 
toplum yapısını ele almanın bir diğer nedeni ise, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, ataerkil 
sistemin varlığı nedeniyle çarpıtılmış olmasıdır. Bu noktada aile, din, hukuk, siyaset, eği-
tim ve ekonomi gibi toplumun temel kurum ve yapılarının büyük çoğunluğunun ataerkil 
bir yapıya sahip olduğu ve ataerkil yapının dayanaklarını temsil ettiği ileri sürülebilir. Bu 
noktada devam eden kısımda ataerkil toplum yapısı ve bu yapının toplumsal cinsiyet ve 
iktidar meselesi üzerindeki etkisi anlatılacaktır. 
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Bir siyasal iktidarın yasal olması o iktidarın meşru olduğu anlamına gelir mi?

Otorite ile iktidar kavramının birbiri yerine kullanılmaması ve otorite ile “otoriter” kavram-
larının da eş anlamlıymış gibi kullanılmaması gerekmektedir. Otorite Latince “auctoritas” 
iktidar da “potestas” kavramlarından türemiştir. Auctoritas halkın güvenini kazananlar 
için, potestas ise yasal iktidarı anlatmak için kullanılmıştır. Otorite ve otoriter kelimelerinin 
etimolojik kökenleri aynı olsa da, anlam ve içerik bakımından birbirilerinin karşıtıdırlar. 
Mesela, otoriter kişilik dediğimizde ya da bir rejimin otoriter olduğunu söylediğimizde ya da 
askeri rejimlere otoriter dediğimizde kastedilen şey, bu kişinin ya da rejimin rıza ve meşru-
luk ile yani otorite donandığı değildir. Burada anlatılmak istenen, dayatma, denetim ve sıkı 
bir kontrol üzerinden kişinin ve rejimin kendisini sürdürdüğüdür. Bir başka ifadeyle oto-
riter yönetim demokratik yönetim şeklinin tam tersi özelliklere sahip bir yönetim şeklidir.

ATAERKİL SİSTEM
Ataerkil kavramı en genel anlamıyla babanın ya da “aile reisi sayılan erkeğin” yönetimi-
ni ifade etmektedir ve aslında belirli bir “erkek-egemen aile” türünü anlatmak üzerinden 
temellenmiştir. Erkek egemen ailede egemen erkeğin yönetimi altında bulunanlar geniş 
ev halkını oluşturan başta kadınlar olmak üzere daha genç erkekler ve çocuklar şeklinde 
sıralanabilir. Babanın yönetimi, aile içinde babanın/kocanın hakim olması ve eş ile ço-
cukların da babaya tabi olması anlamına gelir. Ataerkil ailede yetke ve iktidar bütünüyle 
babada toplanmıştır. 

Bu noktada erkeği ya da babayı hakim kılan temel unsur, ataerkil yapılanmada iktidar 
ilişkisinin, akrabalığın ve evliliğin erkek soy çizgisine göre inşa edildiği kabulüne dayanan 
toplumsal, siyasal ve ekonomik bir ilişki biçimi olmasıdır. Çünkü ataerkil yapıda iktidar 
ve yetke erkekte ya da en yaşlı erkektedir ve ilişkiler ata soyluluk ilkesine göre düzenlen-
miş bir toplumsal örgütlenmede var olur. Bir başka deyişle, ataerkil yapılanmada ailede 
çocuklar baba soyuna mal edilirler ve –özellikle de erkek çocuklar- baba soyunun devamı 
olarak kabul edilirler. 

Ancak bu kavram daha sonra sadece aile 
yapılanmasını anlatmak üzerinden kullanı-
lan bir kavram olmaktan çıkmış ve daha ge-
nel anlamda, kadınların erkekler tarafından 
tabi bırakıldıkları ya da kendilerinin tabi 
olduğu bir baskı ve eşitsizliğin ifadesi ola-
rak, erkekler tarafından yönetim anlamın-
da kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda 
kavram aile içindeki babanın hakimiyetin-
den kaynaklanan ve onu reddetmeyen hatta 
yansıtan bir şekilde genel olarak toplumda-
ki “erkek iktidarı sistemi”ni ifade etmek için 
kullanılmıştır. Bu noktada ataerkil kavramı 
esasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
sistematik, kurumsallaşmış ve yaygın oluşu-
nu vurgulamaktadır. 

1

Yetke kavramı, birisine istediği 
bir şeyi yapmayı yasak etmek 
ya da istemediği halde zorla bir 
şeyi yaptırmak, emretmek, itaat 
ettirmek gibi zor ve güce dayanan 
bir ilişki biçimini anlatmaktadır. 

Resim 2.1

Ataerkil Sistemin 
Ailede Yansıması
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Erkek İktidarı Sistemi
Ataerkillik yalnızca, erkek akrabanın veya babanın gücüne dayanan bir sistemi kapsama-
maktadır. Ataerkilliğin kapsamı çok daha derindir: “Söz konusu terim aynı zamanda kay-
nağını babanın iktidarından alan her tür toplumsal yapıyı anlatmak için de kullanılır. Böyle 
bir örgütlenmede site prensinin ya da kabile şefinin iktidarı, aile üyeleri üzerinde babanın 
sahip olduğu iktidarın aynısıdır. İkisi arasındaki 
benzerlik o kadar fazladır ki yöneticiler kendilerin-
den rahatlıkla “halkın babası” olarak söz ederler” 
(Badinter, 1992:86). 

Kuşkusuz ataerkil toplumsal yapılanmanın 
ortaya çıkmasında, toplumca kabul edilen iktidar 
imgesinin baba ya da erkek olarak ortaya çıkması, 
içinde yaşanılan dönem ve toplumun koşullarına 
uygun olarak biçimlenmiş ve dönemin iktidar pra-
tiklerini de biçimlendirmiştir. Ataerkil sistemde 
toplum içerisinde erkeğin kadına göre daha üstün 
bir statüde yer almasının doğal sonucu da toplum-
da var olan iktidar kuramlarında erkeğin kadına 
göre egemen, başat, belirleyici olduğu bir yapıyı 
ortaya çıkarmasıdır. Zaten, kuramsal olarak top-
lumsal cinsiyet hiyerarşisi, kadınlar ve erkeklerin 
birbirleri üzerindeki hakimiyeti anlamına gelse de 
gündelik yaşamda genellikle erkeklerin hakim ol-
duğu bir başka ifadeyle hükmettiği, kadınlarınsa 
tabi yani hükmedilen olduğu bir hiyerarşiyi ifade 
etmektedir. 

Zaten ataerkil sistem içerisinde şekillenen toplumsal cinsiyet ilişkileri de temelde ege-
menlik ve ast-üst ve boyun eğme şeklinde kendini gösteren güç ilişkileridir. Ataerkil sis-
tem içerisinde kadınlar ve erkekler arasındaki bu güç ilişkisinin sürdürülebilirliğini sağla-
yan unsurlar da işbirliği, zor ve şiddet unsurlarıdır.

Daha önce de ifade edildiği gibi iktidar ilişkisi ile taraflardan iktidara tabi olan kişinin 
öncelikle özgürlüğünün sınırlandırılması ya da elinden alınması amaçlanır. Aslında temel 
amaç bu sınırlama ya da yok saymanın iktidarın sürdürülebilirliği için devamlı kılınma-
sıdır. Dolayısıyla iktidar, iktidara sahip olanın iradesi ile iktidara tabi olanın tahakküm 
altına aldığı bir süreçtir ve her zaman için taraflar arasındaki farklılık avantajına dayanır. 
Toplumsal cinsiyet özelinde meseleye bakıldığında kadın ve erkek arasındaki ilişkide, ikti-
darı elinde bulunduran taraf olan 
erkeğin ilk avantajı, çeşitli alan-
larda gösterilen daha güçlü olma 
durumudur. Bu bağlamda şiddet 
daha güçlü olan tarafın yani erke-
ğin gücünü kadın üzerinde hisset-
tirmesi ya da hissettirmeye kalkış-
ması süreci olarak ifade edilebilir. 
Bu şiddet doğrudan fiziksel etkiler 
doğurma ihtimali olan fiziksel 
şiddet şeklinde ortaya çıkabileceği 
gibi, psikolojik ya da cinsel şiddet 
şeklinde de kendisini gösterebilir. 

Resim 2.2

İş Yaşamında Kadın

Toplum içerisinde erkeğin kadına 
göre daha üstün ve öncelikli 
olduğu inancı üzerinden kurulan 
ataerkil sistemde, topluma nüfus 
eden egemen iktidar kuramları, 
erkeğin kadına göre egemen, 
başat ve belirleyici olduğu bir yapı 
üzerinden şekillenmektedir. 

Ataerkil sistem içerisinde var 
olan kadın erkek ilişkileri özünde 
egemenlik ve ast-üst ve boyun 
eğme şeklinde somutlaşan güç 
ilişkileridir. Ataerkil sistemde bu 
güç ilişkisini sürdüren unsurlar ise 
işbirliği, zor ve şiddettir.

Resim 2.3

Ataerkil Sistemde Güç
İlişkisini Sürdüren Bir 
Unsur Olarak Şiddet
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Dolayısıyla üzerinde şiddet ya da zor uygulanarak istemediği bir şeyi yapmaya ya da iste-
diği bir şeyi yapmamaya zorlanan kadın, erkeğin üstünlük kurma ya da tahakküm uygu-
lamasının öznesi olacaktır. 

Bu noktada işbirliğinden kasıt ise, kadınların işbirliği olmadan ataerkil sistemin var 
olamayacağına ilişkin kabuldür. Çünkü erkek ve kadın arasındaki güç ilişkisinin sürdürü-
lebilirliğini sağlayan diğer iki unsur olan zor ve şiddet unsuru kadının özgürlüğünü sınır-
layacak ve fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddette maruz kalmasına olanak sağlayacaktır. 
Bu durumda kadın erkeğin kendi üzerinden yürüttüğü bu güç ilişkisine neden ve nasıl 
boyun eğmektedir? Bu boyun eğişin altında şayet rıza ya da haklılık unsuru yatıyorsa bu 
rızayı doğuran temel kıstas nedir? Bu tür sorular ataerkil sistemin kadınlar tarafından da 
içselleştirildiğinin ya da değiştirilemezliğine duyulan inançla beslenen kabullenilmişliği-
nin bir sonucu mudur? 

Ataerkil Sistemde Kadın
Kuşkusuz kadınlar da ataerkil sistemin bir parçasıdırlar ve sistemin değerlerini ve ideolo-
jisini içselleştirmişlerdir. Bu içselleştirme ve kabulleniş bir dizi yöntemle sağlanmakta ve 
güvence altına alınmaktadır. Örneğin kadına ve erkeğe doğduğu andan itibaren toplumsal 
cinsiyet kimliklerine ve kendilerinden beklenen rollere ilişkin bilgi vermek, öğrenme ve 
pekiştirme süreçlerini bireyin toplumsallaşma sürecinin ana dinamiklerinden biri haline 
getirmek, kadınların eğitim imkânlarından faydalanmalarını engellemek, kadınlara ken-
di tarih bilgilerini vermemek; saygınlık ve aykırılığı kadınların cinsel faaliyetlerine göre 
tanımlayarak kadınları iyi –kötü, edepli-edepsiz gibi kategoriler üzerinden birbirinden 
ayırmak ve ayrıştırmak; yasaklar ve çoğu zaman da baskı yoluyla kadınların ekonomik 
imkânlara ve siyasi özgürlüklere erişiminde eşitliksizlik yaratmak, eşit yurttaşlık ilkesinin 
gereği olarak kadınları her türlü insan haklarından yararlanılması noktasında bazı somut 
uygulamalar üzerinden –araba kullanamamak gibi- ayrımcılığa maruz bırakmak gibi yön-
temler üzerinden ataerkil sistem hem kadınlar hem de erkekler tarafından içselleştirilerek 
sistemin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Bununla birlikte hemen bütün toplumlar toplumu oluşturan insanları bir arada tu-
tabilmek ve topluluk üyelerinin özellikle kadınlar ve erkeklere ilişkin olan konumunu 
ve toplumdaki yerlerini belirlemek için bir söylem geliştirirler. Bu söylemlere mitlerde, 
mitolojide ve dinsel anlatılarda rastlamak mümkündür. Bu söylemlerin toplumsal cinsi-
yet ve iktidar meselesi açısından önemi, kadını erkeğe göre genelde ikinci planda tutan 
ve kadını erkeğe bağımlı kılan bir özellik taşımasıdır. Yani erkeği etken, kadını edilgen; 
erkeği güçlü kadını zayıf ve korunmaya muhtaç; erkeği muktedir kadını ise itaat eden 

şeklinde ele alması ve söylemsel ola-
rak bunu pekiştirmesidir. Bu söylemin 
ortaya çıkardığı temel sonuç da kuş-
kusuz, kadının özerkliğinin ortadan 
kaldırılması ve erkeğe sarsılmaz bir 
iktidar alanı sağlamasıdır. Bu sayede 
kadın uysallaştırılan, itaat eden, özgür-
lükten mahrum bırakılan taraf olarak 
erkeğe boyun eğen ve erkeğe tabi kılı-
nan simgesel bir düzen içerisinde ken-
disi var etmeye çalışacaktır. Yaratılan 
ve mitlerle, dinsel öğreti ve alıntılarla, 
mitolojiyle pekiştirilen bu söylem de 
bu sayede kendini yeniden ve yeniden 
üretme şansını bulacaktır. 

Resim 2.4

Kadının Edilgen 
ve İtaat Eden 
Kanununun 
Pekiştirilmesi 



2. Ünite - Toplumsal Cinsiyet ve İktidar 33

Ayrıca, ataerkil sistemin değerlerini ve ideolojisini içselleştirmiş ve sistemin değişti-
rilemez olduğuna dair bir inancı benimsemiş toplum üyeleri için ataerkil toplum yapısı 
kadın ve erkek ilişkileri özelinde ciddi bir sorunsala daha referans olacaktır. Bu da, kadın 
tarafından erkeğin muktedir, egemen, hakim, güçlü, etken ve itaat edilmesi gereken şek-
linde algılanmasına sebep olacak ve kadın erkek arasındaki ilişkiyi kendi topluluklarında-
ki etik anlayışın aracılığıyla ussallaştırmasına olanak sağlayacaktır. Bu durumda da kadın 
öğrenilmiş çaresizlik adı verilen bir psikolojik mekanizma dolayımıyla erkek ve kadın 
arasındaki bu eşitsiz ilişkinin değiştirilemeyeceğine inanarak erkeğin iktidarını toplumsal 
yaşamın her alanında koşulsuz olarak kabul edecektir. 

Bu bağlamda devam eden kısımda, kadın ve erkek arasında var olan iktidar ilişkisi 
bağlamında kadının erkeğe tabi olması, onun kendi üzerinde ve davranışları hakkında söz 
söyleme hakkının olduğunu kabul etmesi, erkeğin hakim olan ve kadının da itaat eden 
konumda olduğu şeklinde biçimlenen toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin bir başka ifadesi 
olarak “Eril Tahakküm” kavramı anlatılacaktır. 

Toplumsal cinsiyet ve iktidar başlığı altında şiddet kavramını, özellikle de “kadına yönelik 
şiddet” olgusunu nasıl değerlendirmek gerekmektedir?

ERİL TAHAKKÜM
Pierre-Felix Bourdieu tarafından kullanılan eril tahakküm kavramı, en basit haliyle top-
lumsal iktidar ilişkilerinin cinsiyet ayrımı bağlamında ele alınması olarak kabul edilebilir. 
Eril tahakküm özünde erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkide var olan eşitsizliğin bir dizi 
karmaşık etki sonucu sürekli olarak kendisini yeniden ürettiği anlayışı üzerine oturmak-
tadır. Bourdieu’ya göre kadın ve erkek arasında var olan bu eşitsiz ilişki, toplumsal ve 
tarihsel olarak kurulan bir tahakküm biçimidir. Ancak önemli olan tarihsel ve toplumsal 
olarak kurulan ve temelde kadın ve erkek arasında var olan bu eşitsizliğin sanki tarih 
dışı bir kategori olarak doğallaştırıldığı ve içselleştirildiği üzerine vurgu yapılmasıdır. Bu 
bağlamda önemli olan kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizliği normalleştiren her 
türlü etkiyi açığa çıkarmaktır. Ancak etkilerin açığa çıkarılması tek başına yeterli değildir. 
Asıl vurucu nokta, bu etkilerin iktidarın toplumsal temelleri üzerinde nasıl inşa edildiği-
nin gösterilebilmesidir. 

Aslında toplumlara bakıldığında kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği bir başka 
anlatımla eril tahakkümü normalleştiren süreç aile, din, devlet, eğitim sistemi, medya gibi 
birbirine bağlı kurumların faaliyetlerinden bağımsız değildir. Bir başka anlatımla kadın 
ve erkek cinsleri arasındaki ilişkinin eşitsizlik boyutu, toplum tarafından yaratılan değer-
ler, pratikler, alışkanlıklar, inanışlar üzerinden gerçekleşmekte ve yeniden üretilmektedir. 
Ataerkil toplum yapısını anlatırken de bahsettiğimiz gibi, bu yapının sürdürülebilirliği 
sağlayan temel unsur kadın ve erkekler arasında kurulan ayrımların doğallaştırılabilmesi-
dir. Bu noktada Bourdieu’ya atıfla bu ayrımların ortaya çıkmasında ve normalleştirilme-
sinde önemli olan iki unsurun ön plana çıktığını söylenebilir. Bunlar, sembolik iktidar ve 
sembolik şiddet mekanizmalarıdır. 

Sembolik Şiddet ve Sembolik İktidar
Sembolik şiddet kavramı, eril tahakkümün toplumsal düzenin işleyişinde belirgin bir yere 
sahip olması ve kadınların da bu düzenin bir çıktısı ve devam ettiricisi olarak eril tahakkü-
mü “doğal” ve “normal” olarak kabul etme eğiliminde olmasını anlatmaktadır. Bir başka 
anlatımla sembolik şiddet, eril tahakkümün gücünü, egemenlik altına alınan kadınların 
bu egemenliği meşru ve doğal kabul etmelerinden almasını ifade etmektedir. Bu noktada 
kadınların erkeklerin tahakkümüne boyun eğmeleri ve erkeklerle kurdukları ilişkide eşit 
olmadıklarını kabul etmeleri kendi rızalarıyla gerçekleşir. Ancak bu razı oluşun bilinçli 
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Sembolik şiddet, kadınların eril 
tahakkümün toplumsal düzen 
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sürdürülmesinde önemli bir role 
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olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu razı oluş bilinçli değildir ancak zorlama da olmak-
sızın kendiliğinden gerçekleşir. 

Kadınların eril tahakküme razı oluşu aslında bir süreç içerisinde gerçekleşir. 
Bourdieu’nun sembolik iktidar olarak adlandırdığı bu süreç, kadınların eril tahakküm 
fikrini üreten değerleri meşrulaştırması ve yeniden üretmesi ile gerçekleşir. Bir başka ifa-
deyle kadının erkeğin egemenliği altına girmeyi kabul etmesi, bu egemenliği üreten ay-
rımları kabul etmesiyle yani erkeğin kadından hiyerarşik olarak daha üstün olduğu fikrini 
benimsemesiyle ve bu ayrımı doğal ve normal olarak kabul etmesiyle ilişkilidir. Ancak 
vurgulamak gerekir ki, bu iktidarın işleyişinin hem erkekler yani egemen olanlar hem 
de kadınlar yani boyun eğenler-tabi olanlar tarafından bilinçli şekilde sürdürüldüğü ileri 
sürülemez. Çünkü eril tahakkümün kurulmasında önemli bir etkiye sahip olan sembolik 
iktidar bir algılama ve anlamlandırma süreci içerisinde gerçekleşir.

Sembolik şiddet ve sembolik iktidar üzerinden kendini kuran eril tahakküm kadınla-
rı da sembolik nesneler olarak kurmaktadır. Sembolik nesneler olarak kadınlar bedensel 
güvensizlik ve sembolik bağlılık duygusu içinde olmaya yönlendirilir. Bu bağlamda kadın-
lardan olması istenen özelliklerin başında genelde sakin, edilgen, özgeci olmaları, daima 
erkeğin beklentilerini karşılamaları ve erkeğe bağlılık göstermeleri, etrafa mutluluk dağıt-
maları gelmektedir. Çünkü eril tahakkümün sembolik işleyişinde kadınlar algılanan şey-
ler olarak kabul edilmektedirler. Kadınları algılayan erkekler ise iktidar konumundayken, 
kadınlar sanki erkeğin bakışı için oradadır. Bu bakış ise hiç masum olmayan gayet talepkar 
bir bakıştır. Bu taleplerin başında da daha önce ifade edildiği gibi kadının arkadaş canlısı, 
güler yüzlü, itaatkar, çekici ve bağlı olması beklenir. Eril tahakküm bağlamında sembolik 
bir nesne olarak kurgulanan kadınlığın kurucu öğesi aslında bu “bağlı olma” durumudur. 
Bu noktada, bağlılık vurgusu üzerinden kurgulanan kadın, erkeklerin beklentilerine göz 
yummak ve hoş görmek zorunda kalacaktır. Çünkü başkalarına bağımlı olmak kadın için 
var olmanın bir koşulu haline gelecektir. Kadın için var oluşun koşulunun başkalarına ba-
ğımlı olmak olması sembolik şiddetin kadına verdiği en büyük zarardır. Çünkü bu durum 
kadına çok olağan ve doğal görünen pratikler üzerinden kendisine dair bir değersizlik ve 
yetersizlik hissi vermektedir. Bu noktada kendisini yetersiz ve değersiz gören kadın, eril ta-
hakküme rıza gösterecek, bir başka deyişle erkeğin iktidarına, hâkimiyetine ve üstünlüğü-
ne yani kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik durumuna ve yarattığı sonuçlara gönüllü olarak 
boyun eğecek ve kadınlara ilişkin toplum tarafından gerçekleşmesi beklenen roller kendi-
sini yeniden üretecektir. Çünkü kadına yüklenen ve gerçekleşmesi beklenen rollerin ve bu 
roller ve algılar üzerinden gerçekleşen sistemin işleyişinde kadınlar tarafından bir sorun 
olduğu düşünülmeyecek ve rıza ile meşrulaşan baskı ve tahakküm aynen süregidecektir.

Bu noktada daha somut olarak erkeklik ve iktidar arasındaki ilişkinin de analize dahil 
edilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı devam eden kısımda erkeklik ve iktidar arasında-
ki ilişkinin anlatımı olarak “hegemonik erkeklik” ve “ön plana çıkarılmış kadınlık” kav-
ramları anlatılacaktır. 

Eril tahakkümün hem toplumsal kurumlar, hem de erkeklerin diğer erkekler ve kadınlarla 
kurdukları ilişkiler düzleminde inşa edildiği gerçeğinden hareketle, eril tahakküme yönelik 
potansiyel tehdit kaynakları neler olabilir?

HEGEMONİK ERKEKLİK VE ÖN PLANA ÇIKARILMIŞ KADINLIK
Toplumsal cinsiyet kavramı genelde kadınlara atıfla yapılan çalışmalar ve değerlendir-
meler üzerinden şekillenmiştir ancak kavram özünde erkekleri ve erkeklik olgusunu da 
barındırmaktadır. Genelde erkeklik olgusu toplumsal cinsiyet kavramı bağlamında ikincil 
konumda yer almaktadır. Ancak ataerkil sisteme içkin olan toplumsal cinsiyet kodlarının 
anlaşılabilmesi ve çözümlenebilmesi için özellikle iktidar meselesi özelinde “erkeklik” ol-

Sembolik iktidar, kadınların 
eril tahakküme razı oluşunu 
anlatan sürecin adıdır ve bu süreç 
bir algılama ve anlamlandırma 
sürecidir. Bu algılama ve 
anlamlandırma süreci kadınların 
eril tahakküm fikrini üreten 
değerleri meşrulaştırması ve 
yeniden üretmesi üzerinden 
gerçekleşir. 
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gusunun da incelenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, ataerkil yapılanmada toplumsal 
cinsiyetler arasındaki iktidar ilişkisinin sadece kadınların erkekler tarafından tahakküm 
altına alınması ya da nesneleştirilmesi olarak anlaşılamaz oluşudur. Çünkü erkeklik de 
kadınlık gibi toplumsal bir anlama da sahiptir ve erkeğe dair tanımlama, algılama ve bek-
lentiler üzerinden bir erkeklik olgusu ortaya çıkar. Dolayısıyla erkeklik sadece genetik ya 
da biyolojik özellikler üzerinden değil, erkeğin erkekliği toplumsallaşma sürecinde öğ-
rendiği ve algıları ile davranışlarının bir bileşimi olarak kendisini sürekli yeniden üreten 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ataerkil sistemin toplumsal cinsiyet 
kodları erkek iktidarının erkeği de ezen bir yapıyı ortaya çıkarmasına imkân verir. Çünkü 
ataerkil sistemde erkek yaşamını sürekli ispatlanması ve onaylanması gereken bir erkeklik 
vurgusu üzerinden kurmak zorundadır. 

Zaten erkeklik çalışmaları da, erkekliğin tarihsel kültürel ve toplumsal bir inşa olduğu 
inancından kalkarak eril iktidarın gücünün kaynaklarını ve bu iktidarın gündelik karşı-
lıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Bir başka deyişle erkeklik çalışmaları sadece kadınları 
değil, kadınlara göre daha avantajlı konumda olan erkekleri ve onların yaşamlarını da 
incelemek zorunluluğu üzerinden ortaya çıkmıştır. Çünkü erkeklik bir dizi iç içe geçmiş 
tarihsel, toplumsal ve kültürel etkileşimin ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve dolayısıyla da 
evrensel ve standart tek bir erkeklik kimliğinden söz edilebilmesi oldukça zordur. Erkek-
lik, içinde yaşanılan zamana topluma ve kültüre göre değişen bir kurgudur. Dolayısıyla 
burada sorulması gereken soru, sadece erkek olarak doğmuş olmanın farklı dil, din, ırk, 
yaş ya da iktidar imkânları açısından tüm erkekler için aynı sonucun ortaya çıkmasına 
olanak verip vermeyeceğidir. Bu soru aslında içerisinde farklı erkeklik biçimlerinin varlı-
ğına ve incelenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu noktada farklı erkeklik biçimlerinin 
tanımlanmasında öne çıkan kavram “hegemonik erkeklik” kavramıdır. 

Hegemonik Erkeklik
Hegemonya kavramı ilk olarak Antonio Gramsci tarafından kapitalist bir toplumda belli 
bir egemen sınıfın başka sınıf kesimleriyle kurduğu anlaşmalar ve siyasal uzlaşmalar yo-
luyla hâkimiyetini topluma kabul ettirebilmesi ve yönetici konumunu sürdürülebilmesini 
anlatmak için kullanılmıştır. Görüldüğü gibi hegemonya kavramının özünde güç, zor ya 
da şiddet değil anlaşma ve uzlaşmaya dayalı bir ikna ve rıza mekanizması bulunmaktadır. 
Bu tanımın ışığında hegemonik erkeklik kavramı da ataerkil toplumda kadınlar ve er-
kekler ile erkeklerin kendi arasındaki iktidar ilişkilerini meşrulaştıran, farklı toplumlarda 
ve kültürlerde farklılık gösteren idealleştirilmiş bir erkek kimliğini anlatmak için kulla-
nılmaktadır. Zaten ataerkil sistemi ortaya çıkaran hegemonik erkeklik olgusudur çünkü 
idealleştirilmiş ve erkekler tarafından içselleştirilmiş bir erkek kimliği olmadan ataerkil 
sistemin sürdürülebilirliği zora girer.

Hegemonik erkeklik, hegemonya kavramının özünde de vurgulandığı gibi zor ya da 
şiddet üzerinden işlemez. Kavramı önemli hale getiren, erkeklerin kadınlara ve birbirleri-
ne karşı kurdukları tahakküm ilişkilerinin ortaya çıkışında toplumsal kültür ve kurumlar 
üzerinden işleyen ikna ve rızanın ne kadar önemli olduğunu göstermesidir. Hegemonik 
erkeklik, toplumsal süreçler dâhilinde ortaya çıkarılmış olan ideal erkeklik formunun 
devlet, kilise, eğitim, medya gibi kurumlar aracılığıyla nasıl tüm topluma yayıldığını gös-
teren bir kavramdır. 

Bu noktada önce erkekliğin çok boyutlu bir ilişkiler ve değerler sistemi içinde ortaya 
çıktığı ve geliştiği kabulünden hareketle sınıf, etnik kimlik, yaşam tarzı, yaş, din ve cinsel 
tercih gibi pek çok toplumsal kriterin erkekliğin biçimlenmesindeki öneminin göz ardı 
edilmemesi gerekliliği bir kez daha vurgulanmalıdır. Bu bağlamda erkek olmak, kadın 
olmak üzerinden tanımlanan her türlü duygu, davranış ve pratiğin baştan ve kesinlikle 
reddi üzerinden şekillenir. Dolayısıyla hegemonik erkeklik bağlamında kesinlikle kadınsı 

Ataerkil sistemi ortaya çıkaran 
ve sürdürülebilirliğini sağlayan 
şey, özünde ataerkil toplumda 
kadınlar ve erkekler ile erkeklerin 
kendi arasındaki iktidar ilişkilerini 
meşrulaştıran, farklı toplumlarda 
ve kültürlerde farklılık gösteren 
idealleştirilmiş bir erkek kimliğinin 
ifadesi olan hegemonik erkeklik 
olgusudur.
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olarak kabul edilen hiçbir edime ve niteliğe hoşgörü ile yaklaşılmaz ve bu özelliklerin 
bir erkek tarafından gerçekleştirilmesine izin verilmez. Bu bağlamda genel olarak kabul 
edilen hegemonik erkeklik özellikleri; güç, hâkimiyet, otorite, duygusallıktan uzaklık, he-
teroseksüellik, homofobik olma, yarışmacılık, iş-güç sahipliği, spor dallarından birisi ile uğ-
raşma, cinsel olarak aktif olma ve risk alabilme olarak sıralandırılabilir. Bu noktada ortaya 
çıkan aslında hegemonik erkeklik kavramıyla tanımlananın yukarıda da ifade edildiği gibi 
bir “ideal erkek” formu olmasıdır. Yani ideal bir erkekte bulunması gereken özellikler he-
gemonik erkeklik özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu durumda hegemo-
nik erkekliğin tüm özelliklerinin tek bir erkekte bulunması oldukça zordur. Zaten daha 
önce de ifade edildiği gibi hegemonik erkeklik sabit değildir ve eski erkeklik biçimleriyle 
yeni biçimler daima yer değiştirir ve dolayısıyla da sabit, değişmez, evrensel bir erkek ta-
nımlaması yapmak mümkün değildir. 

Bu noktada ifade etmek gere-
kir ki, erkekliğe dair her davranış 
ve düşünce kodu belli bir top-
lumun belli bir zaman dilimin-
deki erkekliğe ilişkin inanışları, 
değerleri ve beklentileri tarafın-
dan şekillenir. Bir toplumun dö-
nemsel olarak erkekten erkeklik 
pratiği konusundaki beklentileri 
de farklılaşır. Dolayısıyla kay-
gan bir zeminde gelişen erkeklik 
kimliği öteki erkekleri izleyerek 
oluşur ve mekanizma kendine 
benzemeyeni dışlamak şeklinde 

işler. Bu bağlamda yeterince sert ve kaba olmayan, küfretmeyen, zorluklara dayanamayan, 
çabuk pes eden hatta ağlayan erkekler kadınsı bulunur. Bu noktada erkek toplumsallaş-
ma süreci boyunca ve bu sürecin sonunda sünnet, askerlik, iş bulma, evlilik gibi sürekli 
kendini kanıtlamak zorunluluğu üzerinden gerçekleşen sınavlardan başarılı olmak zorun-
dadır ki erkek kalabilsin. Şayet erkek bu sınavları geçemezse erkekliğini kanıtlayamaz ve 
erkekten sayılmaz. O nedenle hegemonik erkeklik özelliklerine sahip olduğunu göstermesi 
bakımından her daim kendisini kanıtlaması gerekmektedir.

Bu noktada önemli olan, hegemonik erkeklik kavramının sadece erkeklerin kadın-
lar üzerindeki tahakkümünü anlatan değil ve fakat farklı erkeklik grupları arasındaki ta-
hakküm ilişkilerini de anlamaya yönelik olarak kurgulanmış ikili işleve sahip bir kavram 

oluşunun göz ardı edilmemesidir. 
Bu noktada hegemonyayı dışsal ve 
içsel olarak ikiye ayırıp meselenin 
ayrıntısına girmek faydalı olacaktır. 

Dışsal hegemonya kavramı ile 
erkeklerin kadınlar üzerindeki ta-
hakkümünün kurumsallaşması sü-
reci anlatılırken, içsel hegemonya 
kavramı ile de bir grup erkeğin di-
ğer erkekler üzerindeki hâkimiyeti 
vurgulanmaktadır. Aslında hege-
monik erkeklik daima kadınlarla 
ilgili olduğu kadar, ikincil konuma 
itilmiş ya da tabi kılınmış çeşitli er-
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keklik biçimleriyle ilgili olarak da inşa edilmektedir. Bir başka anlatımla hegemonik er-
keklik, kadınlarla ve tabi kılınmış erkekliklerle ilişkili olarak inşa edilir. 

Bu noktada özellikle içsel hegemonyayı anlamaya yardımcı olması bakımından hege-
monik erkekliğin “iktidarı elinde tutan erkeklerin sahip olduğu erkeklik imajına” işaret eden 
bir tahakküm biçimi olduğu da ileri sürülebilir. Bu çerçevede hegemonik erkeklik özünde 
belirli bir imaj setine işaret etmektedir. Bu imaj seti ise tarihsel, toplumsal ve mekânsal 
farklılıklar gösterebilir. İyi bir eğitim almış olmak, geliri yüksek bir işe sahip olmak, bir 
aile babası olmak, kaslı-atletik bir vücuda sahip olmak ve en önemlisi heteroseksüel olmak 
gibi. Çünkü çağdaş hegemonik erkekliğin temel ayırt edici kriteri erkeğin heteroseksüel 
oluşu, yani evlilik kurumuyla bağlantılılığıdır; dolayısıyla tabi kılınmış ya da ikincil konu-
ma itilmiş erkekliğin en önemli biçimi de eşcinsellik olur. 

Dolayısıyla içsel hegemonya bu imaj setine sahip olmayan erkekler üzerindeki tahak-
kümü anlatmaktadır. Örneğin homoseksüel erkeklerin heteroseksüel erkekler ve toplum 
tarafından dışlanması, baskı altına alınması, özgürlüklerinin kısıtlanması gibi örnekler 
içsel hegemonya kapsamında düşünülebilir. Bir başka örnek de Türk hegemonik erkekliği 
üzerinden verilebilir: “atına, avradına, silahına” düşkün, namusuna söz söyletmeyen, sa-
vaşçı, vatanını ve milletini canından çok seven erkek.

Özetle, hegemonik erkeklik, belirli bir toplumda o toplumun kültürü ve değerleri ile 
şekillenmiş başat bir erkeklik formudur. Ataerkil bir toplumda toplumsal cinsiyet hiyerar-
şisi kesinlikle hegemonik bir erkeklik kurmadan yaşayamaz ve kendini yeniden üretemez. 
Çünkü ataerkil sistemde yaşanan kadın kimlikleri de hegemonik erkek kimliklerine göre 
kurulur ve biçimlendirilir. Ancak unutmamak gerekir ki, egemen erkeklik biçiminin er-
kekler arası ilişkilerde hegemonik olması anlamında hegemonik bir kadınlık biçiminden 
söz edilemez. 

Ön Plana Çıkarılmış Kadınlık
Bu alt başlık esasında ifade etmek gerekir ki, ataerkil sistemin kendini yeniden üretebil-
mesi noktasında sadece hegemonik erkekliğe değil aynı zamanda ön plana çıkarılmış ka-
dınlığa da ihtiyaç vardır. Connell’e göre, “ön plana çıkarılmış kadınlık”, küresel cinsiyet 
düzeni bağlamında kadınların erkeklere küresel düzeyde tabi olmasını ifade etmektedir. 
Bu tabi olma durumu ile birlikte kadınlar küresel düzeyde erkeklerin istek, beklenti ve 
arzularına hizmet etmeye ve ona göre davranmaya yönlendirilmektedirler.

Burada vurgulanması gereken şey, kadınlığa dair yapılacak olan analizde erkekliğe 
ilişkin pek çok genel noktanın uygulanabilir oluşudur. Kuşkusuz kadınlık da tarihsel, 
toplumsal ve kültürel bir örüntüyle ortaya çıkar ve bu örüntülerin tarihselliği kadınlık 
biçimlerinin değişmesine yol açar. Bir başka deyişle, yeni kadınlık biçimlerinin ortaya çık-
masıyla eski kadınlık biçimleri yok olmaya mahkûm olur. Ancak erkeklik ve kadınlık bi-
çimleri arasında temel bir farklılık bulunmaktadır. Bu farklılığın üzerine inşa edildiği şey, 
eski yeni fark etmeksizin bütün kadınlık biçimlerinin kadınların erkeklere tabi kılınması 
üzerinden ortaya çıkmasıdır. Bundan kaynaklı olarak da kadınlar arası ilişkilerde, hege-
monik erkekliğin erkekler arasında tuttuğu yeri dolduracak bir kadınlık biçiminin olduğu 
ileri sürülemez. Dolayısıyla toplumsal iktidarın erkeklerin elinde toplanması, kadınların 
diğer kadınlar üzerinde kurumsallaşmış iktidar ilişkileri kurabilmesine imkan vermemek-
tedir. Aslında kurumsallaşmış iktidar hiyerarşileri ana-kız gibi ilişkilerde olduğu gibi bazı 
bağlamlarda ortaya çıkabilir ancak erkekler arasında var olan iktidar ilişkilerinin temel 
belirleyicisi olan tahakküm kurma isteği kadınlar arası ilişkilerde oldukça yumuşatılmış-
tır. Bunun en somut göstergesi şiddetin kadınlar arasında erkeklere göre daha düşük bir 
düzeyde oluşudur. Bununla birlikte kadınlığın toplumsal inşasında öteki cinsiyet üzerinde 
egemenlik kurma etrafında hegemonik bir biçimin örgütlenmesi de söz konusu değildir. 

Küresel cinsiyet düzeni 
bağlamında kadınların erkeklere 
küresel düzeyde tabi olmasının 
ifadesi olan ön plana çıkarılmış 
kadınlık kavramı özünde 
kadınların küresel düzeyde 
erkeklerin istek, beklenti ve 
arzularına hizmet etmeye 
ve ona göre davranmaya 
yönlendirilmesidir.
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Kadınlığın inşasında en belirgin olan egemenlik yapısı, hegemonik erkekliğin en temel 
niteleyicilerinden olan heteroseksüelliğin, dolayısıyla heteroseksüel erkeklerin küresel dü-
zeydeki egemenliğidir. Bu noktada kadınlığın inşasında bu egemenliğe boyun eğme ya da 
direnme etrafında beliren bir kutuplaşmadan söz edilebilir. Ön plana çıkarılmış kadınlık 
bu noktada boyun eğme seçeneğinin bir çıktısıdır ve bu kadınlık biçimi en fazla kültürel 
ve ideolojik desteğin verildiği kadınlık örüntüsünün merkezindedir. Bu noktada kadınla-
rın boyun eğdikleri şey, kadınlara yönelik istihdam piyasası ayrımcılığına bir tepki olarak 
evliliğin ve çocuk bakımının kabullenilmesi, oynaşma sahnelerinde kırılganlık, erkeklerin 
işyeri ilişkilerinde içlerinin gıcıklanma ve benliklerinin okşanma arzusuna boyun eğme vb. 
şeklinde sıralanabilir. Bu noktada genç kadınlar için cinsellik, yaşlı kadınlar için de anne-
lik ön plana çıkarılmış kadınlığın temel temaları olarak okunabilir.

Burada ön plana çıkarılmış kadınlığın içeriğinin her ne kadar özellikle ev ve yatak oda-
sının mahrem alanıyla bağlantılı olsa da kamusal olduğu ileri sürülebilir. Çünkü ön plana 

çıkarılmış kadınlık son aşamada kültürel 
bir inşa biçimidir. Gerçekten ön plana çı-
karılmış kadınlığın kitle iletişim araçları 
yoluyla herhangi bir erkeklik biçimine 
göre daha çok reklamı yapılır. Bu reklam-
lara yüksek tirajlı kadın dergilerinde, yük-
sek tirajlı gazetelerin kadın sayfalarında 
ve televizyonda sabah yayınlanan pembe 
diziler ve kadın programlarında oldukça 
sık rastlanmaktadır. Burada önemli olan 
nokta bu reklamların büyük bir bölümü-
nün erkekler tarafından kurgulanıyor, fi-
nanse ediliyor ve denetleniyor oluşunun 
gözden kaçırılmaması gerekliliğidir. Bu 
kültürel inşa biçimi “Medya ve Toplumsal 
Cinsiyet” adlı ünitede ayrıntılı bir biçimde 
incelenmiştir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi erkeklerin iktidarına uyum sağlayarak tabi olma şeklin-
de örgütlenen ve boyun eğme, çocuk terbiyesi ve empatiyi kadına özgü erdemler olarak 
vurgulayan ve ön plana çıkaran bir kadınlık, kuşkusuz öteki kadınlık biçimleri üzerinde 
hegemonya kuramaz. Zaten ön plana çıkarılmış kadınlığın sürdürülmesi, öteki kadınlık 
modellerinin kültürel ifadesinin önlenmesi sayesinde gerçekleşmektedir. 

Kitle iletişim araçları aracılığıyla toplum içerisinde ön plana çıkarılmış kadınlık ve öte-
ki kadınlık biçimlerinin nasıl kurgulandığını görmek oldukça kolaydır. Var olan pek çok 
kitle iletişim aracında izlenilen, dayatılan, örneklendirilen, özendirilen kadınlıklar bir an-
lamda tek tipleştirilmiştir. Bu kadınların genel özellikleri iffetli, kırılgan, tabi olan ve yerini 
bilen kadınlar olmasıdır. Bu özelliklere sahip olmayan ya da bunların dayatılmasına dire-
nen kadınlar ise türlü yollarla kötü, iffetsiz, kendi başına buyruk gibi özelliklerle adlandı-
rılırlar ve erkekliğin küresel düzeydeki egemenliğine direnmenin sonuçlarına katlanırlar. 

Bu noktada hegemonik erkekliğin bünyesinde kadınları evcimenliğe, erkekleri ka-
dına karşı şiddete ve kadın düşmanlığına ve heteroseksüel çekime yönelik açılımları ba-
rındırdığı ve bu noktada ön plana çıkarılmış kadınlığa her zaman ihtiyaç duyduğu da 
vurgulanmalıdır.

Türkiye’de erkeğin erkek olma sürecinde, toplumun beklentilerini karşılamak bakımından, 
kendisini hangi süreçler üzerinden ispatlamak durumunda bırakıldığı ileri sürülebilir. So-
mut örnekler üzerinden tartışınız. 

Resim 2.7

Kitle İletişim 
Araçlarında Ön Plana 
Çıkarılmış Kadınlık

4
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Özet
“İktidar”, “Siyasal İktidar” ve “Otorite” kavramlarını 
tanımlayabilmek ve birbiriyle karşılaştırabilmek.
Toplumsal cinsiyet ilişkileri kavramı ile bir toplumda 
yaşayan kadınlar ve erkekler arasındaki güç ilişkileri 
anlatılmak istenmektedir. Kadınlar ve erkekler arasın-
daki güç ilişkilerini belirleyen ve bu bağlamda da ka-
dınlara ve erkeklere “farklılık” üzerinden yaklaşılması 
gerekliliğini vurgulayan kabul, kuşkusuz toplumsal ya-
pılar, kurumlar ve kültürden bağımsız değildir. Kadın-
lar ve erkekler arasındaki güç ilişkilerinin bir anlatımı 
olarak iktidar kavramı ise, küresel düzeyde işleyen ve 
erkeklerin kadınlardan daha güçlü olduğu yani erkek-
lerin iktidarın hükmeden tarafında olduğu ve kadınla-
rın da iktidarın belirlenen tarafında olduğu bir cinsiyet 
düzeniyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda kadın ve 
erkek arasındaki güç ilişkisinin belirleyeni yani etken 
tarafı erkek, belirlenen yani edilgen tarafı da kadın ol-
maktadır. Küresel düzeyde işleyen bu cinsiyet düzeni 
her şeyden önce ataerkil ya da erkek egemen bir bakış 
açısının öncelikli ürünüdür. Bir başka ifadeyle, ataerkil 
yapı bugünün dünyasında kadın ve erkek arasındaki 
güç ilişkilerinin anlamlandırılabilmesi noktasında ön-
celikle üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Günümüz “Kadın” ve “Erkek” arasındaki ilişkileri anla-
şılabilir kılmak için “Ataerkil Sistem” i açıklayabilmek.
 Özünde erkeğin kadına göre birincil konumda bu-
lunduğu ve dolayısıyla da erkeğin kadın üzerinde 
egemen olduğu bir sistemi anlatan ataerkil yapı, doğal 
olarak kadını erkeğe göre ikincil konumda kurgula-
mış, bir başka ifadeyle toplumsal olarak inşa etmiştir. 
Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin toplumsal inşa yoluyla 
ortaya çıkarıldığı bir sistemde karşılaşılabilecek en te-
mel sorun, kadın ve erkek arasındaki ilişkilerin çarpı-
tılmış bir başka deyişle müdahale edilerek doğasının 
bozulmuş olmasıdır. Dolayısıyla da başlangıçta baba-
nın hâkim olduğu bir aile yapılanmasının anlatımı 
olan ataerkil yapı gün geçtikçe anlam genişlemesine 
sahne olmuş ve son noktada da erkek iktidarı sistemi-
ni anlatan bir kavram haline gelmiştir. Erkek iktidarı 
sistemi toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin sistematik, 
kurumsallaşmış ve yaygın oluşunun bir ifadesidir. Bir 
toplumda cinsiyet eşitsizliğinin bu kadar yaygın, ku-
rumsallaşmış ve sistematik oluşu kuşkusuz erkeklerin 
ve özellikle de kadınların bu sistemi içselleştirmeleri 
ile ilişkilidir. 

Erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkide eşitsizliğin bir 
anlatımı olarak “Eril Tahakküm” kavramını bir başka 
şekilde ifade edebimek.

 Kadınlar tarafından erkeğin iktidarının içselleştiril-
mesini anlatan bir kavram olarak Eril Tahakküm kav-

ramı da, ataerkil yapıya içkin olan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini vurgulaması bakımından önemli bir kav-
ramdır. Eril tahakküm kavramı her şeyden önce bazı 
ön kabuller üzerinden şekillenmiştir. Bu kabullerden 
en önemlisi, bir toplumda var olan toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin kendisini yeniden ürettiğidir çünkü bu 
eşitsizlik bir dizi karmaşık etkiye açıktır. Bu etki her 
şeyden önce kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizli-
ğin, tarihsel ve toplumsal yapılar ve kurumlar üzerin-
den, normalleştirilmesi eğilimi olarak okunmalıdır. 
Bu normalleştirme süreci ise eril tahakküm kavramı 
bağlamında ele alınan iki önemli unsur “sembolik şid-
det” ve “sembolik iktidar” kavramları üzerinden ger-
çekleşir. Kadınların eril tahakküme razı oluşunu an-
latan sembolik şiddet, sembolik iktidar süreci içinde 
gerçekleşir ve sembolik iktidar dolayımıyla kadınlar 
eril tahakküm fikrini içselleştirirler. 

Erkeklik ve iktidar arasındaki ilişkinin anlatımı olarak 
“Hegemonik Erkeklik” ve “Ön Plana Çıkarılmış Kadın-
lık ”kavramlarını tartışabilmek.

 Ataerkil sistem içinde erkekliğin de kadınlık gibi top-
lumsal olarak belirlenen kabuller, değerler ve kod-
lar üzerinden kurgulanmış bir anlama sahip olması, 
ataerkil sistemde erkek iktidarının erkeği de ezen bir 
yapıyı ortaya çıkarmasına- erkeğin yaşamını sürek-
li ispatlanması ve onaylanması gereken bir erkeklik 
vurgusu üzerinden inşa etmek zorunda kalması bakı-
mından- olanak sağlar. Bu noktada ataerkil sistemde 
farklı erkeklik biçimlerinin olduğu açıkça söylenebi-
lir. Bu noktada farklı erkeklik biçimlerini anlatması 
bakımından referans verilecek kavram Hegemonik 
Erkeklik kavramıdır. Hegemonik erkeklik, ataerkil 
sistemde toplumsal cinsiyetler arasındaki ilişkileri 
meşrulaştıran, toplumlara ve kültürlere göre farklılık 
gösteren bir “ideal erkek” kimliğidir. Bununla birlikte 
kavram erkeklerin -özellikle de ideal erkek özellikle-
rine sahip erkeklerin- sadece kadınlar üzerinde değil, 
bununla birlikte “farklı” erkeklik grupları üzerinde de 
tahakküm ilişkisi kurmasının da anlatımıdır. Bir baş-
ka ifadeyle, hegemonik erkeklik hem kadınlar üzerin-
de (dışsal hegemonya) hem de bir grup erkeğin diğer 
erkekler- ikincil konuma itilmiş ya da tabi kılınmış 
çeşitli erkeklik biçimlerine sahip erkekler- üzerinde-
ki (içsel hegemonya) hâkimiyeti bağlamında ikili bir 
işleve sahiptir. Ancak ataerkil sistemin sürdürülebilir-
liğinde küresel cinsiyet düzeni bağlamında kadınların 
erkeklere küresel düzeyde tabi olmasını ve erkeklerin 
istek, beklenti ve arzularına hizmet etmeye ve ona 
göre davranmaya yönlendirilmesini anlatan ön plana 
çıkarılmış kadınlık biçimine de ihtiyaç olduğu açıkça 
söylenmelidir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi başkalarının davranışlarını et-
kileyebilme, biçimlendirebilme, değiştirebilme ya da kontrol 
edebilme imkânı ya da başkalarının davranışlarını, onların 
istemedikleri biçimde etkileme gücü olarak tanımlanabilir?

a. Otorite
b. İktidar
c. Meşruluk
d. Kontrol
e. Kölelik

2. ……….. meşru güç kullanma tekeline sahip en üstün 
iktidardır. Boşluğu tamamlayan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Mikro İktidar
b. Kilise
c. Siyasal İktidar
d. Aile
e. Okul

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Otorite başkalarının davranışlarını etkileme, değiş-

tirme, dönüştürme hakkıdır.
b. İktidarın kararlarına ve emirlere uyma, edimlerini 

haklılık üzerinden anlamlandırma ve meşru olarak 
görme eğilimi iktidara tabi olanlar tarafından bilinçli 
şekilde gerçekleşebileceği gibi bilinçsiz ya da meka-
nik şekilde de gerçekleşebilir.

c. Yasal-ussal otorite iktidarın meşruluğu bir dizi resmi 
ve gayrişahsi temele dayanmaktadır.

d. Meşruluk kavramının temelinde yatan unsur rıza bir-
liğidir ve belirli bir toplumda siyasal iktidarı meşru 
kılan şey toplum içerisinde var olan bu rıza birliğidir.

e. Mikro iktidar ilişkisi meşru güç/kuvvet kullanma 
yolu ile tesis edilebilir ve bu durum sosyal iktidarlar 
ile siyasal iktidarın ortak özelliğidir. 

4. Kuramsal olarak ………………, kadınlar ve erkeklerin 
birbirleri üzerindeki hakimiyeti anlamına gelse de gündelik 
yaşamda genellikle erkeklerin hakim, kadınlarınsa tabi oldu-
ğu bir hiyerarşiyi ifade etmektedir. Boşluğu dolduran kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Toplumsal cinsiyet hiyerarşisi
b. Ataerkil sistem
c. Atasoyluluk
d. Askeri hiyerarşi
e. Hiçbiri

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ataerkil sistem içerisinde şekillenen toplumsal cin-

siyet ilişkileri temelde egemenlik ve ast-üst ve boyun 
eğme şeklinde kendini gösteren güç ilişkileridir.

b. Kadınlar ataerkil sistemin bir parçasıdırlar ve siste-
min değerlerini ve ideolojisini içselleştirmişlerdir. Bu 
içselleştirme ve kabulleniş bir dizi yöntemle sağlan-
makta ve güvence altına alınmaktadır.

c. Ataerkil sistem içerisinde kadınlar ve erkekler ara-
sındaki güç ilişkisinin sürdürülebilirliğini sağlayan 
unsurlar işbirliği, zor ve şiddet unsurlarıdır.

d. Ataerkil ailede çocuklar baba soyuna mal edilirler 
ve –özellikle de kız çocuklar- baba soyunun devamı 
olarak kabul edilirler.

e. Ataerkil kavramı esasında toplumsal cinsiyet eşitsiz-
liğinin sistematik, kurumsallaşmış ve yaygın oluşunu 
vurgulamaktadır. 

6. Toplumsal iktidar ilişkilerinin cinsiyet ayrımı bağlamın-
da ele alınması olarak kabul edilen ve erkekler ve kadınlar 
arasındaki ilişkide var olan eşitsizliğin bir dizi karmaşık etki 
sonucu sürekli olarak kendisini yeniden ürettiği anlayışına 
dayanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Siyasal Tahakküm
b. Dişil Tahakküm
c. Eril Tahakküm
d. Sembolik İktidar
e. Sembolik Şiddet

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
a. Sembolik iktidar, eril tahakkümün gücünün egemen-

lik altına alınan kadınların erkek egemenliği meşru 
ve doğal kabul etmelerinden kaynaklandığını ifade 
eden bir kavramdır.

b. Sembolik iktidar kavramı kadınların eril tahakküme 
razı oluş sürecini ve bu sürecin kadınların eril tahak-
küm fikrini üreten değerleri meşrulaştırması ve yeni-
den üretmesi ile gerçekleştiğini anlatmaktadır. 

c. Toplumda eril tahakkümü normalleştiren süreç aile, 
din, devlet, eğitim sistemi, medya gibi birbirine bağlı 
kurumların faaliyetlerinden bağımsızdır.

d. Bourdieu’ya göre eril tahakkümün özünde var olan 
kadın ve erkek arasındaki eşitsiz ilişki, toplum ve 
tarih dışı bir kategori olarak kurulan bir tahakküm 
biçimidir.

e. Hiçbiri
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Yaşamın İçinden

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Erkeklik çalışmaları sadece kadınları değil, kadınlara 

göre daha avantajlı konumda olan erkekleri ve onla-
rın yaşamlarını da incelemek zorunluluğu üzerinden 
ortaya çıkmıştır.

b. Hegemonya kavramının özünde güç, zor ya da şid-
det değil anlaşma ve uzlaşmaya dayalı bir ikna ve rıza 
mekanizması bulunmaktadır.

c. Hegemonik erkeklik, toplumsal süreçler içerisinde 
ortaya çıkarılmış olan ideal erkeklik formunun dev-
let, kilise, eğitim, medya gibi kurumlar aracılığıyla 
nasıl tüm topluma yayıldığını gösteren bir kavramdır. 

d. Hegemonik erkeklik özellikleri; güç, hâkimiyet, oto-
rite, duygusallıktan uzaklık, heteroseksüellik, homo-
fobik olma, yarışmacılık, iş-güç sahipliği, spor dalla-
rından birisi ile uğraşma, cinsel olarak aktif olma ve 
risk alabilme olarak sıralanabilir. 

e. Hegemonik erkeklik kavramı sadece erkeklerin ka-
dınlar üzerindeki tahakkümünü anlatan bir işleve 
sahiptir. 

9. …………. kavramı ile bir grup erkeğin diğer erkekler 
üzerindeki hâkimiyeti vurgulanmaktadır. Boşluğa aşağıdaki 
kavramlardan hangisi gelmelidir?

a. İçsel Hegemonya
b. Dikey Hegemonya
c. Dışsal Hegemonya
d. Yatay Hegemonya
e. Hiçbiri

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ön plana çıkarılmış kadınlık küresel cinsiyet düze-

ni bağlamında kadınların erkeklere küresel düzeyde 
tabi olmasını ifade etmektedir.

b. Toplumsal iktidarın erkeklerin elinde toplanması, 
kadınların diğer kadınlar üzerinde kurumsallaşmış 
iktidar ilişkileri kurabilmesine imkân vermemektedir.

c. Kadınlığın inşasında en belirgin olan egemenlik ya-
pısı, hegemonik erkekliğin en temel niteleyicilerin-
den olan heteroseksüelliğin, dolayısıyla heteroseksü-
el erkeklerin küresel düzeydeki egemenliğidir.

d. Hegemonik erkekliğin kitle iletişim araçları yoluyla 
herhangi bir kadınlık biçimine göre daha çok reklamı 
yapılır.

e. Ön plana çıkarılmış kadınlığın içeriğinin her ne ka-
dar özellikle ev ve yatak odasının mahrem alanıyla 
bağlantılı olsa da kamusal olduğu ileri sürülebilir.

Kadına şiddeti makyajladılar! 
Aile içi şiddete maruz kalan kadınların vücutlarında oluşan 
izleri makyajla nasıl örtülebileceği konusunda bir program 
yayınlayan Fas devlet televizyonu gelen tepkiler üzerine özür 
diledi.
Fas devlet televizyonunun ‘aile içi şiddetin izlerini makyajla 
örtmeyi’ gösteren bir program yayınlaması Fas kamuoyunu 
ayağa kaldırdı. 2M adlı kanalın önceki hafta çarşamba günü 
yayınladığı programda, Faslı makyaj uzmanı Lilia Mouline 
“Makyajı tamamlamak için pudra kullandığınızdan emin 
olun, eğer gün boyunca çalışıyorsanız, çürükler gözükmeye-
cektir” şeklinde önerilerde bulunuyordu. 
Programın Uluslararası Kadına Şiddeti Engelleme 
Günü’nden iki gün önce yayınlanması ile beraber haber 
ülke çapında hızla yayılırken, Fas’ın Görsel İletişim Yüksek 
İdaresi’ne hitaben bir imza kampanyası düzenlendi. “Aile içi 
şiddeti makyajla kapamak yerine saldırganı suçlayın” diye 
başlayan imza kampanyası hızla destek toplarken, kampan-
yanın destekçileri, ‘kadınların hiçbir zaman aile içi şiddete 
maruz kalmaması gerektiğini’ vurguladı.
Tepkilerin ardından M2 kanalı, yayının klibini internet site-
sindeki kaldırırken, kamuoyundan da özür diledi. M2, cuma 
günü yayınladığı özür metninde ‘hassas bir konuda yargı ha-
tası’ yapıldığını belirtip ‘hatanın sorumlularına karşı gereken 
adımların atılacağını’ açıkladı.
Kadına şiddetin oldukça yaygın olduğu Fas’ta kadına yönelen 
aile içi şiddete karşı herhangi bir yasa bulunmuyor. Fas hükü-
meti, 2013 yılında kadına karşı şiddet için bir yasa tasarısı ha-
zırlasa da, tasarı 2013’ten beri askıda bekliyor. İnsan Hakları 
İzleme Örgütü de mart ayında yayımladığı raporla, tasarının 
olumlu bir adım olduğunu ancak aile içi şiddetin güçlü bir 
tanımı yapılması ve evlilik içi cinsel tacizin suç ilan edilmesi 
gerektiğini vurguladı.
Makyajı yapan Mouline ise amaçlarının aile içi şiddeti meş-
rulaştırmak olmadığını vurgulayıp ‘gerçekçi tavsiyeler ver-
diğini’ öne sürdü. Kadınların şiddetin izlerini taşımasının 
‘sosyal hayatlarına ket vurduğunu’ savunan Mouline, Yabila-
di isimli internet sitesine yaptığı açıklamada, “Makyaj, bu ka-
dınların adalet beklerken normal hayatlarını sürdürmesine 
izin veriyor” dedi.

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/kadina-siddeti-
makyajladilar--dunya-2352750/
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Okuma Parçası
Artık bahçemizde bile eğlenemiyoruz. Artık arkadaşlarımız-
la rahat rahat oyun oynayamıyoruz. Babam hepimize, her 
şeyimize karışıyor. Anneme bile zaman zaman kızıyor. “Geç 
kalma” diyor, “nereye gidiyorsun, kaçta geleceksin, kaç lira 
harcadın, kaça aldın” diye sorup duruyor. Annem bazen ağ-
lıyor, sanırım babamdan korkuyor ve o bir gün bile babama 
“Kaçta geleceksin, nereye gidiyorsun, kaç para harcadın” diye 
sormuyor. Babamın çok parası var, annemin yok, bizim de 
yok, hepimize babam para veriyor. Sanırım parayı o verdiği 
için her şeye karışıyor, para çok önemli. 
Babam artık bize pantolon giydirmiyor, annem de pantolon 
giymiyor. Babamdan korktuğumuz için anneme yalvarıyo-
ruz. “Ne olur anneciğim, ne olur babama söyle pantolonları-
mızı giyelim” diyoruz. Annem de babama soruyor, “Bu kadar 
karışma onlara, bırak, küçücük çocuklar ne olur giyseler” 
diyor. Babam da anneme diyor ki, “ne çocuğu hanım, geçen 
gün bakkaldan dönüyorlardı, arkalarından iki adam, “Uf, 
yavrulara bak” diye bağırdı. Gözümle gördüm. Adamlar ara-
bada olmasa parçalayacaktım. Pantolon mantolon yok, sen 
de üsteleme”. Adam bize yavrular dedi diye neden pantolon 
giyemiyoruz bilmiyorum. Annem de bize yavrularım diyor, 
ama babam hiç demez bizi kucağına bile almaz.
(……)
İlkokula başladığım gün bizim mahalledeki Mustafa’yla 
aynı sınıfa düşüyoruz. Çok seviniyorum, çünkü kimseyi ta-
nımıyorum. Üstelik korkuyorum ama korktuğumu hiç belli 
etmiyorum. İçimden ağlamak geliyor, ağlamıyorum. Ağla-
mak kötü bir şey. Arkadaşlarımın babaları oğullarına sürekli 
“Erkekler ağlamaz” diyorlar; bunu dediklerine göre ağlamak 
doğru değil. Peki, ama ağlamak iyi bir şey değilse neden kız-
lara yasak değil? Acaba kızların kötü şey yapmaları doğru da 
erkeklerinki mi değil? Ya da kızlar için ayrı erkekler için ayrı 
kötü şeyler mi var? Ama bu olamaz, kötü kötüdür, bazıları 
için iyi olan, bazıları için kötü olabilir mi? Mustafa’yla sınıfta 
yan yana oturuyoruz. Mustafa kedilerin üstüne işiyor, kuy-
ruklarına teneke bağlıyor ama olsun, onu seviyorum. 

Kaynak: Duygu Asena “Kadının Adı Yok”

1. b Yanıtınız yanlış ise “İktidar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

2. c Yanıtınız yanlış ise “ Siyasal İktidar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

3. e Yanıtınız yanlış ise “Otorite” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

4. a Yanıtınız yanlış ise “Ataerkil Sistem” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Erkek İktidarı Sistemi ve Ataerkil 
Sistemde Kadın” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. c Yanıtınız yanlış ise “Eril Tahakküm” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

7. b Yanıtınız yanlış ise “Sembolik Şiddet ve Sembolik 
İktidar” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

8. e Yanıtınız yanlış ise “Hegemonik Erkeklik” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

9. a Yanıtınız yanlış ise “Hegemonik Erkeklik” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz. 

10. d Yanıtınız yanlış ise “Ön Plana Çıkarılmış Kadınlık” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bir siyasal iktidarın meşruluğu, o iktidarın kendisini meşru 
olarak ilan etmesi ya da siyasal faaliyetlerinin yasal olduğu 
üzerinden bir meşruluk açıklaması yapması dolayımıyla 
açıklanamaz. Her şeyden önce bir siyasal iktidarın meşrulu-
ğu siyasal iktidarın anayasa ve hukuk metinlerine uygun dav-
randığı, anayasanın ya da hukukun dışına çıkılmadığı savıyla 
açıklanamaz. Çağdaş hukuk sistemi, hukuk kurallarının tadil 
edilebilir olması gerçeğine dayanmaktadır ve bu bağlamda 
bir ülkede hukukun çerçevesini belirleyen de son aşamada 
siyasal iktidardır. Dolayısıyla bir iktidarın hukuka uygun 
davranması meşru olduğunun ispatı değildir. Çünkü meşru-
luk ilişkisel zeminde varlık kazanan bir kavramdır. Yani bir 
siyasal iktidarın meşru sayılabilmesi için o iktidara tabi olan 
insanların o iktidarı benimsemesi ve meşru kabul etmesi ge-
rekmektedir. Dolayısıyla meşruluk, belli bir siyasal iktidarla 
o iktidara tabi olanlar arasında ilişkiye ve bu ilişkinin algıla-
nışına ya da değerlendirilmesine bağlı bir durumdur. Halkın 
meşru olarak addettiği ve destek verdiği bir iktidar meşrudur. 
Bu noktada meşru iktidarların yasal oldukları –kesinlik ta-
şımasa da- ileri sürülebilir ancak her yasal iktidarın meşru 
olduğunu söylemek oldukça güçtür. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 2
Erkeklerin kadınlara göre daha ayrıcalıklı olduğu genel kabul 
gören bir durum olsa da, erkekler arası ilişkilerde de her za-
man diğerlerine göre daha az ayrıcalıklı olan erkekler vardır. 
Bu noktada diğerlerine göre daha alt grupta bulunan erkek 
için, diğerleri gibi erkek olma ayrıcalığına erişmesi nokta-
sında bir grup erkekliği onaylanmış gerçek erkeğin onayını 
alması gerekmektedir. İşte tam bu esnada erkek, çeşitli erkek-
lik performanslarıyla, ki erkekliğin doğasına atfedilen şiddet 
gösterilmesi gereken performansın başında gelmektedir, 
kendisini onaylatmak zorunda kalır. Şiddet erkeğin erkek 
sayılabilmesi noktasında yeteri kadar cesur olduğunun bir 
göstergesi olarak da kabul edilmektedir. Erkek şiddet kullan-
ma yoluyla cesaretini kanıtlayacak ve bu sayede de dışlan-
mayacaktır. Dolayısıyla erkek tarafından kadına yöneltilen 
şiddet de aslında bir cesaret ya da erkeklik göstergesi olarak 
anlamlandırılabilir. Zaten tarihsel süreç içerisinde erkeğin 
kadına göre özellikle de fiziken daha güçlü olduğunun kabul 
edilmesi ve bunun doğal bir durum olarak ele alınması, her 
türlü kadın erkek ilişkisinde şiddetin kadın üzerinde erkek 
tarafından iktidar kurma ve bunu sürdürme aracı olarak kul-
lanması sonucunu doğurmuştur. 

Sıra Sizde 3
 Eril tahakküme yönelik bir başka ifadeyle eril tahakkümün 
sürdürülebilirliğe yönelik tehdidin öncelikle feminist kadın-
lardan geleceği kuşkusuzdur. Ancak feminist kadınlarla bir-
likte pro-feminist erkekler de eril tahakkümün sürdürülebi-
lirliğine yönelik bir tehdit oluşturabilirler. Temelde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki çabalara aktif şekil-
de katılan ve bu çabaları destekleyen erkekleri anlatmak için 
kullanılan pro-feminizm kavramı daha çok kadın hakları ve 
kadına yönelik şiddet konularında sıklıkla karşımıza çıkmak-
tadır. Çünkü eril tahakküm erkekler arası ilişkilerde de ege-
men erkeklik ve tali ya da ikinci erkeklik dolayımıyla yapılan 
bir analizi gün yüzüne çıkarmaktadır. Dolayısıyla eril şiddete 
maruz kalan ve eril tahakküm ilişkileri dışında sosyalleşmiş 
erkeklerin pro-feminizm bağlamında eril tahakküm için bir 
tehdit oluşturması beklenebilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 
Serpil Sancar tarafından kaleme alınmış “Erkeklik: İmkânsız 
İktidar- Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler” kitabına baş-
vurulabilir.

Sıra Sizde 4
Kişilerin sosyalizasyon süreci içerisinde ve toplumun beklen-
tileriyle uyumlu bir şekilde kadın ya da erkek olma özellikleri 
kazandığını düşünürsek, özellikle Türkiye’de erkeğin sünnet, 
askerlik, iş bulma ve evlilik gibi yaşamsal pratikler üzerin-
den kendisini, bir başka ifadeyle erkekliğini ispatlamak du-
rumunda bırakıldığı ileri sürülebilir. Sünnet tıbbi ve dini bir 
gereklilik olsa da toplum içerisinde erkekliğe ilk adım olarak 
kabul edilmektedir. Askerlik de bir vatandaşlık görevi olma-
nın uzağında erkeğin yerine getirmesi gereken bir namus 
borcu olarak kodlanmıştır. Hatta “askerliğini yapmamış ada-
ma Türkiye’de kız bile verilmez.” Bununla birlikte hegemonik 
erkekliğin en önemli özelliği olan heteroseksüellik üzerinden 
de, genelde askerliğini yaptıktan sonra erkeğin evlenmesi, 
baba olması ve ailesine özellikle de ekonomik bakımdan bak-
makla sorumlu olması bağlamında bir işte çalışıyor olması, 
erkekliğini ispatlaması bakımından geçmesi gereken temel 
süreçlerdir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki bağlantıyı ve farklılıkları, 
beden ile ilişkisi temelinde hatırlayabilecek,
Düşünsel düzeyde, bedenin biyolojik niteliğinden toplumsal niteliğine nasıl ge-
çiş yapıldığını açıklayabilecek,
Düşünsel düzeyde, toplumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşimini yorum-
layabilecek,
Kadın bedeninin toplumsal cinsiyet temelli toplumsal görünümlerini, sosyolo-
jik olarak değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•	 Biyolojik	Cinsiyet
•	 Toplumsal	Cinsiyet	
•	 Biyolojik	Beden
•	 Toplumsal	Beden	
•	 Toplumsal	Cinsiyetlendirilmiş	

Beden

•	 Cisimleşme
•	 Toplumsal	Cinsiyetlendirilmiş	

Bedensel Görünümler

İçindekiler
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•	 TOPLUMSAL	CİNSİYET	VE	TOPLUMSAL	
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GİRİŞ
Bireysel düzeyde gözlemlenen yaşamlara dair tüm eylemler ve deneyimler, ‘beden’ler 
aracılığıyla oluşmaktadır. Yemek yemekten, okula ya da işe gitmeye, tarlada çalışmak-
tan araba kullanmaya kadar tüm eylemler, bedeni kullanma, yönetme ve deneyimleme 
ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Beden’in toplumsal alanlar içindeki ‘görünürlüğü’nün artması, 
Sosyoloji alanında ‘beden’ kavramına duyulan ilginin de artmasına neden olmuştur. Bu 
artış, bedenin sosyolojik niteliğine ilişkin tartışmalardaki artış ile paralellik göstermekte-
dir. Zira artık birey, belirlenmiş kurallar çerçevesinde eylemde bulunan bir aktörden daha 
fazlasıdır ve sosyolojik analizlere onun bedeni de dahil edilmelidir. Bu tespit, bedenin 
toplumsal çözümlemelerin önemli bir kavramı olması gerektiğini de işaret etmektedir. 
Adı geçen bu toplumsal çözümlemelerin ilki, bedenin toplumsal cinsiyet ile ilişkisidir. 
Toplumsal cinsiyet ile beden arasındaki ilişkinin sosyolojik / düşünsel çözümlemesinin 
temel çerçevesi size, bu ünite içinde verilecektir.

Ünite içindeki çözümlemenin ilk basamağı, biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet 
arasındaki ilişkiyi ve farklılığı hatırlatmaya ilişkindir. Adı geçen bu ilişki ve farklılığın içe-
riği, kadın bedeninin toplumsal davranışları ile olan bağlantısının daha iyi anlaşılmasına 
yöneliktir. Çözümlemenin ikinci basamağında, düşünce arenasında, bedenin biyolojik 
niteliğinden toplumsal niteliğine nasıl gelindiği anlatılmaktadır. Sosyoloji ve diğer bilim 
alanlarında, bedene nasıl bir bakış açısıyla bakıldığı, çeşitli düşünürlerin görüşleri ara-
cılığıyla verilmektedir. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşimini konu edinen 
üçüncü basamak, ünitenin özünü oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet ile artık toplumsal 
niteliği ön plana çıkmış beden arasındaki ilişkinin içeriğinin tartışıldığı bu bölümde, ilk 
tartışma platformu olarak Feminist düşünce verilmektedir. Feminist düşüncenin bu iliş-
kiye dair görüşleri çerçevesinde, bedenin toplumsal niteliğinin ön plana çıkışı ve önem-
senmesinin, toplumsal cinsiyet ile toplumsal beden arasındaki ilişkinin netleşmesini sağ-
ladığı görülecektir. İkinci tartışma platformu olarak gelen Sosyoloji alanında ise toplumsal 
cinsiyet ile toplumsal beden arasındaki ilişki, bedenlerin toplumsal cinsiyetlendirilmesi ve 
cisimleşmeyi içeren toplumsal görünümleri üzerinden teorize edilerek verilmektedir. Son 
başlık altında ise çözümlemenin, toplumsal alanlar temelinde, daha somutlaşması hedef-
lenmektedir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenlerinin toplumsal yaşamın çeşitli 
alanlarındaki varlığını kanıtlayan onların, bu toplumsal görünümleridir. Kadın bedenine 
ilişkin toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümlerinden bazı örnekler, son başlık 
altında ve patriarşik/geleneksel ve modern toplum ayrımı çerçevesinde verilmekte ve ge-
çerli / var olan yapıya ilişkin eleştirel bir bakış açısına sahip ve öznesi kadın bedeni olan 
sosyolojik / teorik bir açıklama dizgesine dayanarak açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet ve Beden
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BİYOLOJİK CİNSİYETTEN TOPLUMSAL CİNSİYETE
“Kadın ve erkek insan türünün cinsiyetleridir” dediğimizde, her iki cinsiyeti birbirinden 
ayırma, onların bedenlerinin biyolojik nitelikleri temelinde olmaktadır. Biyolojik cinsi-
yet (sex) kavramı, kadın ve erkek bedenlerine ilişkin bu biyolojik nitelikleri işaret etmek-
tedir. Kadın ve erkek bedenlerinin farklı biyolojik nitelikleri, onların biyolojik bedensel 
cinsiyetlerine ilişkin farklılıklarının bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet kavramı ise kadın ile erkeklerin, toplumsal farklılıklarını gündeme getirmekte ve 
toplumda farklı roller, haklar ve görevler aldıklarına işaret eden bir kavram olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Epstein, 1988). Diğer bir değişle toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve 
erkek cinsiyetine ilişkin toplumsal roller ve bu rollerle bağlantılı haklar ile sorumlulukla-
rın toplumsal olarak biçimlendirilmesini içeren bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet rolleri 
ise doğrudan kadın ve erkek bedenlerinin, toplumsal cinsiyetleri temelinde, eylemleri ve 
bu eylemlere rehberlik eden davranışsal niteliklerini işaret etmektedir. 

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri kavramlarının içeriğinin şekillenmesi, uzun bir 
düşünsel süreç eşliğinde ortaya çıkmıştır. Adı geçen bu düşünsel süreçte etkili olan dü-
şünsel bakış açılarından ilki Biyolojik Determinist (Biyolojik Belirlenimcilik) görüştür. 
Biyolojik faktörü referans alan biyolojik determinist görüş çerçevesinde erkek bedenle-
rinin fiziksel açıdan güçlü, dayanıklı, aktif, mental açıdan ise rasyonel/akılcı, bağımsız, 
girişimci, rekabetçi, vb. gibi genel niteliklere sahip olduğu kabul edilmiştir. Kadın beden-
lerinin ise fiziksel açıdan güçsüz, dayanıksız, yavaş, mental açıdan ise duygusal, bağımlı, 
çekingen vb. gibi genel niteliklere sahip olduğu kabul edilmiştir. Belirtilen bu niteliklerin 
özellikle biyolojik kökenli olduğunu vurgulayan bu görüşe göre, kadın ile erkeklerin top-
lumsal rolleri ve rollerle bağlantılı sorumluluklarının biçimlendirilmesinde, onların biyo-
lojik bedenlerinin bu nitelikleri referans alınmıştır. Erkek bedenlerinin fiziksel ve mental 
açıdan güçlü olduğu kabullenmesi, onların bu nitelikleriyle, toplumsal yaşamın ekonomi, 
siyaset vb. gibi temel alanlarında da rol alabilecekleri ve çeşitli iş/meslekleri yerine ge-
tirebilecekleri kabullenmesini getirmiştir. Dolayısıyla erkek bedenlerinin toplumsal cin-
siyetlerine uygun rollerin başlıcaları kamusal alanı işaret etmiştir. Bu niteliklere uygun 
olduğu düşünülen kamusal alana ait roller, davranışlar ve işler/ meslekler de toplumsal 
cinsiyetlendirilmiş erkek cinsiyeti için öngörülmüştür. Kadın bedenlerinin ise fiziksel ve 
mental açıdan güçsüz ve istenilen niteliklere yeterince sahip olmadığı kabullenmesi, ilk 
elde kadının kamusal alanda var olma olasılığını neredeyse yok etmiştir. Kadın bedenleri-
nin toplumsal cinsiyetlendirilmesinde, bedenlerinin biyolojik nitelikleri referans alınarak 
bedensel kapasitelerine uygun düşen ev içi alana özgü toplumsal roller tanımlanmıştır. 
Kadın bedeninin biyolojik niteliklerinin temelinde doğurganlık olması, bedenin toplum-
sal cinsiyetine ilişkin rollerine annelik, (besleme/ büyütme) ve onlara eşlik eden ev kadın-
lığı olarak yansımıştır. Bu nitelikler ile bağlantılı ev içi roller, davranışlar ve bunları işaret 
eden işler de toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenlerine atfedilmiştir.

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri kavramının şekillenmesinde etkili olan ikinci gö-
rüş ise sosyal/kültürel faktörleri ön plana çıkaran Antropolojik görüştür. Kadın ve erkeğe 
ait cinsiyet rolleri ile hak ve sorumlulukların tahsis edilmesinde, içinde yaşanılan toplu-
mun sosyal ve kültürel özelliklerinin belirleyici olduğunun altını çizmektedir. Bu görüş 
çerçevesinde kadın ile erkeğin toplumsal cinsiyet rollerinin, kültür tarafından belirlendiği 
öne sürülüp, buna kanıt olarak da erkeklerin çocuk bakıp kadınların avcılık yaptığı ya da 
her iki cinsiyetin her temel rolleri birlikte üstlendiği topluluklar (ilkel kabileler) olarak 
verilmektedir. Yeni Gine, Endonezya, Samoa Adaları gibi kültürler buna örnek olarak gös-
terilmektedir. (Resim 3.1)

Toplumsal cinsiyet kavramı, 
kadın ile erkeklerin, toplumsal 
farklılıklarını gündeme getirmekte 
ve toplumda farklı roller, haklar 
ve görevler aldıklarına işaret 
eden bir kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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Belirtilen bu iki karşıt görüşe 
getirilen eleştiriler bağlamında, 
toplumsal cinsiyet kavramının 
içeriğini oluşturan cinsiyet rol-
lerinin nasıl belirlendiği soru-
nunun tartışılmasıyla gelinen 
yer, bedenlerin biyolojik cinsi-
yet farklılıklarının bir veri ola-
rak kabul edilmesi üzerinden 
cinsiyetlerin, bedenlerine özgü 
toplumsal cinsiyet rol davranış-
larının, toplumsal düzlemde be-
lirli toplumsal ölçütler, kurallar 
ve bunlara rehberlik eden değer-
ler eşliğinde biçimlendirilmesidir. Bunun anlamı, toplumsal olanın, doğal/biyolojik ola-
nı bir veri olarak alıp, onu kendi toplumsal ve kültürel düzlemi içinde şekillendirdiğidir. 
‘Kadın rolleri’ ya da ‘Erkek rolleri’ kavramları, biyolojik olanı, sosyal olana bağlamaktadır. 
Biyolojik bedenlerin cinsiyetlerinin toplumsallaştırılması sonrasında, toplum içinde er-
kek toplumsal bir varlık olarak görülürken kadın bedenleri, bu varlığın ‘dişisi’ olarak gö-
rülmekte ve kadın bedeninin cinsiyetine yüklenen nitelikler, genel özellikler olarak, sosyal 
bir varlık olan kadının sosyal niteliklerinin önüne geçirilmektedir (Kimmel, 2000; Gil-
man,1986). Bunun bir sonucu olarak da, kadına annelik, eşlik, ev kadınlığı rollerini uygun 
gören toplumsal düzen, ona biyolojik bedensel niteliklerinin gerektirmediği kısıtlamalar 
getirmektedir. Bu nedenle toplum içinde kadın ile erkeğe tahsis edilen rollerin niteliğinin 
kaynağının, biyolojik faktör dışında, toplumun bu ögelerinde de aranması gerekmektedir. 
Çünkü kadın bedeninin biyolojik nitelikleri, toplum içinde bu denli sınırlı rollerle var 
olmasını gerektirmeyecek bir niteliğe sahiptir. Dolayısıyla biyolojik cinsiyet, toplumsal 
cinsiyet, beden ve toplum arası ilişkiler, içinde yer aldığı toplumsal düzenin toplumsal 
normları, toplumsal değerleri ve toplumsal kurumlarının işleyiş mekanizmaları temelin-
de, detaylı olarak değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Toplumsal olanın, 
doğal olanı biçimlendirme süreci sonucunda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet farklılığı ile 
paylaşım alanları ve kuralları, birçok toplumsal düzenlemenin varlığını sürdürmesine yar-
dımcı olmakta ve kadınların toplumsal alanda ya hiç ya da biyolojik bedensel niteliklerine 
uygun olduğu düşünülen meslek/ işler ile sınırlı bir şekilde var olmasına izin vermektedir. 

Toplumumuz içinde kadına uygun olduğu düşünülen iş/mesleklerden örnekler veriniz. Siz-
ce kadınların da bu meslekleri tercih etmesinin sosyolojik nedeni ne olabilir? 

 
BİYOLOJİK BEDENDEN TOPLUMSAL BEDENE

Biyolojik Beden
İnsanın somut varlığının en önemli göstergesi, sahip olduğu fiziksel bedenidir. Organik 
bir bütünlük olarak beden, insanın biyolojik ve fiziksel varlığının önemli kanıtıdır. Adı 
geçen bu biyolojik ve fiziksel varlıkla düşünce alanında ilk karşılaşma Antik Yunan’da ol-
muştur. Beden, ruh ile karşıtlığı temelinde ele alınmış ve Beden/Ruh dualizminin felsefi 
içeriği Platon, Aristo gibi filozoflar tarafından tartışılmıştır. Platon’da beden, ruha özgü bir 
irade hareketinin isteklerine tabi olmak durumunda olan bir unsurdur. Ruhun bedene yö-
nelmesi, onu kirleten bir şeydir; oysa ölümsüz ve bilge olana ancak ruhun akla yönelmesi 
ile ulaşabilir. Bu nedenle ruhun, bedenle her türlü ilişkiyi kestiği, kendi içine çekilerek 

Biyolojik bedensel cinsiyetlerin 
toplumsallaştırılması sonrasında, 
toplum içinde erkek, toplumsal 
bir varlık olarak görülürken 
kadın, bu varlığın ‘dişisi’ olarak 
görülmekte ve kadının biyolojik 
bedenini referans alarak 
toplumsal cinsiyetine yüklenen 
nitelikler, sosyal bir varlık olan 
kadının sosyal niteliklerinin önüne 
geçirilmektedir.

Resim 3.1

1
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bedeni uzaklaştırdığı ölçüde daha iyi düşünmesi ve gerçekliği kavraması mümkündür. 
Aristoteles’e göre de insan, ruh ve beden olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmaktadır. Beden 
maddedir, ruh ise onu biçimlendirip, ona insan niteliği kazandıran formdur. Antik Yunan 
düşünce sisteminde bu tartışmaların içeriğinin ortak noktası bedenin, bu karşıt / ikili ya-
pılanmalarda olumsuz, edilgen, hatta değersiz tarafı oluşturmasıdır. 

Düşünce alanında, buna benzer ikinci dualistik ayrım ‘Kartezyen düşünce’ olarak 
17.yy’da Aydınlanma Döneminde karşımıza çıkmaktadır. Aydınlanma Döneminin temel 
kavramı olan ‘Akıl’, Kartezyen düşüncede, ‘Beden’ ile olan karşıtlığı temelinde işlenmek-
tedir. Akıl/ beden karşıtlığı, Antik Yunan düşünce alanını referans alan Descartes’in gö-
rüşlerinde ortaya çıkmakta ve Descartes’ın ünlü “Düşünüyorum o halde varım” önerme-
sinin gönderme yaptığı üst konumda akıl yer almaktadır. Kartezyen bakışta, uzamda yer 
kaplayan bir şey olan ‘beden’ ise, diğer fiziki nesnelerden farksız bir nesne durumundadır. 
Maddi bir nesne olan beden, dış dünyanın bir parçasıdır. Akıl ise düşünen ve maddi olma-
yandır. Akıl, bedeni kontrol edendir (Lloyd, 1996; Mc Culloch, 1995). Bu konumu içinde 
beden yine, biyolojik ve doğal alana ait olandır. “Aklın koruyucu kabuğu” olmanın ötesine 
geçememiştir. Bedenin alanına giren her türlü bedensel ve dünyevi hazlar ya da ihtiyaçlar 
ise sonrasında, akıl aracılığıyla kontrol altına alınıp disipline edilmesi gerekenler olarak 
sistematize edileceklerdir. 

Görüldüğü gibi İlk Çağ ve sonrasında Modern Çağa geçişte beden, düşünce alanında, 
biyolojik nitelikleri temelinde doğa alanına ait ve akıl tarafından kontrol altına alınması 
gereken fiziki bir nesne olarak tasarlanmış ve tanımlanmıştır. Bu ise 18. ve 19.yy’da or-
taya çıkan çeşitli düşünce alanları ve düşünürlerinin, kavramlarını ve kuramsal çerçeve-
lerini belirleme aşamasında, biyolojik özellikleri çok belirgin olan bu biyolojik bedeni, 
doğal alanın içine hapsetmelerini kolaylaştırmıştır. Nitekim bu nedenle beden, öncelikle 
Biyoloji sonrasında da gelişen modern Tıp biliminin çalışma alanı içine alınmıştır. Can-
lı/biyolojik özellikleri ön planda olan bedenin, ‘Kadın’ ve ‘Erkek’ olarak cinsiyetinin be-
lirlenmesini sağlayacak biyolojik farklılıkları ilk ölçütlendiren bilim dalı Biyoloji bilimi 
olmuştur. 18.yy’da gelişen ve 19.yy’da olgunlaşan Biyoloji bilimi, kadın ve erkek bedenle-
rinin kromozom sayıları, seksüel organları, hormonları ve diğer biyolojik/fiziksel biyolo-
jik özeliklerini bilimsel olarak netleştirmiş ve “biyolojik kadın ve erkek olma normları”nı 
oluşturmaya başlamıştır.

19. yy.’da etkili olmaya başlayan Biyolojik Determinizm adlı görüş açısı (Biyolojik Be-
lirlemecilik) ise, Biyoloji bilimi aracılığıyla oluşan bu biyolojik normları toplumsal alan-
lara da uyarlamaya başlamıştır. Kadın ve erkeğin biyolojik / bedensel farklılıkları onla-
rın sosyal, psikolojik ve davranışsal farklılıklarını açıklamak için kullanılmış ve biyolojik 
normlar aracılığıyla “sosyal alanlarda norm olma” süreci de başlamıştır. Biyolojik deter-
minist görüşlerin son derece etkili olduğu 19. yy. sonu - 20. yy. başlarında olgunlaşan bu 
görüşün içeriği, sosyal ve politik alanlarda erkeklere tanınan hakları meşrulaştırmak, er-
kek egemen düzenin meşruluğunu sağlamlaştırmak, kadınların erkek meslekleri alanında 
çalışamayacağını (Rogers, 1999) kanıtlamak ve erkek / kadın mesleklerinin ve etkinlik 
alanlarının oluşturulması amacıyla referans olarak kullanılmıştır.

 
Klasik Sosyoloji; Antropoloji ve Fenomenoloji’de Beden
Yukarıda sözü edilen bilim dallarından biri de bağımsız bir bilim dalı olduğunu ispat etme 
çabasında olan Klasik Sosyoloji’dir. Sosyoloji, ortaya çıkma sürecinde kendi ilgi alanlarını 
ve metodolojisini tanımlama çabasını, diğer bilimlerden olan farklılığı noktasına dayan-
dırmaktadır. Bu nedenle Durkheim ve diğer kurucular, Sosyolojinin Doğal Bilimlerden 
farkını, inceleme konusu olan toplumu ön plana çıkararak göstermişlerdir. 18.yy’da be-
lirginleşen doğa/ kültür (toplum) düalizmi ise Sosyoloji’nin bu tavrını sağlam bir temele 

İlk Çağ ve sonrasında Modern 
Çağa geçiş sürecindeki düşünce 
alanlarında beden, biyolojik 
nitelikleri temelinde doğa alanına 
ait ve akıl tarafından kontrol 
altına alınması gereken fiziki 
bir nesne olarak tasarlanmış ve 
tanımlanmıştır.
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oturtmasını sağlamıştır. Nitekim Kartezyen bakışın tanımlaması içinde, canlı/biyolojik 
özellikleri ön planda olan (biyolojik) beden, Klasik Sosyolojinin doğa / toplum ikiliği 
içinde de, doğal alana ait olarak düşünülmüştür. Bunun bir sonucu olarak da Klasik Sos-
yoloji içinde bedene ilişkin bir boşluk ortaya çıkmıştır. Bunun dört temel nedeni vardır: 
İlki, Sosyolojinin bir toplumsal sistem olarak endüstri toplumlarının heterojenliği, işlev-
leri, sanayileşme, kentleşme, toplumsal değişme, vb. gibi toplumsal bazlı alan ve sorunlar 
üzerinde odaklanmasıdır. İkinci neden, Sosyolojinin toplumsal düzen, toplumsal kontrol, 
suç, yabancılaşma ve anomi gibi toplumsal sorunların nedenini araştıran alanlara yönel-
mesidir. Üçüncü neden, toplumun gerisinde kalan bireyin, en önemli potansiyeli olarak 
akıl sahipliğinin önemsenmesi ve akıl ile bilinç sahipliği temelinde değerlendirilmesidir. 
Son neden de bir tür sonuç olarak beden yerine rasyonel, örgütleyici aklın, toplumsal 
alanları yeniden organize etme ve yapılandırmada etkili olduğu anlayışının egemenliği-
dir (Turner, 1991). Aslında hem Sosyolojinin ortaya çıkış koşulları hem de bu dört ne-
den bir arada düşünüldüğünde çok şaşırmamak gerekir. Çünkü Sosyoloji, 19.yy bilimler 
arenasına, ortaya çıkan toplumsal sorunları araştırıp çözüm önerileri üretmesi ve bunla-
rı yaparken de Pozitivist bir bilim dalı olduğunu ispatlayacak Pozitivist kabullenmelere 
ve ilkelere uyması şartıyla kabul edilmiştir. Dolayısıyla Klasik Sosyoloji kuramcılarının, 
toplumu temel analiz nesnesi olarak kabul etmeleri ve hatta bireyi toplumun gerisinde 
tutmaları, Klasik Sosyolojinin bedene ilişkin bu tavrının geçerli bir nedeni olarak kabul 
edilebilir. Bu nedenle de Klasik Sosyoloji, doğal olan içinde tanımladığı bedeni tamamen 
yok saymayıp onu, var olan ama görünmeyen bir niteliğe indirgemiştir. Doğal bilimlere 
karşı gösterdiği tavrını zedelemeyecek şekilde, varlığını kabul ettiği bedene ‘görünmez’ 
bir nitelik atfetmiştir; beden vardır ama görünmüyordur (Nazlı, 2005). Nitekim bu tavır, 
çeşitli derecelerde, Klasik Sosyoloji düşünürlerinin kuramlarında ortaya çıkmaktadır. Bu 
düşünürlerden ilki E. Durkheim’dır.

Durkheim’ın sosyolojisinde toplumsal olan, doğal olanın tam karşısında yer almakla 
birlikte, doğal’ın içinde yer alan bedenin, toplumsal için önemli bir kaynak olduğu göz-
lenmektedir. Durkheim’ın kuramındaki ‘homo dublex’ kavramı, beden’in konumunu 
göstermek açısından yararlıdır. ‘Homo dublex’in içeriğine bakıldığında iki tür beden ile 
karşılaşılır: İlki, bedensel arzuların, dürtülerin egemen olduğu egoistik, bireysel bedendir. 
Diğeri ise toplumsal kategoriler ve duygular temelinde gelişen bedendir. Toplum içindeki 
olgunlaşma sürecinde, ‘homo dublex’in egoistik görünümü, toplumsal ve moral karakte-
ristiklere göre ikincilleşir. Diğer bir değişle ‘bireysel beden’, ‘toplumsal beden’e dönüşür. Bu 
kavramsallaştırmanın, sosyoloji için sonrasında toplumsallaşma kavramının açıklanması 
için son derece önemli bir temel sağladığını söyleyebiliriz. 

Durkheim için, toplumsalın yaratılmasında ve toplumsal grupların kendini tanımla-
masında beden, toplumsal sembolizmin de önemli bir unsurudur. Toplumların sembolik 
düzenlemeleri ile ilgili olarak totemik toplumları gözlemleyen Durkheim’a göre beden 
üzerine damgalanmış imaj, var olan en önemli temsil tarzıdır. Çünkü bedenler, ortak bir 
yaşam içinde paylaşılır ve bedenlerdeki bu damga sayesinde, bedensel statülerinin belir-
lenmişliğiyle toplumda yerlerini alırlar. Durkheim’da beden, toplumun sembolik düzeni 
için önde gelen bir konum / yer oluşturmaktadır (Durkheim, 1923;1995; Bellah, 1974). 
Toplumsal yaşamın kaynağı olan, toplumsal semboller ve etkileşim formlarıyla damgala-
nan, deneyimleriyle toplumsal ve kültürel formları oluşturan ‘beden’, bireyleri toplumsal 
yaşama bağlamaktadır. Durkheim’ın bu tespitleri, günümüz post modern toplumlarında 
bedenlerine çeşitli dövmeler yaptırarak belirli sosyal mesajlar veren ve dolayısıyla kendi-
lerini bu mesajları temel değer olarak benimseyen sosyal gruplar ile bütünleştiren bireyler 
için oldukça açıklayıcı olmaktadır.

Klasik Sosyoloji, doğal olan içinde 
tanımladığı bedeni tamamen 
yok saymayıp onu, var olan 
ama görünmeyen bir niteliğe 
indirgemiştir. Doğal bilimlere karşı 
gösterdiği tavrını zedelemeyecek 
şekilde, varlığını kabul ettiği 
bedene ‘görünmez’ bir nitelik 
atfetmiştir; beden vardır ama 
görünmüyordur.
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Klasik Sosyoloji içinde, kuramlarında ‘beden’ kavramının ipuçlarına rastlanılan diğer 
iki sosyolog M. Weber ve T. Parsons’tır. Weber’de ‘Kapitalizmin Ruhu’, toplumsal bir etik 
olarak çileci Protestanlık, Puritenizm, Kalvinizm gibi dinsel mezheplerle bağlantılı bir tu-
tumlar ve davranışlar dizgesi olarak karşımıza gelmektedir. Çalışkanlık, ölçülülük, borç-
ların ödenmesinde titizlik, aylaklık yapmama ve tutumlu olma gibi tutum ve davranışlar 
dizgesi, özünde bireylere, dünyevi hazlardan uzak durmayı ve katı bir çileciliği öğütlemek-
tedir. Yaşama rasyonel bir pencereden bakan anlayış içinde Kapitalizm, ‘gevşek’ bir para 
kazanma şekli değildir. Günlük yaşamı oldukça etkileyen Kalvinist görüş, saatlerce çalış-
mayı hedef göstermektedir. Modern ekonomik yaşamın ruhu olan bu görüş, ekonomik 
sistemde üretim boyutunda, üst düzeyde bir bedensel eforu teşvik ederken, tüketim bo-
yutunda ise duyguların inkarı ve bedensel gereksinmeleri de içine alan bir tutumluluk ile 
karşımıza gelmektedir. Modern insanın var oluşu ve yaşadığı sorunları irdeleyen Weber’in 
kuramında, ön planda çok detaylı olarak protestan etiği, rasyonalizasyon ve bürokrasi 
analiz edilirken, arka planda modernite ve beden arasındaki ilişki de sorgulanmaktadır. 
(Weber, 1983;1993;1998). ‘Çalışan beden’, aynı zamanda ‘kontrol altında tutulan beden’dir. 
Dikkatlice bakıldığında, Hristiyanlık ve Kapitalizm, hem dinsel hem de ekonomik çerçe-
velerde ve rasyonel bir temelde, kontrol altında tutulan bedeni işaret etmektedir.  

Parsons’ın Eylem kuramında ise bir sistem olarak tanımlanan toplumsal eylem, bire-
yin eyleminin sistemik niteliğini vurgulamaktadır. Fakat bireyin eyleminde normatif bir 
yönelim olmasına rağmen güdüler, hedefler ve isteklerin belirleyici varlığı da yadsınamaz. 
Genel eylem kuramı ile bireyin eylemini ve etkileşimini ön plana koyan Parsons’ın kura-
mındaki temel amaçlardan biri, insanların yaşayan bir organizma olarak davranışlarının 
çözümlenmesidir. Bedenin bu noktada analize dahil edildiği söylenebilir. Nitekim, bu da-
hil edilme belirli bir çerçeve içindedir. Eylemler, fizyolojik bir sistem olarak organizmanın 
fizyolojik dürtüsü tarafından dürtülenmektedir. Kurama bakıldığında bedene, davranış-
ların çözümlenmesinde, sınırlı bir rol verildiği gözlenmektedir. Bedenin organizma bo-
yutundaki bu sınırlı rolü, biyolojik niteliğine çok daha yakındır. Bu yakınlık onun çevresi 
(toplum) ile olan ilişkisinin ‘sağlık’ aracılığıyla kurulmasına da bir temel teşkil etmektedir. 
Sağlık, organizma olarak beden ile toplum arasında bir bağlantı oluşturmakta ve toplum-
sal eylem için de belirleyici olmaktadır. Çünkü toplumsal eylemin gerçekleşmesi aşama-
sında organizma olarak bedenin ‘sağlıklı olması’ gerekmektedir. Aksi durumda toplumsal 
beklentilere olması gereken yanıt verilemez ve hastalıklı bedene sahip olan bireyin, top-
lum içindeki statüsü değişir, ‘hasta’ statüsüne girer ve bedeni bu hastalıktan kurtuluncaya 
kadar, hasta statüsünün gereklerini yerine getirmek zorunda kalır. Günümüzde özellikle 
Sağlık Sosyolojisi içinde bu bakış açısı hastalık ve sağlığa ilişkin olarak farklı analiz alanla-
rı için bir temel oluşturmaktadır (Parsons, 1990; 2000; Oskay, 1993).

Görüldüğü üzere Klasik Sosyoloji geleneği içinde yer alan sosyologlarda da beden kavra-
mına rastlanılmaktadır. Elbette kavramın niteliği ve içeriği, kavramın o dönem yukarıda 
sözü edilen biyolojik tabanlı konumundan dolayı görünmez bir nitelikte olmasına rağmen 
bu durum, yine de Klasik Sosyolojinin bir artısı olarak değerlendirilmelidir. 

İnsanın bedensel vücut bulmasıyla, toplumsal vücut bulmasının zorunlu bileşimini 
vurgulayan Felsefi Antropolojinin de etkisiyle Antropoloji, insan topluluklarının kültürel 
öğelerinin farklılıklarını araştırmayı hedeflemiştir (Bozkurt, 1995). Doğa/ kültür ilişkisini 
merkez alan Antropoloji’de beden, tam da bu noktada yer almaktadır. İnsan, toplumsal-
laşma aşamasında hem çevresini hem de bedenini şekillendirecektir. Dolayısıyla beden, 
biyolojik niteliklerine ilave olarak toplumsal nitelikler de kazanacaktır. Durkheim’ın ça-
lışma arkadaşı olan ve Antropolojinin sembolik boyutunda çalışmalar yapmış olan M. 

Klasik Sosyoloji kuramcılarının, 
Kartezyen anlayışın etkisine ve 
toplum merkezli bakış açısına 
rağmen, ‘beden’in toplumsalla 
ilişki noktalarına işaret etmeleri 
günümüz beden kuramcıları için 
analiz şemaları oluşturmada yol 
gösterici olmuştur.
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Mauss’a göre de beden, insanın ilk ve doğal ‘alet’idir. Fiziksel/biyolojik bedenin kendi-
si, toplum ve kültür tarafından biçimlendirilmektedir. Toplumlar, kültürleri aracılığıyla, 
insanların bedenlerini kullanmalarına ilişkin bilgiler üretmektedirler. Bu bilgiler, bir tür 
‘beden kullanma tekniği’ olarak ortaya çıkmaktadır. Üyelerine bir tür kimlik de sağlayan 
beden teknikleri, yaş ve cinsiyet bağlamında farklı görünümlere sahiptir. Mauss’a göre be-
den tekniklerinin üç önemli karakteristiği vardır: İlki adının da gösterdiği üzere, spesifik 
beden hareketleri ya da şekilleri aracılığıyla oluşturulduklarından teknik bir görünüme 
sahiptirler. İkincisi, eğitim ve yetiştirme araçları yardımıyla kazanılıp öğrenildiklerinden 
gelenekseldirler. Son olarak da kesin bir amaca ya da işleve hizmet etme anlamında olduk-
ça da verimlidirler (Strathern, 2004; Williams & Bendolow, 1998). Örneğin tarlada çalışan 
bir kadının bebeğini sırtında taşıması ya da su testisini başında taşıması, beden teknikleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsanın ‘toplumsal olan’ ile etkileşimi üzerine yapılan tartışmalar ve akıl, ruh, beden 
karşıtlığı ile bedenin nesne statüsüne karşı gelen ciddi eleştiriler sonucu, ‘beden’ artık 
daha ön plana çıkmaktadır. Bu noktada, Fenomenolojinin ve Merleau-Ponty’nin ayrıca-
lıklı bir yeri vardır. Kartezyen dualizmin beden anlayışına çok ciddi bir eleştiri getiren 
Merleau-Ponty için beden, Kartezyen tanımın dışına taşan anlamlara sahiptir. Kartezyen 
anlayış, bedeni fiziki nesneler içinde bir nesne olarak görürken, Fenomenolojik yaklaşım 
çizgisinde Merleau-Ponty’ye göre beden, ‘sayesinde dünyanın varolduğu şey’dir ve ‘yaşa-
yan’ bir niteliğe sahiptir. Diğer fiziki nesneler ile beden arasındaki en temel farklılık ona 
göre, ‘bedenin beni bırakıp gitmeyen, benden ayrılmayan bir obje’ olmasıdır. Yaşayan be-
den üzerinde odaklaşan Fenomenolojik perspektif ve Merleau-Ponty’ye göre, ‘dünyada 
olmak’ algı ile özdeştir ve yaşayan beden, algı çözümlemesinde merkezi bir konum teşkil 
etmektedir. Beden olmaksızın hiçbir şey algılanamaz ve duyular işlev göremez (Merleau-
Ponty, 1994; Priest, 1998).

Görüldüğü üzere, günümüz düşünce alanları için, bedenin toplumsalla ilişkisini gör-
me ve analiz etme çerçevesinde, Klasik Sosyoloji kuramcılarının önemli katkılar sağladığı 
kabul edilmelidir. Antropolojinin kültür bağlamında bedeni ön plana çıkarmasının, Fe-
nomenolojinin Kartezyen düşüncenin eleştirisinde bedenden hareket etmesi sonrası ise 
çağımız düşünürlerinin kuramlarında, bedeni temel bir kavram olarak ele almalarının, 
bedenin ‘görünürlüğe’ ulaşmasında ve toplumsal niteliğinin, biyolojik niteliğinin önüne 
geçmesinde oldukça etkili olmuştur.

Toplumsal Beden
Yukarıda belirtilen temel görüşlerden anlaşılacağı üzere, Kartezyen anlayışın getirdiği bi-
yolojik / nesne beden anlayışından sonra ortaya çıkan çeşitli düşünce akımları ve düşü-
nürlerinin görüşleri, bedenin toplumsal yönünü iyice belirginleştirmiştir. Bedenin bu çiz-
gide geldiği statüsü, biyolojik olan ile kültürel olanın çakışma noktasını işaret etmektedir. 
Diğer bir değişle beden bir yönüyle biyolojik bir varlıktır ama bir yönüyle de içinde var 
olduğu kültür tarafından biçimlendirilmektedir.

Bedenin toplumsal yönüne dikkat çeken düşünürlerden biri olan N. Elias, Batı top-
lumlarının uygarlaşma sürecini analiz etmiş ve bedenin uygarlaşması ile rasyonelleşmesi 
üzerine odaklanmıştır. Elias’ın temel amacı, toplumun ve kişiler arası etkileşimlerin bede-
ni şekillendirdiğini, bedensel alışkanlıkları, beden tekniklerini ve dolayısıyla da bedenin 
dış görünümünü değiştirdiğini göstermektir. İnsanın toplumsal / kültürel özelliklerinin, 
doğal / biyolojik özellikleriyle bağlantılı olduğunu düşünen Elias’a göre, toplumsal olan ile 
biyolojik olan bir aradadır ve insan bedeni de bunun en iyi örneklerinden biridir. Bedeni 
hem tamamlanmamış biyolojik bir süreç hem de devam eden toplumsal bir süreç olarak 
ele alan Elias’a göre uygarlaşma süreci, insan bedeni üzerinde oldukça etkilidir. Bedenlerin 

Biyolojik olan ile kültürel olanın 
çakışma noktasındaki beden 
anlayışı, bedenin toplumsal 
niteliğinin ön plana çıkmasında 
çok önemli bir rol oynamıştır. 
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uygarlaşması da toplumların uygarlaşması gibi başı sonu olmayan bir süreçtir. Bedenler 
de bireyler arası etkileşimlerin, toplumsal olguların yoğun olduğu toplumsal ortamlarda 
bulunurlar (Elias, 1991; Shilling, 2000) ve adı geçen uygarlaşma sürecine maruz kalırlar. 

Bedenin toplumsal yönüne vurgu yapan ve bedenin toplumsal olarak inşa edildi-
ği yolundaki teorik çerçevenin oluşmasında da etkili olan düşünürlerden biri de M. 
Foucault’dur. Foucault’ya göre beden, biyolojik var oluşunun ötesinde, toplumdaki güç/
iktidar ilişkilerinin merkezinde bulunan bir konuma sahiptir. Bu konumu içinde bedenin, 
kurumsal – yönetsel pratikler aracılığıyla düzenlenmesi söz konusudur. Çünkü var oldu-
ğunu düşündüğü beden sorunu, modern toplumların her alanda bedenlerin yönetimi ve 
düzenlenmesine ilişkindir. Örneğin cinsel beden, doğanın bir olgusu değildir. Daha ziya-
de iktidar pratiklerinin etkisiyle üretilen, özgül söylemlerin ürünüdür. Bu noktada disip-
lin çok önemli bir işlev üstlenmektedir. Okul, hastane, hapishane gibi kurumlarda işletilen 
disipliner iktidar kanalları, temel amacı bireyi ‘normalleştirmek’ olan disiplin sayesinde, 
zihinleri ve bedenleri yeniden şekillendirmekte ve ‘uysal özneler’ yaratmaktadır. Örneğin 
bilgi, klinik ve tıp arasındaki ilişkisinde hastalık, tekil beden içinde sınırlandırılmakta ve 
bedenler, tıbbi söylemler ve tıbbi bakış tarafından yeniden kurulup denetim altına alın-
maktadır (Foucault, 1994, 2000a, 2000b, 2000c; Tekelioğlu, 1999; Akay, 1995). Kuramında 
bunu kanıtlamak için Foucault, cinsel ve tıbbi söylemler ile hastane, okul, hapishane gibi 
disipliner kurumları analize tabi tutmaktadır.

 Bedeni gerçekten de ‘toplumsal’ olarak ele alan ve hatta bir ‘Beden Sosyolojisi’ ge-
liştirilmesinin temellerini atan B. S. Turner’a göre ise gündelik yaşamın çözümlenmesi 
için bedenin çözümlenmesi gereklidir. Bedeni doğa ile kültürün kesişme noktası olarak 
alıp, bu yolla bedenin hem fiziki hem de toplumsal niteliğini vurgulayan Turner’a göre 
beden, yorumlama ve temsiliyetlerin dış yüzeyi, yapı ve düzenlemelerin de iç çerçevesidir. 
Bu temelde Turner’ın bedeni, iç beden ve dış beden olarak ayırdığı ve bu ayrım için de 
‘kendi için beden’ yani canlı, hareketli, deneyime dayalı beden ile ‘kendi başına beden’ 
yani nesnel, dış görünüşe ait ve kurumsallaştırılmış beden kavramlarından yararlandı-
ğı görülmektedir. Turner’ın beden ayrımındaki iç beden, toplumsal ve bireysel alışkan-
lıkların etkisi altındadır ve yapılacak analizlere biyoloji, tıp hatta sağlık sosyolojisi gibi 
alanlar dahil edilmelidir. İç beden analizi bedenin kontrolü ve düzenlenmesi bağlamında 
eğitim, cezalandırma, disiplin, tıp gibi sistemlerin çözümlenmesine olanak sağlarken, dış 
beden analizi toplumsal, ekonomik, siyasal süreçler ve tüketim, sınıfsal farklılıklar, kimlik 
oluşumları gibi konularda oldukça yararlı çözümlemelere olanak sağlayacaktır. Örneğin 
hastanelerde hasta bedenlerin teşhis ve tedavi amaçlı disiplin teknikleri aracılığıyla kont-
rol altına alınması iç beden dahilinde analiz edilirken, tüketim olgusunun kadın bedeni 
üzerindeki etkileri, dış beden düzeyinde bir analizin konusu olmaktadır. 

Turner’a göre temelleri atılan bir Beden Sosyolojisi’nin dört önemli niteliği vardır: 
Bunlardan ilki bedenin doğa ile kültürün kesişme noktası olarak ele alınmasıdır. Bu ni-
telik, bedenin hem fiziki hem de toplumsal yönünü ortaya çıkaracaktır. Bu doğrultuda 
ikinci nitelik, iç ve dış beden ayrımı temelinde, Foucault’yu da referans alarak, nüfus ve 
bireylerin bedensel ayrımını yapmak ve bedenler üzerindeki düzenleme, kontrol etme 
ve otorite kurma mekanizmalarını dikkate almaktır. Beden üzerinden hareketle cin-
siyet kimliği ve cinsiyet temelli ayrımların dikkate alınması üçüncü önemli niteliktir. 
Bedenin politik uğraşının merkezinde olmasından dolayı, beden temelli çocuk, genç, 
yetişkin, vatandaş gibi kavramlar ve bunları çevreleyen patriarşi, beden politikaları gibi 
çerçeveler, önemli analiz alanlarını oluşturmaktadır. Beden sosyolojisinin son özelliği 
ise yine iç ve dış beden ayrımı temelinde, iç bedene yönelik olarak beden sosyolojisinin, 
hastalıkların bireysel ve toplumsal boyutlarıyla ilgilenmesi, dış beden ayrımında ise be-
denin yüzeyinde / dış görünümünde ortaya çıkan ‘sapma’lara ilgi göstermesi ve bunların 
tümünü (Turner, 1992; 1995; 2001) toplumsal düzlemde analiz etmesidir.
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Görüldüğü üzere, düşünce alanındaki gelişmeler sonucunda beden kavramının, bi-
yolojik niteliğinin yanında toplumsal niteliği de ön plana çıkmaya başlamıştır. Fakat dü-
şünce alanındaki gelişmeler, tahmin edilebileceği üzere, toplumsal gelişmeler ile paralellik 
taşımaktadır. Dolayısıyla toplumsal alanda meydana gelen bu gelişim ve değişimlerin, be-
denin toplumsal niteliğinin ön plana çıkışında doğrudan / dolaylı etkileri bulunmaktadır. 
Geniş bir tarihsel çerçeve içinde, feodal sistemden endüstriyel kapitalizme ve sonuçta da 
post endüstriyel topluma ilişkin sosyal ve ekonomik gelişmeler, bahsedilen gelişim ve de-
ğişimlerden ilkini işaret etmektedir. Sözü edilen bu sosyal ve ekonomik gelişmeler, birçok 
önemli sonucu da ortaya çıkarmıştır: Hizmet endüstrisinin niteliksel ve niceliksel artışı, 
geleneksel endüstriyel sektördeki azalmaya koşut sınıfsal değişimler, gelir, boş zaman de-
ğerlendirme ve emekliliğin getirdiği yaşam tarzı değişimleri bunların başlıcalarıdır. De-
ğişen bu ilişkiler içinde ise beden, bu ilişki biçimlerinin dışa vurumu için, çok önemli bir 
kanal ya da taşıyıcı haline gelmekte ve toplumsal görünürlüğüne paralel, toplumsal nite-
liği de ön plana çıkmaya başlamaktadır. Adı geçen değişimlerden ikincisi, kapitalizmin 
günümüzdeki görünümleriyle bağlantılı olarak, tüketim kültürünün yükselişidir. Karşı-
mıza gelen bu yeni yapılanma, kendisini daha çok tüketim ve onunla bağdaşık alanlarda 
göstermektedir. Bunlardan en önemlisi de tüketim kültürü ile beden arasındaki bir ilişki 
biçimidir. Tüketim toplumunda, çok çalışan insan, aynı zamanda çok tüketen insandır 
(Shilling, 2000). Dolayısıyla da tüketimin kollarının bedene nasıl uzandığına, oluşturdu-
ğu kültür içinde bedene ilişkin alanları ne şekilde bir sosyal değerler ağıyla sarmaladığı-
na ilişkin analizler önem kazanmaya başlamaktadır. Özellikle batı toplumlarında, nüfus 
piramidinin değişen yapısı nedeniyle, yaşlıların artan oranı önemli bir üçüncü değişim 
maddesidir. Tıbbi ilerlemelerin insan yaşamı ve bedeni üzerine çok boyutlu etkilerinin bir 
sonucu olarak değerlendirilen bu süreç içinde tıp biliminin ve teknolojisinin hızlı ilerle-
yişi, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar listesini neredeyse sıfırlamıştır. Yaşam beklen-
tisinin artmasını da sağlayan bu gelişme, bedene yönelik tıbbi yatırımın yapılmasını da 
zorunlu kılmıştır. Sonuçta beden toplumsal, tıbbi ve akademik alanda önem kazanmaya 
başlamış, ‘yaşlı’, ‘yaşlı / genç bedeni’, ‘yaşam kalitesi’ gibi kavramlar analizlere konu olmaya 
başlamıştır.

Kısaca belirtilen bu temel değişimler sonrasında, yukarıda açıklandığı üzere, düşün-
ce alanında bedenin artık, biyolojik olan ile kültürel olanın çakışma noktasında olduğu 
kabul edilmektedir. Bedenin bu yeni konumu onu, artık ‘var ama görünmez’ niteliğin-
den, toplumsalın içinde oldukça ‘görünür’ bir konuma yerleştirmektedir. Beden bu ko-
numu içinde artık ‘toplumsal’dır (Nazlı, 2009) ve bu niteliğinin toplumsal, ekonomik, 
kültürel ve politik süreçlerin etkileri nedeniyle çok daha detaylı analizleri gereklidir. Bu 
analizlerden en önemlisi de toplumsal beden ile toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşi-
me ilişkin olanıdır.

Bu bölümde verilen düşünürlerin teorileri temelinde, bedenin biyolojik niteliğini arka pla-
na itip, onun toplumsal niteliğini ön plana çıkaran temel toplumsal faktörleri özetleyiniz. 

TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUMSAL BEDEN ETKİLEŞİMİ
20. yy başı ile başlayan ve yüzyılın ortalarına doğru belirginleşen sosyal, kültürel ve eko-
nomik gelişmelerin etkisi ile olgunlaşan Feminist hareket ve düşünce birikimi ise kendisi-
ni öncelikle Biyolojik Determinizmi sorgulamağa vakfetmiştir. S. De Beauvoir’nın “kadın 
doğulmaz, kadın olunur” cümlesi, biyolojik cinsiyet / toplumsal cinsiyet ayrımının ilk işa-
reti olurken, toplumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşimi için de farklı boyutları olan 
bir alanın kapısını aralamıştır. 

Toplumsal alanda meydana gelen 
çeşitli gelişim ve değişimlerin, 
bedenin toplumsal niteliğinin ön 
plana çıkışında doğrudan / dolaylı 
etkileri bulunmaktadır.
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Feminist Platformda Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Beden 
Etkileşimi
Feminist platformda toplumsal cinsiyet kavramının, “biyolojik cinsiyetin sosyal yorum-
laması”, “biyolojik bir tabandan ziyade kültürel bir tabana sahiplik” vb. gibi tanımlamalar 
aracılığıyla biyolojik cinsiyet kavramının karşısına konulması sonrasında, Biyolojik Deter-
minizmin etkisi yok olmaya başlamıştır. Bu süreçte, sosyo-kültürel bir tabanda ‘toplumsal 
cinsiyet rolleri’nin, toplumsallaşma sürecinde, sosyal-öğrenme ile ortaya çıktığı görüşü 
temelinde, toplumsal cinsiyet analizleri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu süreçte mas-
külen ve feminen toplumsal cinsiyet rollerinin, kadın tabiiyetini sağlayıcı mekanizmalar 
içindeki analizleri ön planda yer almıştır (Millett, 1987). Bu analizlerde aile, iş ve diğer te-
mel alanlarda, insanları “kadın” ve “erkek” olarak iki gruba ayırıp, farklı konumlar ve işler 
vererek kendileri için belirlenmiş grubun gereklerini yapmaları doğrultusunda tasarlan-
dığı cinsiyetlendirilmiş bir toplumda yaşıyor olmanın toplumsal sonuçları irdelenmiştir.

Feminist düşüncenin biyolojik cinsiyet / toplumsal cinsiyet ayrımının tartışılma sü-
recinde, bedenin konumuna, birbirine karşıt iki tutumla yaklaştığı gözlenmektedir: Bu 
tutumlardan ilki, biyolojik determinizmin de etkisi altında kalarak, sosyal farklılıkların 
açıklama temeli olarak bedenin kullanılmasının reddedilmesidir. Bu görüşü savunanlar, 
bedensel farklılığı gösteren niteliklerin toplumsal cinsiyet kadar, ırk, seksüellik vb. gibi 
farklılıkları da doğallaştırmakta kullanıldığını iddia etmektedirler. Onlara göre bu tür be-
densel / biyolojik niteliklere dayalı bir farklılık öne çıkarıldığında, yukarıdaki diğer fark-
lılıklar gizlenmiş olacaktır. Dolayısıyla da biyolojik bedensel farklılıklar, cinsiyetler arası 
sosyal eşitsizliği, “kaçınılmaz”, “normal” ya da “sabit / değişmez” olarak meşrulaştırmak-
tadır. Bu görüş doğrultusunda Feminist düşünce, bedene karşı olumsuz bir tutum sergi-
lemiştir. Bu olumsuz tutumun temel nedeni ise biyolojik determinizmin etkisi altında, 
bedene biyolojik bir varlık olarak bakılması ve bedenin bu niteliği ile toplumsal cinsiyet 
alanında belirleyici olma niteliğidir. Feminist platformda bedene ilişkin ikinci tutum ise 
bedeni, feminist politik hareketin bir konusu / teması olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu 
hareket temelinde Feministler patriarşideki güç ilişkileri üzerinden kadın bedeninin do-
ğurganlık ve kürtaj gibi olgularını analiz etmeye çalışmışlardır (Davis, 1997). Bu süreçte, 
Feminist teorisyenler ya bedene ilişkin kültürel anlamlar üzerine ya da toplumsal cinsi-
yetin sosyal sonuçları üzerine odaklanmışlar fakat bireylerin bedenleri ile ve bedenleri 
aracılığıyla sosyal dünya ile nasıl etkileşim kurduğuna, biyolojik cinsiyet-toplumsal cin-
siyet ayrımını daha derin sorgulanmasına kadar, dikkat etmemişlerdir. Cinsiyet-toplum-
sal cinsiyet ayrımı, biyolojik determinizme geri dönmeden, kadın deneyimlerinin ortak 
noktalarını formüle etmeye izin verirken bedenin içinde yer aldığı ve sosyal yaşamdan 
etkilendiği çeşitli görünümleri açıklayamıyordu. Bunlardan en önemlisi ise tüketim toplu-
munun mekanizmalarının, toplum içindeki her öğeyi etkilemeye başlaması ve bedenlerin 
de bundan payına düşeni almaya başlamasıydı. Tüketim kültüründe özellikle kadın be-
deninin, tüketimin bir nesnesi olması, toplumsal alanlarda bedenin artan “görünürlüğü” 
nü arttırırken, feminist düşünce de bunun farkına varmakta gecikmemiştir. Bu nedenle 
Feminist teorisyenlerin bu ayrımı daha derin ve detaylı sorgulamaya başlaması, beden-
toplumsal cinsiyet etkileşiminin de sorgulanmasına neden olmuştur.

Feminist platformda 1980’ler ile birlikte, bedenin toplumsal cinsiyet ile olan etkileşim 
boyutu daha ön plana çıkmaya başlamış ve beden, tüketim kültürünün mekanizmaları al-
tında “kültürel bir hammadde”, “kültür teksti”, “kültürel bir proje”, “sosyal kontrolün dolay-
sız bir alanı” vb. gibi kavramsallaştırmalar ile analizlere konu olmaya başlamıştır. Feminist 
literatürün, bedene olan bu ilgisinin bir yansıması da kadın bedeninin ve kadınların be-
densel deneyimlerinin üzerine olan ampirik çalışmalardaki artıştır. Bu çalışmalar temelde 
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kürtaj, gebelik, doğum kontrol, kısır-
lık, menstruasyon, doğum teknikleri, 
meme kaybı vb. gibi alanlarda, kadın-
ların bedenlerini nasıl deneyimledik-
lerine, çeşitli sosyal ve kültürel pra-
tikler içinde kadın bedenlerinin nasıl 
içerildiğine ve kadın bedenlerinin çe-
şitli sembolik temsiliyetlerine ilişkin 
sorunlardan (Bordo, 1993; Gimlin, 
2002; Davis, 1997) oluşmuştur. Adı 
geçen bu ampirik çalışmalar, kadın 
bedenin biyolojik temelli kadınlık de-
neyimlerinin, toplumsal beden olarak 
nasıl deneyimlendiğini işaret etmektedir. (Resim 3.2)

1990’lar, bedenin daha ön planda olduğu ve toplumsal cinsiyet ile etkileşiminde bi-
yolojik determinizmin etkisinden daha da sıyrıldığı bir nitelik ile karşımıza çıkmaktadır. 
Biyolojik cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımının ve bedenin rolünün sorgulandığı en göze 
çarpan analiz J. Butler’dan gelmektedir. Butler’ın Queer kuramı (Butler, 2008; 2009), biyo-
lojik cinsiyet / toplumsal cinsiyet ayrımı açısından önemli açılımlara işaret etmekle birlikte 
beden açısından daha temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Öncelikle biyolojik cinsiyet/ 
toplumsal cinsiyet ayrımını sorgulayan Butler, kadın ve erkek bedenleri arasındaki ayrı-
mı keyfi, yani “normatif heteroseksüalite tarafından organize olmuş bir sosyal düzenin, 
yapay / insan eliyle yapılmış olanı” şeklinde tanımlamıştır. Ona göre, sayısız toplumsal 
cinsiyet formu olduğu için, sayısız biyolojik cinsiyetler de vardır ve bu nedenle de ne ‘ka-
dın doğulur’ ne de ‘kadın olunur’. Kadınlar, biyolojik cinsiyete dayalı kültürel yönergeleri 
kendilerine mal etmektedirler. Toplumsal cinsiyet, toplumsal performanslardan başka bir 
şey değildir. Normatif heteroseksüelliğin kuralları, kadın ve erkeklerin referans aldığı ve 
yinelediği toplumsal cinsiyetlendirilmiş performansları üretmektedir. Bedenlerin cinsi-
yetlendirilişi de bu performanslardan kaynaklanmaktadır. Bu kuram çerçevesinde beden, 
bireylerin biyolojik cinsiyeti heteroseksüel normlara göre sahneledikleri bir alandır. Fakat 
bazen, toplumsal cinsiyetlendirilmiş beden performansları, heteroseksüel normların dı-
şına çıkan performanslar sergilediklerinde, adı geçen bu normlarla çatışmakta, “abject” 
(iğrenç) olarak adlandırılmakta ve “toplumsal cinsiyet sıkıntısı/belası” ortaya çıkmaktadır. 
Homoseksüel erkek-erkek ya da lezbiyen kadın-kadın cinsel birlikteliklerinin, özellikle 
geleneksel değerlerin etkili olduğu toplumlarda, bu şekilde adlandırılması buna örnek ola-
rak verilebilir.

Feminist literatürde, bedene önyargısız bir tutumla yaklaşanlar ise toplumsal cinsiyet/
biyolojik cinsiyet ayrımını sorunlaştırmada başlangıç noktası olarak kadın bedenini ve ci-
simleşmesinin spesifik görünümlerini ele almaktadırlar. Bedeni daha ön plana çıkaran bu 
literatürde, bedenin güç ilişkilerinin merkezine konulmaya başlandığı ve kadın bedeninin 
cisimleşme deneyimlerinin güç pratikleri ile birbirine bağlandığı gözlenmektedir. Kadın 
bedeninin, toplumsal cinsiyet ve diğer bedensel farklılık formlarına dayalı güç ilişkilerini 
ve toplumsal eşitsizliği haklılaştırma temelli güç söylemlerinde, sembolik olarak ortaya 
çıktığı savunulmaktadır. Güç, bu analizlerde, patriarşik sosyal düzende erkek egemenliği 
ve kadın tabiliğinin çok kolay görünür bir yansıması ve temel faktörü olarak ele alın-
maktadır. Adı geçen literatürde, reklamlardaki kadın bedenlerinin seksüelleştirilmesin-
den savaşlardaki toplu kadın tecavüzlerine kadar bir dizi örnek içinde, kadın bedenlerinin 
kontrolün, şiddetin, dışlanmanın, istismarın ve aşağılanma süreçlerinin öznesi olduğu 
gösterilmektedir (Davis, 1997). İşte bu noktada feministler, kadın bedenlerinin nasıl dü-

Resim 3.2

Cisimleşme, bireylerin, bedenleri 
aracılığıyla etraflarındaki dünya 
ve kendi bedenleri ile olan 
etkileşimidir. Bedenlerin bedensel 
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konulmasıdır (Lorber&Moore, 
2007).
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zenlendiği, şiddete uğradığı, sakatlandığı, toplumsal cinsiyet bağlamında nasıl bir baskıya 
maruz kaldığı ve bu baskının, doğrudan / dolaylı olarak bedenlerine nasıl yansıdığı nok-
tasına yoğunlaşmaktadırlar. 

Kadın bedenlerinin, doğrudan ve dolaylı olarak, maskülen otorite ve gücün üzerinde iş-
lemde bulunduğu temel bir obje haline dönüşmesinin sorgulandığı bu tür bir bakış açısı, 
toplumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşimi için çok önemli bir noktaya ulaşıldığının 
kanıtı olmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet-beden etkileşimi için önemli bir diğer feminist boyut ise Fran-
sız feminizmidir. Cixous, Irigaray ve Kristeva, bu akımın önde gelen düşünürleridir. H. 
Cixous’ya göre erkek yazım alanı ve ona egemen olan eril düşünce, birbirine zıt dikotomi-
ler ile, gerçekliği parçalamaktadır. Kültür/doğa, akıl/beden, yazma/konuşma vb. gibi bir-
birine zıt bu dikotomiler, kadın/erkek dikotomisinden beslenmekte ve onu desteklemek-
tedir. Bu dikotomilerde, erkekler pozitif olan nitelikler ile kadınlar ise negatif nitelikler ile 
özdeşleştirilmektedir. Esas olan erkek, kadın ise diğeri / öteki olandır. Bu eşitsizlik, tarihsel 
ve kültürel kaynaklıdır ve kadınlar, erkeklerin koyduğu kurallar düzeninin gerçekliğini ya-
şamaktadırlar. O nedenle de kadınlar, kontrolün erkeğin elinde olduğu ve onlar tarafından 
yazılan ve dillendirilen bu gerçekliğin dışına çıkma mücadelesi vermelidir. Bu mücadele 
de ona göre ancak, kadın yazımı ile olabilecektir. Diğer bir deyiş ile kültür, kadın ve erkek 
için ayrı gerçeklikler sunduğundan bu gerçekliğin dışına çıkma ve yeniden biçimlendir-
me, yazı ile mümkün olacaktır. Bu noktada H. Cixous’ya göre kadın, erkekten daha fazla 
beden ve daha fazla yazıdır. Ona göre yazı, var olan dizgeyi yeniden üretmek zorunda 
değildir. Kendisi, kadının çıkarlarını gözeten bir yazı biçiminin üretilmesini önermek-
tedir. Kadınların, bedenleriyle yaşadıkları ilişkileri biçimlendiren “kültürel”, kadınlar ve 
erkekler için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Adı geçen bu kültüreli yeniden biçimlendiren 
yazma edimidir ve bu kadın için çok önemlidir. Kadının bedeni, aile ve eş olma temelinde 
acı çekmiştir. Cinsiyetsel eşitsizlik, kadının aleyhine işlemiştir. Egemen olan erkek yazımı, 
erkek bedeni ve cinselliğinden, artık, kadın yazımı ve kadın bedeni ve cinselliğinin söy-
lemlerine bir geçiş olmalıdır. Bu ise kadın bedeninden başlayan bir süreçtir.

L. Irigaray için de Batı kültürü, erkek cinsiyeti üzerine temellenmiş ve eril değerler ile 
yapılanmıştır. Bu kültür içinde erkekler, her alanda kendilerine özgü ataerkil bir dil, söy-
lem ve kavramlar oluşturmuşlardır. Ona göre, birçok yazar eril-dişil simgeciliğini ve aklı 
(ussallığı) erkek, akıl dışılığı ise kadını tanımlamak için kullanmıştır. Aklın eril olmasının 
içindeki yapıyı görmek gereklidir. Aydınlamanın aklı, eril bir akıldır. Her şey, gerçekte, 
cinsiyet bağımlıdır. Her şey, erkek öznenin söylemidir. Fakat kadınların da artık kendile-
rine özgü bir dil oluşturmaları gereklidir. Kadına ilişkin sembolik ve sosyal bir düzen oluş-
turulmalıdır. Bu düzenin oluşturulmasında öncelikli olan, kadının özne olmasıdır. Özne 
olmak, yalnızca dile girmek ile değil kültürel, ekonomik ve siyasal toplumsal pratiklerin 
içinde de özne olarak var olmakla mümkündür. Yine, kadınların bedeninin ve kadınlığı-
nın baskı altından çıkması gereklidir. Kadınlar, sessizleştirilmiş bedenlerinden çıkmalı ve 
özel alanda, bir proleter konumundan sıyrılmalıdır. Bunu ise ancak kendi bedenlerinden 
ve isteklerinden kaynaklanan yazıyla elde edebilirler. Erkeğin dilinden farklı kelimeler ve 
bir dil aracılığıyla, bekçisi oldukları bedenlerinin, kendilerinde kalmasını sağlamalıdırlar.

J. Kristeva da diğer düşünürler gibi, kadının ve bedeninin konumunu yine bedenleri 
aracılığıyla değiştirme önerileri getirmektedir. Ona göre, bu kültür içinde kadın bedeni, 
“abject”(aşağılık, iğrenç) bir nitelikle ötekileştirilmiştir. Oysa beden, özellikle anne bede-
ni, semiyotik (gösterge) olanla özdeştir. Semiyotik, bedeni dilin içine taşımakta, beden-
sel dürtüler, semiyotik ile dile girmekte ve karşımıza “konuşan bedenler” çıkmaktadır. 
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Semiyotik ve sembolik olanın ilişkisi, anlamlandırma sürecini oluşturmaktadır. Bir an-
lam-beden ilişkisi kuran Kristeva için beden konuşmaktadır. Bedensel dürtüler, semiyotik 
ögenin yıkıcı ama gerekli kuvveti yoluyla dile girerler. Dilin mantığı, bedensel işleyişlerde 
mevcuttur ve yine bedensel dürtülerin dildeki etkileri göz ardı edilemez. Bu yolla, uyuyan 
bedenlerin yerini konuşan bedenler alacaktır. İşte bu nedenle kadının bedeni, “konuşan 
beden” olmalı, kadın bedeni ve kadın bedeni kaynaklı yazı da, adı geçen Batı kültürünün 
sembolik yapısını dönüştürecek olan bir güç haline gelmelidir (Davis, 1997; Post, 2009; 
Işık, 1998; Sarup, 1997).

T. Moi ise hem cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımının sorunlarını aşmak hem de top-
lumsal cinsiyete bir alternatif olmak için çok önemli bir kavram ile karşımıza gelmektedir: 
“Yaşanan Beden”. Moi’de bu kavram, belirli bir sosyo-kültürel bağlam içinde eylemde bu-
lunan ve deneyimleyen fiziksel bir bedeni işaret etmektedir. Yaşanan beden, “durum-için-
deki beden”dir. Birey, bedeninin maddi olguları ve onun belirli bir çevre ile olan ilişkisiyle 
karşı karşıyadır. Bedenin belirli organları, işlevleri, fiziksel nitelikleri vardır. Fakat sahip 
olduğu yaşı, cinsiyeti, sağlığı, bedensel uzuvlarının durumu ve fiziksel nitelikleri çevresi 
ile olan ilişkisini şekillendirmektedir. İnsanın bedensel varoluşunun tüm bu somut maddi 
nitelikleri, bedenin “yaşanan beden” olarak, onun toplumsal çevresi ile olan ilişkilerini, 
yani olgusallığını oluşturmaktadır. Bedenin özgürlüğü ise bedeninin olgusallığıyla bağ-
lantılı olarak, bu bedene sahip olan bireyin eylemlerine işaret etmektedir. Eyleyen olarak 
birey çeşitli amaçlarını, isteklerini bedensel eylemleri aracılığıyla gerçekleştirmekte ve bu 
gerçekleşme yine başkalarıyla birlikte ve fiziksel-sosyal bir çevre içinde ortaya çıkmakta-
dır. O halde “durum-içindeki beden”, bedenliliğin olgularının, toplumsal ve fiziksel çevre 
temelinde, bireyin amaç / hedefleri doğrultusunda görünüş biçimidir. Moi’nin kuramında 
yaşanan beden kavramı, cinsiyet kavramının tersine biyolojik kökenli değildir. Fizyolojik 
ve biyolojik beden yasalarına gönderme yapmamaktadır. Bu kategori içinde her birey, ayrı 
bir bedendir; belirli açılardan diğerlerine benzeyen ve benzemeyen özgül niteliklere ve ka-
pasitelere sahiptir (Young, 2009). Kısacası yaşanan beden kavramı, hem bireyin bedeninin 
öznelliğini hem de kendisinin seçmediği sosyo-kültürel olgular ve normlar, davranışlar, 
beklentiler ve değerler tarafından koşullandığını fark etmesine olanak vermektedir.

Beden-toplumsal cinsiyet etkileşiminin feminist platformdaki yol haritasında ulaşılan 
yer, bedenin biyolojik determinizmin biyolojik indirgemeci bakışından sıyrıldığı ölçüde 
feminist literatüre girmesi ve toplumsal cinsiyetin özcü / indirgemeci yönlerinin eleştirisi 
noktasında bedenin, toplumsal/ olgusal niteliklerinin, literatürde dikkat çekici bir konu-
ma ulaşmasıdır. Bu düşünürlerin etkisi ile birlikte, kadın bedeninin cisimleşmesi ve kadın 
bedenini deneyimlemek, 20. yy’ın ortalarından beri feminist literatürde gittikçe artan bir 
öneme sahip olmaya başlamakta ve bu bağlamda toplumsal cinsiyet ve beden etkileşimi, 
bedenin konumu toplumsal bağlamının öne çıkmasıyla daha da güçlenmektedir.

Beden, basit biyolojik bir varlık değildir. O, doğrudan günlük yaşamın canlı deneyiminin 
içindedir. Bedeni hem sembolik hem de fiziksel / somut temelde sosyal ve kültürel içerik-
lerdeki sosyal deneyimlerin cisimleşmesi temelinde ele almak, bedene ilişkin feminist ve 
sosyolojik bakışlar için oldukça yararlı olacaktır. 

Sosyolojik Platformda Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal 
Beden Etkileşimi: Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Bedenler
Organik bir bütünlük olarak biyolojik beden, insanın biyolojik ve fiziksel varlığının önem-
li bir göstergesi olduğudur. Fakat aynı zamanda beden, insanın toplum içinde var olma 
aracıdır ve bunlar, en temelde, bedensel deneyimler aracılığıyla karşımıza gelmektedir. 
İnsanlar, bedenlerini çeşitli eylemler aracılığıyla deneyimlemektedir. Bu deneyimlerden 

T. Moi’ye göre, bedenin belirli 
organları, işlevleri, fiziksel 
nitelikleri vardır. Fakat sahip 
olduğu yaşı, cinsiyeti, sağlığı, 
bedensel uzuvlarının durumu ve 
fiziksel nitelikleri çevresi ile olan 
ilişkisini şekillendirmektedir.

Beden, biyolojik determinizmin 
biyolojik indirgemeci bakışından 
sıyrıldığı ölçüde feminist literatüre 
girmektedir.

Toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
beden, bedenin cisimleşmesi 
olarak kıyafet, saç ve bedensel 
davranışlar temelinde kişinin, 
bedeni aracılığıyla, kendisini 
toplumsal cinsiyete bürünmüş 
olarak sunumudur. 
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ilki, sahip olunan bedene özgü bedensel deneyimler olarak ortaya çıkmaktadır. Mens-
trüasyon, göğüslerin belirginleşmesi, hamilelik, doğum ya da menapoz kadın bedeninin 
bedensel deneyimleridir ve bu deneyimler “Ben kadınım” şeklindeki bir benlik bilincinin 
(Lorber&Moore, 2007) de oluşturucu unsurlarıdır. Kadın bedeninin biyolojik niteliklerine 
dayalı bu bedensel deneyimler, aynı zamanda, kadın bedenine özgü bedensel davranış-
lar için de referans oluşturmaktadır. Bedensel deneyimlerin ikincisi ise çeşitli toplumsal 
etkileşim alanları içinde, o bedene özgü bedensel davranışlar olarak, ortaya çıkmaktadır. 
Toplumsal etkileşim alanları, insan bedeni üzerinde çeşitli etkilere sahiptir ve bu etkiler be-
denin, sosyo-kültürel bir varlık olarak ele alınma gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Adı 
geçen bu etkilerin içeriğinde bedenin, çeşitli kültürel koşullar altında, sosyo kültürel ideal-
ler ve ‘olması gereken’ler bağlamında, toplumsal olarak, şekillendirilmesi bulunmaktadır. 

Şekillendirmenin temel içeriği, biyolojik bedenin toplumsal bedene dönüştürülmesi, 
yani, toplumsal cinsiyetlendirilmesidir. Bedenin toplumsal cinsiyetlendirilmesi, bir an-
lamda, ‘biyolojik beden’in ‘toplum sahnesi’ne çıkartılması ve sergilenmesidir. Sahneye 
çıkan bedenin “toplum sahnesi giysisi” ise toplumsal cinsiyetidir. Bu giysiyi giyen biyo-
lojik beden, ‘toplumsal beden’ olma gerekliliğinin ilk aşamasını tamamlamıştır. Biyolojik 
beden, toplum sahnesinde üzerine giydiği bu giysiye göre “rollerini oynayacaktır”. Rolle-
rini oynama, bedenin sosyalleşmesini sağlayan ikinci temel aşamadır. Toplumsal cinsiyete 
göre oynanan rollerin kaynağı ise çoğu toplumda var olduğu üzere, biyolojik bedendir. 
Bedene giydirilen toplumsal cinsiyet giysisinin rol normları, bu kaynağı referans alan ve 
biyolojik bedeni işaret eden ‘kadın olma’ ve ‘erkek olma’ ya ilişkin normlardır. Kadın ya da 
erkek bedenlerinin, biyolojik cinsiyetini (biyolojik / fiziksel nitelikleri / görünümü) temel 
alan ve bunu, içinde yer aldığı toplumun sosyo-kültürel çerçevesinde, sahnedeki rollere 
uyarlayan toplumsal cinsiyet normları, her iki beden için de rollerin oynamasını sağlayan 
temel ‘olması gereken’ lerdir. Bu olması gerekenleri yerine getirmeyen bedenleri (örneğin, 
heteroseksüellik dışı cinsel davranışlar sergileyen bedenler) toplum marjinalleştirerek hoş 
görmemekte ve onlara yaptırım uygulamaktadır. Diğer bir değişle bu giysi ve bu giysiye 
ilişkin oynanması gereken roller, çeşitli yaptırımlar aracılığıyla, bedenlere dayatılmakta-
dır. Yukarıda açıklandığı üzere, feminist görüş tam bu noktada devreye girmekte adı geçen 
bu dayatılmayı eleştirmektedir.

Toplumsal cinsiyetlendirilmiş davranışlar ve roller, kadın ya da erkek cinsiyet kimliğinin 
oluşturucu unsurudurlar ve kadın ya da erkek bedenlerinde cisimleşirler. Bir fiziksel gös-
terim olarak cisimleşme, bedenleri ve bedensel pratikleri feminen ve maskülen yapmayı 
sağlayan sosyo-kültürel norm ve değerlerin toplum içinde uygulamaya konulmasıdır ve bu 
neredeyse evrensel bir süreçtir.

Bedenin toplumsal cinsiyetlendirilmesine kadın bedeni açısından bakıldığında ise te-
mel görünüm şudur: Kadının, toplum sahnesindeki temel rolleri annelik, eşlik ve ev ka-
dınlığıdır ve bu rollerin oynanmasına ilişkin normların referansı, tüm eleştirilere rağmen, 
kadının biyolojik bedeni olmuştur. Kadının biyolojik bedeninin temel nitelikleri, onun 
toplum sahnesinde üstleneceği roller için bir referans olmuştur. Kadının biyolojik temelli 
besleme / bakım eylemleri, toplumsal alanda karşılığını bu üç rolde bulmaktadır. Bu top-
lumsal cinsiyet rollerinin içeriği, küçük kültürel farklılıklara rağmen, ortak normatif bir 
nitelik taşımaktadır. Bu normatif içerik erkeği, toplumsal bir varlık olarak tanımlarken 
kadını, bu toplumsal varlığın ‘dişisi’ olarak tanımlamakta ve kadının ‘toplumsal bir varlık’ 
sıfatını kazanmasına izin vermemektedir. Bunun bir sonucu da ona, toplumsal alanda, bi-
yolojik özelliklerinin getirisi olan rolleri yüklemektedir. Toplumsal cinsiyetin içeriğindeki 
kadına ilişkin rollerin, rol beklentileri ile rol gereklerini doğrudan belirleyen normlar ve 

Bireysel fiziksel bedenler, ancak 
toplumun beden normları ve 
pratiklerini uygulama ve o 
topluma kabul edilme, o toplumca 
onaylanma sonrasında bir 
toplumsal beden haline gelir.
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eylemler bütünlüğü, doğrudan / dolaylı olarak içinde yer aldığı toplum yapısının sosyal 
değerlerini referans almaktadır. Sosyal değerler, rollerin içeriğindeki eylemler için de bir 
referanstır. Adı geçen toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden kadına ve bedenine getirilen 
sınırlandırmanın kendisini en net belli ettiği bu yapı Patriarşidir (Ataerkillik). Patriar-
şi, kadın bedenine ilişkin cinsiyet rollerinin kendisini ve normatif içeriğini belirleyen ve 
hatta çoğu toplum için ‘ortak olma’ niteliğini kazandıran temel sosyo- ekonomik ve sos-
yo-kültürel bir çerçevedir. Bedenin, ‘Kadın’ ve ‘Erkek’ olarak toplumsal cinsiyetlendiril-
mesi ve bunun ilk patriarşik formlar üzerinden normlaştırılma süreci, Antik Çağ Yunan 
uygarlığına kadar uzanmaktadır. Antik Yunan kültürü ve düşünce alanına dayalı olarak 
da gelişen bu süreçte, biçimi / formu verenin erkek, maddeyi sağlayanın kadın olduğu 
anlayışına odaklanan ve ruh-beden, aktif-pasif, amaç-araç, soğuk-sıcak vb. gibi dikoto-
milere dayanan bir üreme fizyolojisinin geliştiği görülmektedir (Senneth, 2006). Bu felsefi 
dikotomilere dayalı görüşlerin, arka planda, bedenleri cinsiyetlendirmeyi açıkladığı kadar 
kadın bedenini, ‘norm beden’ olarak kabul edilen erkek bedenine göre konumlandırma 
amacı taşıdığı da bilinmektedir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ilişkin sos-
yal değerler, içinde yer aldığı toplumun, sosyo-kültürel yapısının (patriarşik / gelenek-
sel ya da modern) egemenliği altında ortaya çıkmaktadır. Patriarşik toplumsal değerler 
ve normlar, kadın bedenlerinin biyolojik niteliğini referans almakta ve kadın bedenini, 
biyolojik nitelikleri üzerinden toplumsallaştırmaktadır. Patriarşik toplumsal yapı, kadı-
nın toplum içindeki toplumsal statü ve rollerini de, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın 
bedeninin biyolojik tabanındaki doğurganlık ve cinsel partnerlik işlevlerini temel alarak 
biçimlendirmektedir. Patriarşik yapı, kadın bedenini toplumsallaştırırken onun biyolojik 
niteliklerini ön plana çıkardığından toplumsal rollerinin içeriği de (annelik, eşlik / cinsel 
partnerlik, ev kadınlığı) kadın bedeninin biyolojik niteliklerini işaret etmektedir. Patri-
arşik yapının toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine yüklediği toplumsal cinsiyet 
rolleri ve eylem içerikleri, Patriarşik yapı içindeki ‘üretim’, ‘yeniden üretim’ ve ‘koruma’ 
süreçlerinin içeriği ile de örtüşmektedir.

Patriarşik yapı ‘üretim’, ‘yeniden üretim’ ve ‘koruma’ süreçleri etrafında beliren fakat 
toplumlar geliştikçe de farklı alanlara yayılan, adı geçen süreçlerde erkek egemenliğini 
işaret eden bir içeriğe sahiptir. Erkek egemenliği, adı geçen süreçlerin devamlılığını sağ-
lama ve kontrol etme temelli bir iktidarı içermektedir. Diğer bir deyiş ile patriarşik yapı, 
adı geçen bu üç süreç içindeki normlar ile eylemleri, bir toplumsal otorite ve güç teme-
linde belirlemekte ve yerine getirmektedir. Erkeğin eylem ve hak olarak etkin olduğu üre-
tim, erkeğin kendine bağımlı olan kadın-çocuk ve akrabaların yaşamını idame ettirme 
sürecidir. Geleneksel toplumlarda kadın, tarlada gün boyu çalışarak, bedeni aracılığı ile 
bu sürece doğrudan katılmaktadır. Yeniden üretim süreci, kadın bedeninin doğurganlı-
ğının merkezde yer aldığı bir süreçtir. Doğurgan kadın bedeni, erkek egemen düzenin 
belkemiğini oluştururken yeni nesillerin devamını, erkek egemen düzenin sürekliliğini ve 
ekonomik yapıyı da beslemektedir. Koruma da yine adı geçen kadın-çocuk ve yakınları 
her türlü durumdan koruma / kollama işlevine işaret eden süreçtir. Adı geçen koruma, 
aile üyelerini maddi/fiziksel korumanın ötesinde, sosyal bir içeriğe de sahiptir. (Gilmore, 
1990). Bu içeriği dolduran ar, namus, şeref vb. gibi aileye ait olan değerlerin korunmasını 
da içermektedir. Bu üç sürece yakından bakıldığında her üç sürecin, kendine özgü sosyal 
değerleri aracılığıyla, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenini doğrudan ya da dolaylı 
olarak içerdiği görülmektedir.

Modern değerlerin etkili olduğu modern toplum yapılarında ise, patriarşik toplum 
yapısının aksine, modern içerikli toplumsal değerler ile karşılaşılmaktadır. Bu değerlerin 
kaynağında ise modern tüketim toplumunun kültürünün tüketim bazlı kabullenmeleri 
yer almaktadır. Günümüz toplumlarının en belirgin özelliği, tüketim merkezli bir kültüre 

Patriarşik toplumsal değerler 
ve normlar, kadın bedenlerinin 
biyolojik niteliğini referans 
almakta ve kadın bedenini, 
biyolojik nitelikleri üzerinden 
toplumsallaştırmaktadır. 

Patriarşik yapı içindeki ‘üretim’, 
‘yeniden üretim’ ve ‘koruma’ 
süreçlerinin içerdiği sosyal 
değerler, normlar ve eylemler, 
doğrudan veya dolaylı olarak, 
kadın bedenini işaret etmektedir.

Modern toplum yapılarında ise, 
patriarşik toplum yapısının aksine, 
modern toplum kültürünün, 
tüketim bazlı değerleri 
bulunmaktadır. 
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sahip olmalarıdır. Tüketim kültürü-
nün temel niteliği ise malların işlev-
sel kullanımının giderek kaybolması 
ve medya araçlarının da yardımıyla 
ürünün, anlamından ve işlevinden 
bağımsız hale gelmesidir. Bu ise, tü-
ketim toplumunda, “gerçek gereksi-
nimler” ile “sahte gereksinim”ler ara-
sında bir ayrımın oluşumuna işaret 
etmektedir. Tüketime ilişkin temel 
sosyal değer, tüketimin, temel bir bü-
tünleşme biçimi olduğu ve (çoğun-
lukla sahte gereksinim üzerinden) 

tüketen bireylerin, toplum ile bütünleştikleri ve tüketim mallarını alma ve (çoğunlukla 
bedenlerinde) sergileme aracılığıyla, toplumsal bir ayrıcalık kazandıklarıdır. Bu ayrıcalı-
ğın içeriğinde, somut düzeyde, tüketim yapanlara üst bir toplumsal konum kazandırırken 
duygusal düzeyde de tüketim merkezli bir haz alma, mutlu olma, kendini özel hissetme 
vb. gibi duygulara sahip olacakları kabullenmesi bulunmaktadır. (Resim 3.3)

Tüketim kültürünün içeriğindeki birçok tüketim alanına ilişkin bu sosyal değerler, be-
deni de etkilemektedir. Tüketim toplumunda beden, bir önceki dönemdeki patriarşik / gele-
neksel/ dini içerikli toplumsal değerler ve ritüeller sisteminden ziyade, tüketim kültürünün 
tüketim merkezli değerleri ve bu değerlerden kaynaklanan anlamlandırmalar tarafından 
kontrol edilmeye başlanmıştır. Tüketimin içeriğindeki ‘gereksinim duyma’ (gerçek ya da 
sahte olsun), ‘haz alma’, ‘mutlu olma’, ‘seçkin / özel hissetme’ vb. (Boudrillard, 1997; Feat-
herstone, 1991; Bourdieu, 1996) gibi değerlere ilişkin sosyal değerler ve anlamlandırmalar, 
doğrudan ya da dolaylı olarak, bedeni, özellikle de kadın bedenini de işaret etmekte ve or-
taya modern toplumda karşılığını bulan kadın bedenine ait çeşitli toplumsal görünümler 
çıkarmaktadır. Zaman ve kültürler çerçevesinde toplumsal cinsiyet temelli bedenin cisim-
leşmesine ait değerler ve normlar toplumlarda farklılık göstermektedir. Patriarşik değerlerin 
etkili olduğu toplumlarda, kadın bedeninin cisimleşmesinde, geleneksel içerikli toplumsal 
cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümler ön planda iken modern toplumlarda değerlerin 
farklılaşmasıyla, geleneksel olanlara ilave olarak, modern cisimleşmeleri ve davranışları da 
sergileyen toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ait modern değerler içerikli beden-
sel görünümler de karşımıza gelmektedir. Bu görünümler, tüketim bazlı değerlerin, toplum-
sal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ilişkin yansımalarıdır. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
kadın bedenine yönelik tüketim bazlı değerlerin daha etkili olduğu toplumsal cinsiyetlendi-
rilmiş kadın bedenine yönelik toplumsal görünümler de bu yansımaları içermektedir. 

 
Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyetlendirilmiş beden, cisim-
leşme ve toplumsal bedensel görünümler arasındaki temel teorik bağlantı noktalarını kurup 
açıklayınız.

KADIN BEDENİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETLENDİRİLMİŞ 
BEDENSEL GÖRÜNÜMLERİ
Toplumsal cinsiyet davranışları bedenlerde cisimleşmektedir. Cisimleşme aracılığıyla 
bir taraftan bireylerin, bedensel pratiklerini feminen ve maskülen yapmayı sağlayan sos-
yo-kültürel norm ve değerleri referans alan davranışlar ortaya konmakta diğer taraftan 
da kendi bedenleri ve bedenleri aracılığıyla toplum ile olan etkileşimleri sağlanmakta-
dır (Lorber&Moore, 2007). Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeninin, toplumsalın 

Resim 3.3

Kadın bedeninin cisimleşmesini 
işaret eden kadın bedeni merkezli 
toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
bedensel görünümlerin 
temel kaynağı, içinde yer 
aldığı toplumun, toplumsal 
cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine 
ilişkin sosyal değerleri ve 
normlarıdır.

3
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farklı etkileşim alanlarında, farklı sosyal değerlere ve normlara göre bedensel davranış-
ları sergilemek zorunda kalması, onun toplumsal cinsiyetlendirilmiş farklı bedensel gö-
rünümlerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu bedensel görünümler, özünde, cisimleşmiş be-
densel görünümlerdir. Kadın bedeninin cisimleşmesini işaret eden kadın bedeni merkezli 
toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümlerin temel kaynağı, içinde yer aldığı top-
lumun, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ilişkin sosyal değerleri ve normları-
dır (Nazlı, 2015). Toplumsal cinsiyet cisimleşmesine ait patriarşik /geleneksel değerler ve 
normların etkin olduğu toplumlarda, kadın bedenine ilişkin patriarşik/ geleneksel içerikli 
toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümler ya da davranışlar beklenilmekte ve or-
taya çıkmaktadır. Modern değerlerin etkili olmasıyla modern toplumlarda, toplumsal cin-
siyetlendirilmiş kadın bedenlerinin modern içerikli cisimleşmelerini işaret eden bedensel 
görünümler ya da davranışlar beklenilmekte ve bunlar ile karşılaşılmaktadır. Örneğin 
patriarşik geleneksel değerlerin etkin olduğu toplumlarda, bir kadının sokakta yürürken 
kocasının elini tutması ya da koluna girmesi değil, onun bir adım gerisinde ya da arka-
sından yürümesi beklenirken, modern toplumlarda el ele ya da koluna girerek yürüme, 
beklenilen bir bedensel davranış tarzıdır ve sıklıkla bu görünümler ile karşılaşılmaktadır.

Patriarşik geleneksel değerlerin etkin olduğu toplumlarda eşlik, annelik ve ev kadınlığı 
rolleriyle karşımıza gelen toplumsal cinsiyet rollerinin rol davranışlarının kadın beden-
lerinde cisimleşmesi, onlardan bu rollerin gereğini yerine getiren bedensel davranışlar 
sergilemelerini talep etmektedir. Kadının temel toplumsal cinsiyet rolleri olarak eşlik, an-
nelik ve ev kadınlığına ilişkin davranışlar, kadın bedeninde cisimleşmektedir. Cisimleş-
menin içeriğinde, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel sosyo-kültürel norm ve 
değerlerin referans olduğu bedensel davranışların kadın bedenleri tarafından sergilenme-
si bulunmaktadır. Bu temelde patriarşik bir toplum yapısında bir eş ya da anne olan kadın 
bedeninin, toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümlerinin başlıcaları olduğu söy-
lenebilir. Fakat burada, patriarşik değerlerin kadın bedenini daha katı bir şekilde kuşatan 
ve ön plana çıkaran diğer iki önemli toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümün-
den bahsedilecektir: ‘Namus’lu kadın bedeni ve ‘ergen anne’ bedeni

 ‘Namus’lu Kadın Bedeni
Patriarşik toplum yapısında, patriarşik değerler aracılığıyla ortaya çıkan toplumsal cin-
siyetlendirilmiş kadın bedenine ve eylemlerine ilişkin en önemli bedensel görünüm, 
toplumsal ‘namus’lu kadın bedenidir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeni olarak 
‘namus’lu kadın bedeni, patriarşik yapının koruma /kollama süreci içinde yer almakta-
dır. Koruma sürecinde, kadının kendisi kadar, bedeni de fiziksel / manevi korumanın bir 
öğesi olarak ortaya çıkmaktadır. Patriarşik değerler çerçevesinde kadının bedeni, erkeğe 
aittir. Çünkü bu değerler çerçevesinde kadın bedeni, o kadına ‘sahip olan’ erkek için, ‘de-
ğerli olan’dır. Kadın bedeninin erkek için değerli olması, soyun devamına işaret etmekte 
ve kadın bedenine ilişkin ikinci önemli bir sosyal değeri içermektedir. Soyunun sürmesi 
ve soyuna başka bir soyun ‘karışmaması’ için korunması / kollanması gereklidir ve kadın 
bedeninin korunması /kollanması gerekliliğe ilişkin normatif beklentiler (gelenekler, tö-
reler) bunun nasıl olması gerektiğini ve ölçütlerini belirlemektedir. Bu beklentiler gereği 
bedenin korunması görevi, kadından daha fazla erkeğindir. Bu nedenle de kadınlar, kendi 
bedenlerinin gerçek sahibi değildirler. Bedenlerine atfedilen bu sosyal değerlerin ‘taşıyı-
cısı’dırlar. Taşıyıcısı oldukları temel değer ise ‘namus’ dur. Patriarşik yapıda namus, erkek 
için korunması gereken, kadın bedenine ilişkin bu ‘değerli olma’yı işaret etmektedir. ‘De-
ğerli olan’, ‘namuslu olan’dır. Namuslu olanın ne olduğunun yanıtı da, bize göre, adı geçen 
patriarşik yapının içinde verilmektedir. Namuslu olan, kadın bedenine ilişkin değerli sayı-
lanların, değerli olarak kalabilmiş halidir. Yapı içinde kadın bedeninin ‘değeri’ yine onun 
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kalabilmiş halidir.
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biyolojik bedeni kaynaklı olan, cinselliği (bekareti) ve doğurganlığı (erkeğin soyu / başka 
soy ile karışmaması) dır. Namus ise bu ‘değer’in, sahibi olan erkek aracılığı ile denetlen-
mesi ve onun tekelinde kalmasıdır. Kadının görevi, bu değeri korumak, yani’ namusunu 
sakınmak’ iken erkeğin görevi bu namusu korumak ve denetlemektir (Ecevitoğlu, 2012; 
Bağlı & Özensel, 2011; Faraç, 1998).

Toplumsal yaşamın gündelik pratikleri içinde namus, toplumsallaşmakta ve kadın be-
deninin cinselliği temelinde onun doğrudan / dolaylı toplumsal davranışlarına kadar uza-
nan bir çerçeveye ulaşmaktadır. Kadının nişanı atmasından, boşanmaya, giyim kuşamın-
dan görüştüğü yakın çevresine kadar uzanan bu toplumsal çerçeve içindeki davranışların 
‘namussuzluk’ olarak adlandırılması, kadının bedenini ve dolayısıyla da kadının bu değeri 
ve namusunu kaybetmesi olarak değerlendirilmektedir. Adı geçen bu kaybın, katı patriar-
şik değerler içindeki sosyal anlamı ise erkeğin namusunun, şerefinin kaybıdır. Bu kayıp, 
ne yazık ki, yine toplumsal değerler gereği kadınların mağduriyeti ile sonuçlanmaktadır.

‘Çocuk Kadın’ Bedeni
‘Çocuk Kadın’ bedeni, sahip olduğu içeriği nedeniyle, toplumsal cinsiyetlendirme ve 
patriarşik sosyo-kültürel yapı bağlantısını çok güçlü bir şekilde hissettiren toplumsal 
bedenlerden birisidir. Menstrüasyon döneminin başlaması ile birlikte, ergenliğe yeni 
adım atılan ve henüz psikolojik ve sosyal açıdan çok genç sayılan bir dönemde anne 
olan çocuk kadın bedeni, ‘çocuk/ergen anne’ olarak karşımıza gelmektedir. Ergen yaşta 
annelik, geleneksel patriarşik toplumlarda, bu yaş aralığında evlendirilme ve hemen 
sonrasında da çocuk sahibi olmadır. Adı geçen bu dönem, genelde, 13-17 yaş aralığı 
olarak kabul edilmektedir. (Arai, 2009; Letherby, 2010). Kadına ve kadın bedeninin 
toplumsal cinsiyetlendirilmesine ilişkin patriarşik değerlerin egemenliğinin doğrudan 
bir sonucu olarak ortaya çıkan bu toplumsal bedensel görünüm, toplumumuzda ‘çocuk 
gelinler’ olarak da adlandırılmaktadır.

Çocuk/ergen olan kadın bedeni, kadın bedeninin toplumsal cinsiyetlendirilmesinde, 
kadının biyolojik bedeninin (menstrüasyon döneminin beklenmesi nedeniyle) ne kadar 
da referans alındığının bir göstergesidir. Kadın bedeninin doğurganlık niteliğine sahip 
olmasıyla birlikte, bir kadın için öngörülen temel cinsiyet rollerini yerine getirmenin ge-
rekliliği, çocuk yaştaki kadınlara dayatılmaktadır. Çocuk kadının bedeni, bu toplumsal 
bedensel görünümde, bedenine yüklenilen patriarşik sosyal değerlerin etkinliği sonucu 
olarak, toplumsal cinsiyet rollerini yüklenmektedir. Bu değerler çerçevesinde, menstruas-
yon döneminin başlaması ile birlikte çocuk bedeni ‘kadın bedeni’ olarak kabul edilmek-
tedir. Bu kabullenmenin içeriğinde, biyolojik olarak üreme yeteneğini kazanan kadın be-
deninin, bu yeteneği ile bağlantılı toplumsal cinsiyetine yüklenmiş tüm toplumsal rolleri 
oynayabileceği varsayımı bulunmaktadır. Sonrasında bu bedenin, erkeğin cinsel partneri 
olması, erkeğin soyunun devamını sağlama işlevini görmesi, çocuğunu besleme / bakım / 
büyütme işlevlerini yerine getiren bir beden olması gerektiği temelindeki sosyal değerler, 
kadının toplumsal cinsiyet rollerinin ve bedeninin cisimleşmesine yönelik toplumsal cin-
siyet davranışlarının içeriğini doldurmaktadır.

Adı geçen patriarşik yapıdaki adetler, gelenekler ve törelerin içeriğini de oluşturan sosyal de-
ğerlerdir. Patriarşik değerlerin egemen olduğu yapılarda kadınlar ve kadın bedenleri için be-
lirleyici olan, bu değerler ve bu değerlerin referans alındığı adetler, gelenekler ve törelerdir. 
Kadın bedenlerinin cisimleşmesini işaret eden toplumsal bedensel görünümlerden biri olan 
ergen annelik de, bu değerlerler çerçevesinde ortaya çıkmakta ve kadınlardan bu değerlere uy-
gun davranışlarda bulunmaları talep edilmektedir. Dolayısıyla, ergenlik çağına giren bir kadın 
bedeni için evlenmek, eş ve anne olmak, kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza gelmektedir.

Çocuk kadının bedeni, bedenine 
yüklenilen patriarşik sosyal 
değerlerin etkinliği sonucu 
olarak, toplumsal cinsiyet rollerini 
yüklenmektedir. Bu değerler 
çerçevesinde, menstruasyon 
döneminin başlaması ile birlikte 
çocuk bedeni ‘kadın bedeni’ olarak 
kabul edilmektedir.
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Tüketen Kadın Bedeni
Bedenin bir haz nesnesi ile seçkinlik simgesi haline dönüştüğü tüketim toplumunun bede-
ne yönelik bu sosyal değerleri, daha ziyade, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenin-
de karşılığını bulmaktadır. Baudrillard bu noktada şu soruyu sormaktadır: “Beden dişil 
midir?” Çözümlemesinde hem “hayır” hem de “evet” yanıtını vermektedir: Hayır, çünkü 
tüketim kültürünün hedef alanı içinde erkek bedeni de vardır. Evet, çünkü bedenin tüke-
tim kültürünün bir nesnesi haline gelmesinde ona yüklenen arzu / haz / seçkinlik simgesi 
olma anlamı, kadın bedeninde daha fazla karşılığını bulmaktadır (Baudrillard, 1997). Bu 
nedenle de tüketim kültürünün içeriğinde erkek bedeni de var olmasına karşılık, işaret 
edilen kadın bedenidir. Tüketen kadın bedeni, hem tüketim toplumunun genelde bedene 
özelde de toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ilişkin temel sosyal değerlerine 
uygun eylemde bulunan bedendir (Nazlı, 2004).

Tüketerek toplumla bütünleşme, tüketerek sınıfsal beğeni ile seçkinliğin göstergesi 
olma ve tüketerek haz alma, mutlu olma (moralsizliğin / depresyonun üstesinden gelme 
vb.) ve kendini özel / seçkin hissetme, tüketime ilişkin sosyal değerlerdir. İhtiyaç olanlar 
alındığında gerçek, ihtiyacı olmayanlar alındığında, “sahte gereksinimler” karşılanmakta-
dır. Sahte gereksinmelere yönelik tüketimde bulunma, bu sosyal değerlerin hayata geçi-
rilmesini / kabullenilmesini / işlevselliğini sağlamaktadır. Moda, kozmetik vb. temelinde 
tüketim yapan kadın bedeni “gerçek”ten daha ziyade “sahte” gereksinimler için tüketimde 
bulunmaktadır. Tüketen kadın bedeni, bu hizmet ile malları alma ve sergileme aracılığıy-
la, sınıfsal beğeni ve seçkinliğin de göstergesi haline gelmektedir. İçinde olduğu ya da öy-
kündüğü sınıfın tüketim kalıplarına göre sunulan mal ve hizmetleri tüketen kadın bedeni, 
gösterge beden olarak ya kendi sınıfı içindeki yerini koruyabilmekte ya da öykündüğü 
sınıfın üyesi olduğunu, tüketim kalıpları üzerinden, göstermektedir. Tüketen ve tüketimi-
ni bir gösterge olarak bedenindeki değişimler üzerinden sergileyen kadın bedeni, tüke-
tim toplumunun sosyal değerlerine uygun şekilde, kendini mutlu, haz almış ve ait olduğu 
ya da öykündüğü sınıfın bir üyesi olarak gördüğünden özel / seçkin gibi hissetmektedir. 
Tüketim yapabilen kadın bedeni, toplum ile bütünleşmekte ve toplumsal bir ayrıcalık ka-
zanmaktadır. Bir ayrıcalık kazanmasının nedeni, tüketim toplumunun değerleri içinde, 
‘üreten’ değil, ’tüketen beden’in daha değerli olmasıdır. Çünkü her iki beden arasında, 
sosyolojik olarak, önemli bir fark vardır: İlki üretme kapasitesi ile değerlendirilirken, di-
ğeri ise içinde bedensel ve yaşamsal arzuların, hazların, deneyimlerin ve duyumların vb. 
olduğu tüketme kapasitesi ile değerlendirilmektedir. Sahip olduğu kapasitesi ile tüketim 
kültürünün sunduğu şeyleri tüketmeye hazır olan bu beden, adeta bir haz, arzu arayıcısı 
olarak hareket etmektedir (Bauman, 2001). Dolayısıyla da toplum ile bütünleşen, tüketen 
bedendir ve herhangi bir sebep ile tüketim yapamayan beden ise toplumdan dışlanmak-
tadır. Kadın bedeninin bu toplumsal görünümü, bedenle bağdaşık tüketim alanları üze-
rinden, tüketim aracılığıyla toplumsal bütünleşmenin sağlanması işlevini de görmektedir. 

Sağlıklı / İnce / Güzel Kadın Bedeni
Modern tüketim toplumunun beslediği sosyal değerler, sağlık alanını da etkilemiştir. Top-
lumsal alanda önem kazanan kültürelliğe paralel olarak, sağlık alanında da kültürel öğele-
rin öneminin artışı, WHO’nun sağlık tanımında (WHO, 1946) da kendini göstermekte ve 
sağlıklı olmak, “sadece bedenen hasta olmamak değil, fiziksel, akılsal ve sosyal açıdan da 
tam bir iyilik hali içinde olma” durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım aslında şunu 
açıklamaktadır: Sağlıklı olmanın tek koşulu, hasta olmamak değildir. Üstelik hasta olma-
mak, sağlıklı olmak için yeterli bir koşul da değildir. Artık, biyolojik verilere kültürel veri-
lerin eşlik ettiği bir çerçeve içinden ‘sağlıklı olma’nın tanımlanması söz konusudur. Bunun 
günümüz toplumlarındaki en önemli görünümü ise ‘hasta olma / olmama’ yerine ‘sağlıklı 
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olma / olmama’nın gündemi oluşturması ve sağlıklı yaşam ile insan bedenine verilen öne-
min gözle görünür derecedeki artışıdır. Bu artış, sağlık ve tüketim kavramlarına doğru 
kültürel ağırlıklı bir geçişin de habercisidir. Bu geçiş süreciyle ‘hasta olmama’ yerine ‘sağ-
lıklı olma’ya yönelen günümüz toplumları, sağlık ve beden üzerine odaklanmakta, bu ne-
denle de sağlıklı bedenin oluşturulmasına yönelik hazırlanan tüketim kanallarını kullan-
maktadır. Sağlıklı olmanın ‘tüketen beden’ açısından anlamı, ‘bedeni tüketme kapasitesine 

uygun halde tutma’ktır. Bu kapasiteyi 
ise ona ‘sağlıklı olma’ vermekte ve tü-
ketim toplumlarında beden, sağlıklı 
olmak adına da tüketimde bulunmak-
tadır. Sağlıklı olma adına tüketimde 
bulunmada sağlık ve bedene ilişkin, 
sosyal değerler etkili olmaktadır. Sağ-
lık, bir değer yükleme/kazanma sis-
temi içinde, bedenin dış görünüşüne 
eklenen bir form olmakta ve sağlıklı 
beden, hem sağlık hem de statü açı-
sından, toplum skalasının en üstünde 
yer almaktadır. (Resim 3.4)

Sağlıklı bedene ilişkin en önemli sosyal değer, sağlıklı bedenin aynı zamanda ince, 
dinç, formda ve bakımlı beden olduğudur. Bedenin belirli fiziksel normlar dahilinde bir 
görünüme sahip olmasını içeren bu nitelikler aracılığıyla sağlıklı olma, bedenin dış gö-
rünüşüne eklenen bir form olarak ön plana çıkmakta ve sağlıklı olmayı işaret eden temel 
ölçütlerden biri haline gelmektedir. Birbirine eklemlenen sağlıklı olmak ve ince olmak ise 
‘güzellik’ten ayrı düşünülemeyen birer nitelikler demeti olarak ortaya çıkmaktadır. Ön-
ceki çağlarda, şişman bedenler, güzellik sembolü olarak kabul edilmesine karşın tüketim 
kültüründe incelik ve güzellik, sıkı sıkıya birbirine bağlantılandırılmıştır. Dolayısıyla da 
bu içerik, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeninde karşılığını bulmaktadır. ‘İnce ol-
mak’, bireyin bedenine yönelik bir girişim olan ‘diyet’ ile doğrudan bağlantılıdır. Tek tan-
rılı dinlere sahip kültürlerin çoğunda, diyet şekilleri bulunması nedeniyle, diyetin ‘orijinal’ 
içeriği dinseldir. Nitekim tek tanrılı dinlerde diyet rejimleri, ruhu korumak adına bir be-
den kontrolü olarak ortaya çıkmıştır (Baudrillard, 1997; Turner, 2001). Fakat toplumların 
sekülerleşmesi ve din kurumunun etkisini yitirmesiyle birlikte diyet, dini sistemlerin ala-
nından çıkarak, medikal sistemlerin alanına dahil olmuştur. Beslenme ve sağlıklı olmaya 
ilişkin bilgi ve pratiklerdeki bilimsel niteliğin egemenliğiyle eşzamanlı ilerleyen bu süreç, 
ince ve sağlıklı olmayı, diyet yapma ve sağlıklı beslenme ile birleştiren bir sosyal değerler 
demetini de ortaya çıkarmıştır.

Sağlıklı beden, (hasta olmayan beden olduğu kadar) sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sa-
hip olan, egzersiz yapan, dengeli beslenen, ince hatlara sahip ve güzel olan bedendir. Bu 
nedenle de, modern toplumlarda, toplumsal değerler gereği, toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
kadın bedenlerinden, “sağlıklı yaşam” adına, uzman görüşlerini benimseyip, yaşamlarını ve 
bedenlerini buna göre düzenlemeleri istenmektedir. Bu istemin sonucu ise sağlıklı olmak 
adına bir yaşam tarzı ve beden kontrolüne olan bağlılık ve bunun sağlanması adına yapılan 
dolaylı / doğrudan tüketiciliktir (Bauman, 2001). Diğer bir deyiş ile tüketim kültürü, sağlık 
ve beden bağlantısının kurulması ve işletilmesidir. Sağlıklı olmanın içeriğindeki bu sosyal 
değerler uygun eylemde bulunma, belirli kurallara göre ve doğru yapılması gerekenlerin 
yardımıyla her gün yeniden üretilen bir durumdur. Kadın bedeni açısından bakıldığında 
bu eylemlerin diyet, spor, masaj, dengeli beslenme vb. yapmak ve bunlara dayalı tüketim 
olduğu görülmektedir. Bunu yapmayan dolayısıyla da bunun için tüketimde bulunmayalar 
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Resim 3.4
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adına ne söylenebilir? Bu sorunun yanıtı yine bir başka toplumsal değer ile gelmektedir: 
Geniş / şişman / fazla kilolu hatta yaşlı bedenler, sağlıksız bedenler olduğu kadar, kişisel 
yetersizliğin ve kararlılık eksikliğinin bir göstergesidir ve ‘kabul edilmeyen bedenler’dir. 
Zira ince bedenlerin, aynı zamanda başarı, gençlik, kişisel yeterlilik, mutluluk ve sosyal 
kabul gibi değerlerle bağdaştırılması (Bordo, 1993) sonucu “toplumsal onay / kabul gören 
bedenler” olarak da değerlendirildiklerini söyleyebiliriz. Şişman, yaşlı, vb. gibi olumsuzluk 
atfedilen bedensel nitelikler, hem cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine eklemlenen güzellik 
boyutu için hem de bedenin sağlıklı, canlı, hareketli ve formda olması gerektiğini benim-
seyen sistemin stabilitesi için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle de toplumsal olarak 
onaylanmışların dışındaki her türlü beden, sağlıksız ve istenilmeyen olduğu kadar, sağlık-
lı olmak adına tüketimde bulunmayan bedeni de işaret etmektedir. Dolayısıyla, tüketim 
toplumunda, özellikle de kadın bedenine yüklenilen bu değerler gereği kadın bedenlerin-
den sağlıklı, güzel ve ince olmaları adına ‘tüketim yapmaları’ beklenilmektedir. Yapılan bir 
araştırmada reklâm ve moda ile işleyen tüketim kültürünün değerler aracılığıyla kozmetik, 
spor ve moda sektörlerinin ideal beden kavuşmak isteyen kadınlara bir çare olarak sunul-
duğunu, kadınlara dayatılan ideal beden imgesinin kadınlar için stres unsuru olduğunu, 
ötekileştirme ve depresyon gibi deneyimlerle birlikte anoreksiya nervosa ve bulimia gibi 
hastalıklara da neden olabildiğini (Bilgin, 2015) işaret etmektedir.

Estetik Kadın Bedeni
Bedenin bir haz nesnesi ve seçkinlik simgesi haline dönüştüğü tüketim kültürlerinde, be-
denin fiziksel görünümüne, estetiğine, meme, kalça gibi unsurlarına, kilo, boy vb. gibi 
niteliklerine ilişkin “olması gereken”leri belirleyen değerlerin ortaya çıkardığı bir “Beden 
imajı” kavramı ile karşılaşmaktayız. Beden imajı’nın egemen olduğu günümüz kültürle-
rinde adı geçen değerler, bedenin “olması gereken”ine ilişkin homojen bir değerler gru-
bundan oluşmaktadır (Maine & Kelly, 2005). 90-60-90 ile sembolleştirebileceğimiz bu 
değerler grubu, hem bireyin kendi bedenini hem de başkalarının bireyin bedenini değer-
lendirmesinde kullanılan değerlendirme ölçütlerinden oluşmaktadır. Adı geçen değerlen-
dirme ölçütlerinin homojen niteliği ise bu ölçütleri her birey için tek tipleştirmektedir. 
Sosyal ve duygusal açıdan iyi olma, yeterlilik, özgüven, kendine saygı vb. gibi bireysel 
kişiliğin ve kimliğin sosyal-psikolojik unsurları da, bu ölçütlere uygunluk derecesi ile pa-
ralel olarak artmakta ya da azalmaktadır. Beden imajı kavramı, bireyin bedeninin her bir 
öğesinin niteliği ile ilgili olarak düşündükleri ve hissettikleri şeklinde açıklanmaktadır 
(Grogan, 1999). Kavramın içeriğinde, bireyin ve diğer bireylerin, bireyin bedenine ilişkin 
düşünce ve değerlendirmeleri, yukarıda bahsedilen “olması gerekeni” içeren homojen öl-
çütler çerçevesinde yapılmakta ve sonrasında bireyin kişiliğinin/kimliğinin sosyal-psiko-
lojik unsurları bundan olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmektedir.

Beden imajının günümüz toplumlarında bu kadar sık dillendirilmesi ve daha çok kadın 
bedenlerini işaret etmesi, günümüz toplumlarında feminenliğin/kadınsılığın sosyal inşa-
sının beden ve onun “olması gereken” nitelikleri üzerinden yapıldığının da bir göstergesi 
olmaktadır (Baudrillard, 1997). Bu sosyal inşa içinde de güzelliğin / inceliğin / seksüelliğin, 
kadın bedenleri için “olmazsa olmaz” şeklinde tanımlanması bulunmakta ve beden imajı-
nın ölçütlerinin kültürel temelini oluşturmaktadır. Yapılan bir araştırmada, Türkiye’de en 
fazla satılan kadın dergilerinden biri olan ve 2 ayda bir yayınlanan Cosmopolitan dergisi 
incelenmiş ve 2013 yılı boyunca yayınlanmış 65 estetik ürün reklâmı beden inşası açısın-
dan içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde estetik ürün reklâmlarının dergide 
ne sıklıkla yayınlandığı, bedenin hangi bölgelerine yönelik olduğu, reklâmlarda kullanı-
lan dil ve görseller, reklâmlarda verilen mesajlar ve sloganlar incelenmiştir. Estetik ürün 
reklâmlarının yaz öncesi dönem olan Şubat, Mart, Nisan ve Haziran aylarında arttığı, yüz 

Bedenin bir haz nesnesi 
ve seçkinlik simgesi haline 
dönüştüğü tüketim kültürlerinde, 
bedenin fiziksel görünümüne, 
estetiğine, meme, kalça gibi 
unsurlarına, kilo, boy vb. gibi 
niteliklerine ilişkin “olması 
gereken”leri belirleyen değerlerin 
ortaya çıkardığı bir “Beden imajı” 
kavramı ile karşılaşmaktayız.
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bölgesi ürünlerinin en büyük ürün grubunu oluşturduğu ve genç ve pürüzsüz cildin olum-
lu/istendik özellik olarak, yaşlı ve kırışmış cildin ise olumsuz özellik olarak sunulduğu orta-
ya konmuştur. Beden, bu reklâmlar aracılığıyla ideal beden ölçülerine yakınsayacak, sürekli 
gelişen bir “bitmeyen proje” olarak ele alınmaktır (Sönmez, 2015).

Tüketim toplumundaki tüketime yönelik bu sosyal değerlerin etkisi ile seçkinlik ara-
yışının başlangıç noktası, kişinin kendi bedeni olmaktadır. Bedene ilişkin bir tür stigma 
haline gelen sınıfsal beğeni ve seçkinlik, bedende maddileşmekte ve yukarıda sözü ge-

çen beden imajı burada yine çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Beden 
imajı aracılığıyla stigmanın en ide-
al şekilde dışa vurumunda, tüketim 
kültürünün belirlediği araçlardan 
biri olan estetik cerrahi aracılığıyla 
kadın bedenine “tasarı” ya da “kül-
türel plastik” şeklindeki bakışı, kadın 
bedenindeki değişim ile karşılığını 
bulmakta ve kadın bedenini, bir tür 
‘hamur’ gibi görmekte ve biçimlen-
dirmektedir. (Resim 3.5)

Bu aşama aynı zamanda bedenin, bir ‘tasarı’ haline geldiğinin de göstergesi olmakta-
dır. ‘Tasarı beden’, modern estetik cerrahi teknolojilerinin yardımıyla, üzerinde her tür 
‘değişimler’in yapılabildiği ve sergilenebildiği “kültürel bir plastik” haline gelmektedir 
(Bordo, 1993; Shilling, 2000). Bedeni bir tasarı olarak görmenin ve onu görüntü, büyük-
lük, biçim vb. açısından yeniden şekillendirebilmenin en somut göstergeleri ise toplumsal 
cinsiyetlendirilmiş kadın bedenlerinde karşılıklarını bulmaktadır.

Kadın bedeniyle özdeşleştirilen ve cinsiyetinin de gösterenleri olan cinsel uzuvlar-
dan biri olan memenin, bu noktada, kültürel bir ayrıcalığı olduğu söylenmelidir. Meme, 
kadınlığın kültürel bağlamlı sosyal değerlendirilmesinde çok önemli bir ağırlığa sahip-
tir. Toplumsallaşmanın ilk aşamalarından başlayarak kadın olma, bir cinsiyet kimliğine, 
toplumsal rollere ve toplum içinde bir statüye sahip olmanın çok önemli bir parçası ola-
rak tanımlanmıştır. Bu tanımlanma, kadın bedenine ilişkin cinsiyet rollerini öne çıkaran 
toplumsal patriarşik değerler (memenin süt verme ve cinselliği barındırma işlevlerinin 
iki temel rolü işaret etmesi bağlamında) ile de paralellik göstermektedir. Fakat, 20.yy’ın 
ortalarından başlayarak kendisini daha net hissettirmeye başlayan tüketim toplumunun 
kültürel değerleri içinde kadın cinsel uzuvları, bu ekonomik ve kültürel yapıya uygun bir 
şekilde, ticari ve reklamsal bir niteliğe de kavuşmuştur. Bu uzuvların ve özelde de meme-
nin her türlü tüketim ürünü ile ilişkisinin kurulması ve reklam içeriğinde kullanılması 
(Jones, 2004), bu dönemin en göze çarpan niteliği olmuş ve memenin kültürel içeriği, 
cinsel arzu ve isteklerin göstergesi halini almıştır. Nitekim Playboy gibi dergiler, memeye 
ilişkin kültürel olarak arzu edilen (büyük / iri, biçimli, dik olması gerektiği vb. şeklinde-
ki) görünümlerin kültürel yayılımının da sağlayıcısı olmuşlardır. 1950’lerden başlayarak 
gelişen popüler kültür öğeleri içinde memenin ve diğer cinsel uzuvların biçimsel niteliği 
ve içeriğine ilişkin sosyal anlamlandırmaların en önemli oluşturucusu / yayıcısı ise medya 
araçlarıdır. Memeye ilişkin bu kültürel içerik, o dönemden başlayarak, kadınlar için “kül-
türel bir buyruğa” (Baudrillard, 1997) dönüşmüştür. Bu buyruğa uymak ve memelerini ya 
da bedenlerinin başka bir cinsel uzvunu, büyüklük, biçim, sıkılık vb. gibi nitelikler teme-
linde yeniden biçimlendirmek isteyen kadınların taleplerini de tıp alanı memnuniyetle 
karşılamıştır. Memenin ve kadın bedeninin diğer unsurlarının günümüz toplumlarında 
feminen-erotik ve imaja dayalı sosyal değerlendirmelerinin ön plana çıkışı, bedenin artan 

Resim 3.5

Meme, kadınlığın 
kültürel bağlamlı sosyal 
değerlendirilmesinde çok 
önemli bir ağırlığa sahiptir. 
Toplumsallaşmanın ilk 
aşamalarından başlayarak kadın 
olma, bir cinsiyet kimliğine, 
toplumsal rollere ve toplum 
içinde bir statüye sahip olmanın 
çok önemli bir parçası olarak 
tanımlanmıştır.
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görünürlüğü ile de yakından bağlantılıdır. Medyada kadın atletlerin sunumunu sorunsal-
laştıran bir çalışmada, tenisçi Maria Sharapova’nın İtalya’da La Repubblica ve Britanya’da 
The Times gazetelerinde, Ocak 2003-Ağutos 2009 yılları arasındaki süreçte, her birinden 
15 yazı incelenerek nasıl sunulduğu eleştirel söylem analizine tabi tutularak incelenmiş-
tir. Medya içerikleri tematik olarak incelendiğinde kadın bedeninin erotikleştirildiği an-
lamlar ön plana çıkmıştır (Ponterotto, 2014). Günümüz toplumlarında memeye ve kadın 
bedeninin diğer cinsel unsurlarına ilişkin bu erotik-cinsel içerikli sosyal anlamlandırma-
lar, genelde beden özelde de kadın bedenine ilişkin olan sosyal değerler ile bir bütünlük 
göstermekte ve artık modern toplumun kadın bedenine ve onun dış görünümüne olan 
bakışını bize açıklamaktadır. Bu ise kadın bedenine yönelik beden imajı ile olan bağlantıyı 
daha da güçlendirmektedir.

Gebelik ve doğum ve emzirme, modern toplumlardaki kadın bedenlerine ilişkin beden 
imajını sarsan en önemli bedensel deneyimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Naz-
lı, 2011). Toplumda egemen olan kültürün, beden mitini belirli bir beden imajı üzerinden 
belirlemesi nedeniyle çocuğun doğumundan sonra çoğu kadın, bedenlerinin eski genç kız 
görüntüsüne dönmesini istemekte ve estetik cerrahiden yardım talep etmektedirler (Ma-
ine & Kelly, 2005). Özellikle 20’li yaşların ortaları ile 30’lu yaşların başlarındaki kadınlar 
için “sarkık göbek” ve emzirmeden kaynaklandığını ifade ettikleri “sarkık memeler”, ha-
milelik döneminin bedenlerine getirisi olarak algılanmakta ve beden imajlarına ilişkin 
yaşadıkları hoşnutsuzluğun göstergeleri olmaktadır. Kadınların hamilelik ve hamilelik 
sonrası bedenlerine ve çeşitli beden unsurlarına ilişkin çok sayıda yapılan çalışmalar, bu 
dönemdeki kadınların yaklaşık yarısının, bedenlerinden hoşnut olmadığını ve estetik cer-
rahiden yardım isteme niyetinde olduklarını (Heinberg& Guarda, 2004) göstermektedir.

Meme kaybı yaşayan bir kadın bedeni ise belirtilen bu beden imajı kaybını en üst bo-
yutta yaşayan kadın bedeni deneyimlerinin ikinci örneğidir. Meme kaybı, meme kanseri 
(meme ca) geçiren kadın bedeninin, hastalıktan kurtulma aşamasında yaşadığı bir organ 
kaybıdır. Kanserin ortaya çıktığı yer, kadın bedeninin cinsel, sosyal ve imaj açılarından en 
önemli uzvu olan memedir ve hastalığın iyileşmesi için kısmen ya da tüm olarak alınması 
gereklidir. Adı geçen bu süreçte, hastalıktan kurtulma adına, bedenin fiziksel görünümün-
deki değişme / tahribat, sağlığın bede-
nin imajsal görünümüyle bağlantısı 
nedeniyle kadın ve bedeni açısından 
önemli bir soruna dönüşmektedir. Bu-
nun temel nedeni de yine daha önce 
belirtildiği üzere tüketim kültürünün, 
değer yükleme sistemi içinde sağlığın, 
bedenin dış görünüşüne, güzelliğine 
eklenmesi ve böylece modern toplu-
mun ‘sağlıklı beden’inin, sosyal ola-
rak kabul edilir nitelikleri tanımlan-
mış “tam bir beden” statüsüne sahip 
olmasıdır. Bu nedenle de hastalığın, 
herhangi organ / uzvun yok olması / şeklinin bozulması gibi bedene üst düzeyde zarar 
vermesi olasılığı, günümüz tüketim toplumlarında, özellikle kadın bedeni açısından bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. (Resim 3.6)

Yok olan ya da şekli bozulan organın, kadın bedeninin çok önemli bir cinsiyetsel 
uzvu olması, sorunun içeriğini detaylandırmaktadır. Hastalığın tedavisi nedeniyle (bir 
/ iki) meme kaybı ise sağlıklı ve estetik beden imajı açısından kadın bedenini bu ta-
nımlamanın dışına çıkarmaktadır. Yukarda belirtilen tüketim toplumunun kadın bede-

Resim 3.6

Hastalığın tedavisi nedeniyle 
meme kaybı yaşayan kadın 
bedeni, sağlıklı ve estetik 
beden imajının dışına çıkmakta 
ve tüketim toplumunun 
kadın bedenine yönelik 
değerlerinin içeriği gereği, bir 
tür “kadınlığın kaybı” olarak 
anlamlandırılmaktadır.
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nine yönelik değerlerinin içeriği gereği, meme kaybı bir tür “kadınlığın kaybı” olarak 
anlamlandırılmaktadır. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenindeki meme kaybına 
ilişkin bu anlamlandırmanın temelinde memenin, modern tüketim toplumunun sosyal 
değerleri gereğince kadın bedeninin ve feminenliğin en önemli imajsal göstereni olarak 
tanımlanması yer almaktadır. Buna göre meme, toplumsal benliğin, bedensel imajın ve 
cinsel kimliğin oluşturucu bir unsurudur. Dolayısıyla memesiz olmak, o kadar zor ve 
üstesinden gelinmesi problemli bir durumu işaret etmektedir. Bu nedenle de meme kay-
bı yaşamış kadın bedenleri, “kadınlıklarını” ve tüketim toplumunun kadın bedenlerine 
yüklediği olumlu değerleri kaybetmektedirler. Bu kaybın belki de kısmi telafisi ise onlara 
göre estetik cerrahi yoluyla oluşan kaybın giderilmesi ve bedenlerinin yeniden şekillen-
dirilmesidir (Nazlı, 2008).

Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ilişkin bu cisimleşmiş toplumsal görünümle-
rin, patriarşik/geleneksel ve modern toplumlar ayrımı çerçevesinde verilmiş olması, bizim 
gibi toplumlarda hepsinin bir arada bulunmasına ve karşımıza çıkmasına bir engel değildir. 

Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedenine ilişkin bu patriarşik/geleneksel ve modern 
cisimleşmişmiş toplumsal görünümlerin, bizim toplumumuzda bir arada bulunabilmesinin 
nedenini açıklayınız.

4
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Özet
Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki 
bağlantıyı ve farklılıkları, beden ile ilişkisi temelinde 
hatırlayabilmek.

 Kadın ve erkek bedenlerinin biyolojik nitelikleri, 
onların biyolojik bedensel cinsiyetlerine ilişkin fark-
lılıklarının bir göstergesi olarak ortaya çıkmakta ve 
Biyolojik cinsiyet (sex) kavramı ile gösterilmektedir. 
Toplumsal cinsiyet kavramı ise ‘Kadın Rolleri’ ya da 
‘Erkek Rolleri’ kavramları aracılığıyla biyolojik olanı, 
sosyal olana bağlamaktadır. Kadın ile erkeğin biyo-
lojik bedensel cinsiyetlerinin toplumsallaştırılması 
sonrasında, toplum içinde erkek, toplumsal bir var-
lık olarak görülürken kadın, bu varlığın ‘dişisi’ olarak 
görülmekte ve kadının biyolojik bedenini referans 
alarak toplumsal cinsiyetine yüklenen nitelikler, top-
lumsal bir varlık olan kadının toplumsal niteliklerinin 
önüne geçirilmektedir. Bunun sonucunda da kadına 
toplumda, onun biyolojik bedensel niteliklerini refe-
rans alan toplumsal cinsiyet rolleri (annelik, eşlik, ev 
kadınlığı) atfedilmektedir.

  Düşünsel düzeyde, bedenin biyolojik niteliğinden 
toplumsal niteliğine nasıl geçiş yapıldığını 
açıklayabilmek. 

 Biyolojik ve fiziksel varlık olarak beden ile düşünce 
alanında ilk karşılaşma, Antik Yunan’da olmuş ve be-
den, ruh ile olan karşıtlığı temelinde ele alınmıştır. 
Antik Yunan düşünce sisteminde bu tartışmaların 
içeriğinin ortak noktası ise bedenin, bu karşıt / ikili 
yapılanmalarda maddi, olumsuz, edilgen, hatta değer-
siz tarafı oluşturmasıdır. Beden ile ikinci karşılaşma 
Aydınlanma Döneminde olmuş ve beden bu kez de 
düşünce alanının temel kavramı olan ‘Akıl’ ile olan 
karşıtlığı temelinde ele alınmıştır. Bu konumu içinde 
de beden yine, biyolojik ve doğal alana ait olan olarak 
aklın gerisinde kalmış ve “Aklın koruyucu kabuğu” 
olmanın ötesine geçememiştir.

 19.yy’da yeni bir bilim alanı olma savaşı veren Kla-
sik Sosyoloji, Kartezyen bakışın tanımlaması içinde, 
canlı/biyolojik özellikleri ön planda olan (biyolojik) 
bedeni, doğa / toplum ikiliği içinde de, doğal alana 
yerleştirmiştir. Fakat Klasik Sosyoloji, doğal olan için-
de tanımladığı bedeni tamamen yok saymayıp, onu 
var olan ama görünmeyen bir niteliğe indirgemiştir. 
Doğal bilimlere karşı gösterdiği tavrını zedelemeye-
cek şekilde, varlığını kabul ettiği bedene ‘görünmez’ 
bir nitelik atfetmiştir. Nitekim çeşitli düşünürlerin ku-

ramlarında da bu “görünmez ama var” nitelik hisse-
dilmektedir. Antropoloji ve Fenomenoloji ise bedene 
daha korkusuzca yaklaşmıştır. Antropoloji alanının 
düşünürleri için fiziksel/biyolojik beden, toplum ve 
kültür tarafından toplumsal ve fiziksel olarak biçim-
lendirilmekte ve bu kendisini beden kullanma teknik-
leri olarak göstermektedir. Fenomenoloji’de ise beden 
olmaksızın hiçbir şeyin algılanamadığı, duyuların 
işlev göremediği dolayısıyla da algılamak için beden-
lere son derece ihtiyaç duyulduğu noktası ön plana 
çıkmaktadır. 

 Bu düşünsel çizginin gelişimiyle bedenlerin, biyolojik 
niteliği kadar toplumsal niteliği de ön plana çıkmaya 
başlamıştır. Bedenlerin toplumsal alanlar ve onların 
çeşitli toplumsal ögelerinin etkilerine maruz kaldığını 
ifade eden Elias, Foucault ve Turner gibi düşünürler 
sayesinde bedenin doğa ile kültürün (toplum) çakış-
ma noktasında olduğu anlayışı geçerlilik kazanmaya 
başlamıştır. Bu ise hem bir Beden Sosyolojisi alanının 
ortaya çıkmasına hem de bu alan temelinde bedenin, 
toplumsal bir nitelik kazanmasına yardımcı olmuştur. 

 Düşünsel düzeyde, toplumsal cinsiyet ve toplumsal 
beden etkileşimini yorumlayabilmek.
 Toplumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşimin 
düşünsel düzeyinin ilk durağı Feminist düşüncedir. 
Kendisini öncelikle Biyolojik Determinizmi sorgu-
lamağa vakfetmiş olan Feminist düşünce, toplumsal 
cinsiyet ve toplumsal beden etkileşimi için de bir yol 
haritası ortaya çıkarmıştır. Bu yol haritasının ilk du-
rağında Biyolojik determinizm için elverişli bir araç 
konumundan dolayı bedene soğuk bakmış ve onu 
analizlere dahil etmemiştir. Fakat ikinci durakta, 
özellikle modern toplumların tüketim kültürünün 
etkilerine maruz kalıp toplumsal niteliği ön plana 
çıkan özellikle kadın bedeninin toplumsal görünüm-
leri artınca, Feministler, kadın bedenlerinin dene-
yimlerinin toplumsal içerikli analizlerini yapmaya 
başlamışlardır. 

 Sosyolojik platform ise bu toplumsal cinsiyet ve top-
lumsal beden etkileşimini toplumsal yapılarda belirle-
yici olan sosyal değerler, sosyal normlar ve dolayısıyla 
sosyo-kültürel ögeler aracılığıyla analiz etmektedir. 
Patriarşik /geleneksel yapıların etkili olduğu gelenek-
sel toplum yapılarında kadın bedenine ilişkin top-
lumsal cinsiyet ve toplumsal beden etkileşiminin 
içeriğinde bu yapıya özgü ‘üretim’, ‘yeniden üretim’ 
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ve ‘koruma’ süreçleri ve içeriğindeki sosyo-kültürel 
değerler ve normlar belirleyici bir rol oynamaktadır. 
Modern toplumlarda ise ön plana geçen tüketim kül-
türünün sosyo-kültürel değerleri ve normları, kadın 
bedenine ilişkin olarak toplumsal cinsiyet ve toplum-
sal beden etkileşiminde temel bir rol oynamakta ve 
içeriğini belirlemektedir. 

 Kadın bedeninin toplumsal cinsiyet temelli toplumsal 
görünümlerini, sosyolojik olarak değerlendirebilmek.
 Toplumsal cinsiyetlere ilişkin rol davranışları, beden-
lerde cisimleşmektedir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
kadın bedeninin, toplumsalın farklı etkileşim alan-
larında, farklı sosyal değerlere ve normlara göre be-
densel davranışları sergilemek zorunda kalması, onun 
toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedensel görünümleri-
ni de ortaya çıkarmaktadır. Bu bedensel görünümler, 
özünde, cisimleşmiş bedensel görünümlerdir. Dolayı-
sıyla kadın bedeninin cisimleşmesini işaret eden ka-
dın bedeni merkezli toplumsal cinsiyetlendirilmiş be-
densel görünümlerin temel kaynağı, içinde yer aldığı 
toplumun, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bede-
nine ilişkin sosyo-kültürel değerleri ve normlarıdır. 
Bu nedenle de Patriarşik/geleneksel toplum yapıların-
da, bu gelenekselliği işaret eden kadın bedeninin top-
lumsal cinsiyet temelli toplumsal görünümleri ortaya 
çıkarken, modern toplumlarda tüketim kültürünün 
değer ve normlarının etkisinde kalan kadın bedeni-
nin toplumsal cinsiyet temelli toplumsal görünümleri 
ortaya çıkmaktadır.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik cinsiyet kavramının 
içeriğinde bulunur?

a. Kadın ile erkeklerin, toplumsal farklılıkları
b. Kadın ile erkeklerin, toplumsal haklar ile görevleri
c. Kadın ile erkek bedenlerinin, biyolojik farklılıkları
d. Kadın ile erkeklerin, toplumsal rolleri
e. Kadın ile erkeklerin, toplumsal rol eylemleri

2. Toplum içinde kadın ile erkeğe tahsis edilen rollerin ni-
teliğinin kaynağını, onların biyolojik bedensel niteliklerinde 
arayan hangi görüştür? 

a. Gelişmeci Bakış Açısı
b. Tarihçi Bakış Açısı
c. Modern Bakış Açısı 
d. Biyolojik Determinist Bakış Açısı
e. Doğacı Bakış Açısı

3. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ ile Aydınlanma 
Dönemi’nde bedeni ele alan görüşlerin ortak noktalarından 
biri değildir? 

a. Bedenin değerli ve bilge olan olması 
b. Ruhun bedene değil, akla yönelmesi
c. Aklın, bedeni yönetmesi
d. Bedenin biyolojik canlı bir varlık olması
e. Bedenin akıl ve ruha göre değersiz olması

4. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Sosyolojinin bedeni ‘do-
ğal alana ait’ olarak kabul etmesinin bir nedeni değildir? 

a. K. Sosyolojinin, ortaya çıkma sürecinde Doğal bilim-
lerden farklı ilgi alanlarını tanımlama çabası içinde 
olması

b. Sosyolojinin de metod olarak bilimsel Pozitivizmi 
kabul etmesi 

c. Doğal Bilimlerden farkını, inceleme konusu olan 
toplumu ön plana çıkararak göstermesi

d. 18.yy’da belirginleşen doğa/ kültür (toplum) düaliz-
mini temel alması

e. Diğer bilim dallarından bağımsız ve kendi alanını 
toplum olarak tanımlama çabasında olması

5. Temel amacı, toplumun ve kişiler arası etkileşimlerin 
bedeni şekillendirdiğini, bedensel alışkanlıkları, beden tek-
niklerini ve dolayısıyla da bedenin dış görünümünü değiştir-
diğini göstermek olan düşünür kimdir?

a. Platon
b. R. Descartes
c. N. Elias
d. B. Turner
e. M. Foucault

6. Aşağıdakilerden hangisi Feminist düşüncenin bedene 
karşı olumsuz bir tutum takınmasının nedeni değildir? 

a. Biyolojik determinizmin biyoloji biliminin beden 
normlarını referans alması 

b. Cinsiyet farklılıklarının açıklanmasında biyolojik be-
den farklılıklarının temel alınması

c. Biyolojik bedensel farklılığı gösteren niteliklerin, 
toplumsal cinsiyet kadar, ırk, seksüellik vb. gibi fark-
lılıkları da doğallaştırmakta kullanılması

d. Bedene biyolojik bir varlık olarak bakılması ve bede-
nin bu niteliği ile toplumsal cinsiyet alanında belirle-
yici olma niteliğine sahipliğinin egemenliği

e. Kadın bedeni ve cisimleşmesinin spesifik deneyimle-
ri ve görünümlerinin ön plana çıkması

7. Bedenin yaşı, cinsiyeti, sağlığı, bedensel uzuvlarının 
durumu somut maddi nitelikleri, bedenin “yaşanan beden” 
olarak, onun toplumsal çevresi ile olan ilişkilerini, yani olgu-
sallığını oluşturduğunu ifade eden düşünür kimdir?

a. B. Turner
b. J. Butler
c. H. Cixous
d. T. Moi
e. L. Irigaray

8. Aşağıdakilerden hangisi bedenin toplumsal cinsiyetlen-
dirilmesine ilişkin bir öge değildir? 

a. Kişinin biyolojik beden deneyimlerinin ortaya çıkışı
b. Kişinin bedeni aracılığıyla kendisini toplumsal cinsi-

yete bürünmüş olarak sunumu
c. Kişinin toplumsal cinsiyetlendirilmesine ilişkin dav-

ranışlarda bulunması
d. Toplumsal beden haline gelme
e. Toplumsal cinsiyet davranışlarının bedenlerde cisim-

leşmesi
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Okuma Parçası
9. Aşağıdakilerden hangisi ‘namus’lu kadın bedenini ortaya 
çıkaran sosyal değerlerden biri değildir? 

a. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeninin ko-
runma /kollanması gerekliliği 

b. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeninin, te-
mel cinsiyet rollerini yerine getirmesi

c. Kadının bedeninin, ‘erkeğe ait olan’ olması
d. Kadın bedeninin, o kadına ‘sahip olan’ erkek için, ‘de-

ğerli olan’ olması
e. Kadınların bedenlerine atfedilen sosyal değerlerin 

‘taşıyıcısı’ olmaları

10. Aşağıdakilerden hangisi tüketen kadın bedeninin, top-
lum içinde değerli sayıldığını açıklayan düşüncelerden biri 
değildir? 

a. Tüketen kadın bedeni, tüketim toplumunun genelde 
bedene özelde de toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın 
bedenine ilişkin temel sosyal değerlere uygun eylem-
de bulunan bedendir.

b. Tüketimde ihtiyaç olanlar alındığında gerçek, ihtiya-
cı olmayanlar alındığında, “sahte gereksinimler” kar-
şılanmaktadır.

c. Tüketim toplumunun değerleri içinde, ‘üreten’ değil, 
‘tüketen (kadın) beden’in bedensel ve yaşamsal ar-
zuların, hazların, deneyimlerin vb. olduğu tüketme 
kapasitesi ile değerlendirilmesi

d. Tüketen kadın bedeni, toplumsal cinsiyet rollerine 
uygun tüketmektedir. 

e. Toplum ile bütünleşen, tüketen bedendir ve herhangi 
bir sebep ile tüketim yapamayan beden ise toplum-
dan dışlanmaktadır.

“Hastalığın Sosyal İnşası ve Hastalık Anlatıları: 
Meme Kanseri Örneği” 

Aylin Nazlı*

Bedenime Ne Oluyor?
a) Meme Kaybı
Hastalık nedeniyle bedenin fiziksel görünümündeki de-
ğişme/tahribat, sağlığın bedenin imajsal görünümüyle üst 
düzeydeki bağlantısı nedeniyle, birey ve bedeni açısından 
üst düzeyde bir ‘sorun’a dönüştürmektedir. Anlamlandırma 
aşamasında iki boyut ortaya çıkmaktadır: İlk boyutta hasta 
birey, kendi memesini ağırlıklı olarak hastalığın ortaya çıkış 
yeri şeklinde anlamlandırmakta ve hastalıktan kurtulma ve 
yaşama adına onu feda etmenin gerekliliğinin altını çizmek-
tedir.. Dolayısıyla da görüşülen hastaların tümünde çoğun-
lukla bir ya da iki meme alınmış, ya da kısmen alınmıştır. Bu 
her ne kadar gerekli bir durum olarak kabul edilse de yine de 
bunu kabul eden hastalarda çelişkili duygular görülmekte ve 
zaman zaman meme kaybının acısı yaşanmaktadır. 
İkinci anlamlandırma boyutunda ise meme, kadın bedeni-
nin ve feminenliğin imajsal göstereni olarak inşa edilen bir 
uzuv olarak ortaya çıkmaktadır. Genelde ölümle eşleştirilen 
bir hastalık olmasına rağmen, bu hastalıktan kurtulma adına 
bile olsa kendileri, bedensel imajları ve cinsel kimlikleri açı-
sından çok önemli olan bir parçalarını kaybetmenin boşlu-
ğunu yaşamaktadırlar. Bu boyutun içinde yer alanlar için ise 
beden, sosyal benliğin çok önemli bir öğesi olmaktadır. Her 
ne kadar hastalığın ortaya çıkış yeri ve hastalığın tedavisinin 
bir parçası olsa da onu kaybetmek, bu gruptaki kadınlar için 
kolay kabul edilememekte dolayısıyla da meme kaybının sos-
yal anlamı bu kaybın bir şekilde telafisi üzerinden inşa edil-
meye çalışılmaktadır.

G.A.: 41, üniversite mezunu, öğretmen, evli “… O gün ma-
mografiye inerken ne dualar ettim, ‘tamamen alınsın’ deme-
sinler diye… Ama maalesef hiç öyle olmadı.. Bilerek girdim, 
kurtuluş yoktu. Giyinmek soyunmak istemiyorsunuz, bir yere 
gitmek istemiyorsunuz, yatıp uyumak bile istemiyorsunuz. Dı-
şarıda unutup eve geliyorsunuz, üst değiştirmeye odanıza bir 
giriyorsunuz, aynanın karşısında tekrar o günlere dönüyorsu-
nuz. Yani hiç bunun toleresi yok. İlacı yok. Estetiği düşünüyo-
rum çünkü bu şekilde de baş edemeyeceğim herhalde. Çünkü 
bu şekilde kendimi ayna karşısında hiç beğenmiyorum.

N.V.: 50, üniversite mezunu, emekli, boşanmış “… Çıktıktan 
sonra o yoğun bakım süreci üzüntülü oldu tabii… tabiî ki bir 
boşluk, o kadar çok sancılar vardı ki onlardan duygularımı 
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yaşayamadım.. Çünkü lenfler de gitti. Hem lenfler hem göğüs 
gitti.. Hastanede direnler, sıvıların çekilmesi, hastaneden çıkış, 
eve gidince gelen gidenler, o ortamda ben ne olduğunu pek an-
layamadım tabii. Ondan sonra banyoda, çok acı hissettiğimin 
farkına vardım. Banyo yaparken elime bir boşluğun gelmesi 
tabiî ki çok üzdü beni. …”

S.K.: 43, lise mezunu, ev kadını, evli “… ‘Göğsünü almayabi-
liriz, bir ihtimal’ dediler. ‘Ben ikisini de alın benim çocuğum 
var.’ dedim. ‘Uzun yıllar görüşeceğiz’ dendi. Daha sonra cerra-
hi müdahaleye girdim. Daha sonra yattım ben 10 gün kadar. 
O süreç çok kötüydü ama bir yerde iyi oldu çünkü daha kötü 
durumda olanları görüyorsunuz. …”

A.S.: 37, ilkokul mezunu, ev kadını, evli: “… Ameliyata girme-
den önce, “bakalım belki almayız” dediler ama ben yaşamak 
istediğim için “gerekirse göğsümü alın” dedim. Ama doktorlar 
da “bak bize neden göğsümü aldın diye mahkeme açanlar var” 
dediler.. “Ben açmam” dedim. Ama sonra ameliyat sonrasında 
ilk anda çok pişman oldum.. Ben çok güzel bir kızdım, eşim de 
benimle onun için evlendi, göğüslerim de çok güzeldi.. bana 
dar giydirmezdi.... ama artık o kadar önemsemiyorum ben.. 
benim için çocuklarımın annesi olmak, onlar için yaşamak 
daha önemli..”

S.K.: 43, lise mezunu, ev kadını, evli, “…Göğsünü almayabi-
liriz, bir ihtimal” dediler. ‘Ben ikisini de alın benim çocuğum 
var.’ dedim. ‘Uzun yıllar görüşeceğiz’ dendi… Daha sonra cer-
rahi müdahaleye girdim. … Birkaç gün çok kötü oldum, uyu-
yamadım, daha sonra toparlanmam lazım dedim. Göğsümün 
bir kısmı alındı. Ben kanserle savaşacağım dedim. ‘Bunu kabul 
etmem lazım, ağlasam da geçmez, üzülsem de geçmez.’ ‘Benim 
çocuğum var dedim. ‘Gerekirse ikisini de alın’ demiştim. İnsan 
o duruma geliyor. Önce sağlığıma kavuşmak benim için önem-
liydi. Başkaları farklı düşünebilir ama… Girdiler ama tama-
mını almadan kitleyi aldılar. Göğsümde çok değişme olmadı. 
Biraz küçüldü ama önemli değil…”

Kaynak:
* EÜ, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, (2008), “Hastalığın 
Sosyal İnşası ve Hastalık Anlatıları: Meme Kanseri Örneği” 
E.Ü. Sosyoloji Dergisi, sayı: 18, EÜ Bsm, İzmir.
* Bu makale kısaltılarak verilmiştir.

1. c  Yanıtınız yanlış ise “Biyolojik Cinsiyetten Toplumsal 
Cinsiyete” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d  Yanıtınız yanlış ise “Biyolojik Cinsiyetten Toplumsal 
Cinsiyete” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a  Yanıtınız yanlış ise “Biyolojik Bedenden Toplumsal 
Bedene” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b  Yanıtınız yanlış ise “Biyolojik Bedenden Toplumsal 
Bedene” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c  Yanıtınız yanlış ise “Biyolojik Bedenden Toplumsal 
Bedene” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e  Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet ve Toplum-
sal Beden Etkileşimi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

7. d  Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet ve Toplum-
sal Beden Etkileşimi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz. 

8. a  Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet ve Toplum-
sal Beden Etkileşimi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. b  Yanıtınız yanlış ise “Kadın Bedeninin Toplumsal 
Cinsiyetlendirilmiş Bedensel Görünümleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. d  Yanıtınız yanlış ise “Kadın Bedeninin Toplumsal 
Cinsiyetlendirilmiş Bedensel Görünümleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Toplumumuz içinde kadına uygun olduğu düşünülen iş/
mesleklerden en önde gelenleri kreş, anaokulu ya da ilkokul 
öğretmenliği, sekreterlik, ebelik/hemşirelik gibi mesleklerdir. 
Kadınların da bu meslekleri tercih etmesinin temel nedeni 
yine içinde yaşadıkları toplumun sosyo-kültürel değerleri-
dir. Kadınlar da çocukluklarından itibaren temel toplumsal 
cinsiyet rollerinin annelik, eşlik ve ev kadınlığı olduğu yo-
lundaki temel değerleri içselleştirerek büyümekte ve çalışma 
yaşamına girme söz konusu olduğunda, bu değerlere uyma 
adına temel toplumsal cinsiyet rollerinden de vazgeçmeyip, 
bir rol genişlemesine gitmektedirler. Nitekim bu iş/meslek-
lerin de kadından talep ettiği zaman ve performansın onun 
temel rollerine zarar vermediği –ya da olabildiğince az zarar 
verdiği- gözlenmektedir. 

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 2
19.yy içinde başlayıp, 20.yy’da daha ön plana çıkan bedenin 
toplumsal niteliğini kazanmasında etkili olan temel toplum-
sal unsurlar şöyledir: 
•	 Biyolojik	 bedenlerin,	 toplumsal	 damgalar	 (dövmeler)	

gibi çeşitli semboller yoluyla toplum içinde temsil edil-
mesiyle çeşitli toplumsal kategoriler, gruplar ya da statü-
lere yerleştirilmesi 

•	 Bedenlerin	çalışma	ve	üretim	teknikleri	aracılığıyla	eko-
nominin çeşitli alanlarında üreten bedenler olarak kont-
rol altında tutulması 

•	 Fiziksel/biyolojik	 bedenin,	 toplum	 ve	 kültür	 tarafından	
biçimlendirilmesiyle, insanların bedenlerini kullanmala-
rına ilişkin ‘beden kullanma tekniklerinin’ ortaya çıkması 

•	 Dünyayı	 algılamanın	 ve	 deneyimlemenin	 beden	 aracı-
lığıyla gerçekleştiği temasından hareketle, bedenin top-
lumsal olarak deneyimlendiğinin ortaya konması 

•	 Toplumun	 ve	 kişiler	 arası	 etkileşimlerin,	 bedeni	 şekil-
lendirmesi, bedensel alışkanlıkları, beden tekniklerini ve 
dolayısıyla da bedenin dış görünümünü değiştirmesi 

•	 Okul,	 hastane,	 hapishane,	 ordu	 vb.	 gibi	 toplumsal	 ku-
rumlarda işletilen disipliner iktidar kanalları aracılığıyla, 
toplumun bedenleri şekillendirilmesi ve toplumsallaştır-
ması 

•	 Bedenin,	 iç	beden	ve	dış	beden	ayrımı	çerçevesinde,	 iç	
beden olarak kontrolü ve düzenlenmesine ilişkin eğitim, 
cezalandırma, disiplin, tıp gibi sistemlerin sosyolojik 
çözümlemesinde, dış beden olarak da toplumsal, eko-
nomik, siyasal süreçler ve tüketim, sınıfsal farklılıklar, 
kimlik oluşumları gibi alanların çözümlemesinde kulla-
nılması 

•	 Toplumun	 ekonomik	 yapılanmasındaki	 endüstriyel	 ka-
pitalizmden post endüstriyel kapitalizme geçişin sonuç-
ları olan hizmet endüstrisinin niteliksel ve niceliksel artı-
şı, sınıfsal değişimler, gelir, boş zaman değerlendirme ve 
emekliliğin getirdiği yaşam tarzı değişimlerinin bedenle-
ri etkilemesiyle farklı toplumsal bedensel görünümlerin 
ortaya çıkışı 

•	 Tüketim	kültürünün	değerlerinin	bedenler	üzerinde	ol-
dukça etkili olması sonucu bedenlerin toplum içindeki 
görünürlüğünün artışına koşut toplumsal niteliklerinin 
de artışı ve farklı toplumsal bedensel görünümlerin orta-
ya çıkışı

Sıra Sizde 3
Toplumsal cinsiyetlendirilmiş beden, biyolojik bedenin, 
toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla, biyolojik bedenden 
toplumsal bedene dönüştürülmesidir. Toplumsal cinsiyetlen-
dirilmiş beden, kadın ya da erkek bedenlerinin biyolojik cin-
siyetini temel alan ve bunu, içinde yer aldığı toplumun sosyo-
kültürel çerçevesinde, rollere uyarlayan toplumsal cinsiyet 
normları aracılığıyla rollerini ve davranışlarını yerine getire-
cektir. Toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın bedeninin, top-
lumsalın farklı etkileşim alanlarında, farklı sosyal değerlere 
ve normlara göre bedensel davranışları sergilemek zorunda 
kalması, onun toplumsal cinsiyetlendirilmiş farklı bedensel 
görünümlerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu bedensel görü-
nümler ise özünde, cisimleşmiş bedensel görünümlerdir. 
Cisimleşme ise bedenlerin bedensel pratiklerini feminen ve 
maskülen yapmayı sağlayan sosyo-kültürel norm ve değerle-
rin uygulamaya konulmasıdır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet 
davranışları, bedenlerde cisimleşmektedir. Diğer bir deyiş ile 
cisimleşme aracılığıyla bireylerin, bedensel pratiklerini femi-
nen ve maskülen yapmayı sağlayan sosyo-kültürel norm ve 
değerleri referans alan davranışlar hayata geçirilmektedir.

Sıra Sizde 4
Bizim toplumumuz, sosyolojik bir bakış açısıyla, farklı top-
lumsal yapıları ve bu yapıları içeren farklı sosyo-kültürel 
değerler ile normları içinde barındıran bir toplumdur. Bu 
nedenle toplumumuz içinde hem patriarşik/geleneksel bir 
yapıyı işaret eden sosyal değerler ve normlar etkili iken hem 
de modern bir yapıyı işaret eden sosyal değerler ve normlar 
etkilidir. Bu toplumsal yapılardan patriarşik/geleneksel olan 
bir toplumsal çevrede yaşayan kadınlar ve bedenleri üzerin-
de bu geleneksel yapının sosyal değerleri ile normları etkili 
olduğu için o topluluklarda toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
kadın bedeninin geleneksel içerikli toplumsal görünümleri 
daha sık karşımıza gelmektedir. Fakat özellikle metropol-
ler gibi toplumsal alanlarda, modern bir yapıyı işaret eden 
sosyal değerler ve normların, kadın bedenleri üzerinde daha 
etkili olması nedeniyle, toplumsal cinsiyetlendirilmiş kadın 
bedeninin modern içerikli toplumsal görünümleri ile daha 
sık karşılaşılmaktadır. Fakat şu da eklenmelidir: İstanbul’un 
merkezinde “çocuk kadın bedeni” olarak çocuk gelinler ile 
karşılaşılıyorsa, bu iç göç aracılığıyla patriarşik değerlerin 
modern kentlere taşındığı ve burada da etkili olduğu anla-
mına gelmektedir. Dolayısıyla, Toplumsal cinsiyetlendirilmiş 
kadın bedenine ilişkin bu patriarşik/geleneksel ve modern ci-
simleşmiş toplumsal görünümleri daha iyi analiz edebilmek 
adına toplumsal yapı bağlamında ikiye ayırarak çözümlesek 
de bunun bizim gibi hem geleneksel hem de modern sosyal 
değerleri bir arada bulunduran toplumlarda bir bütün olarak 
karşımıza geleceğini unutmamalıyız. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Göçün tanımını yapabilecek, göç türlerini ve göçün temel nedenlerini açıkla-
yabilecek,
Göç ile toplumsal cinsiyet arasında ilişki kurabilecek,
Göç ile kent ilişkisini çözümleyebilecek,
Kentleşmenin göçmen kadınlar üzerindeki etkilerini sıralayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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GİRİŞ 
Günümüz dünyasında savaşlar, şiddet olayları ve siyasal baskılar var olmaya ve büyük 
bir insan kitlesini zorla yerinden etmeye devam etmektedir. Özellikle, Türkiye’nin çevre-
sindeki Afganistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde son 20 yıldır, savaş, şiddet gibi çok ciddi 
sorunlar nedeniyle insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu göç hareke-
tinden Türkiye yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Örneğin, Suriye’deki iç savaş nedeniyle 
4,8 milyon Suriyeli ülkesini terk etmiş ve 2,8 milyonu ise Türkiye’ye gelmiştir (UNHCR, 
2016).  Bu kadar büyük bir nüfusun Türkiye’ye gelmesi göç ve göçmen sorunlarını çok 
canlı olarak Türkiye’nin gündemine taşımıştır. Çünkü resmi olarak geçici koruma statü-
sünde kabul edilen Suriyelilerin büyük bir kısmı birkaç şehirde yaşamaktadır ve bu şehir-
lerin demografik yapısı ciddi bir değişim yaşamıştır. Suriyelilerin, 419 bini İstanbul’da, 402 
bini Şanlıurfa’da, 377 bini Hatay’da ve 318 bini Gaziantep’te yaşamaktadır. Daha önem-
li veri ise il nüfusuna oranına göre bakıldığında, Kilis’in yerli nüfusu 130 bin iken 122 
bin Suriyeli daha Kilis’e gelmiştir. Başka bir ifadeyle, Suriyeli nüfusun yerli nüfusa oranı 
%93,3’tür (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016). 

Halen, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki kırsal alanlardan büyükşehirlere doğru belirli 
bir göç hızı var olmaya devam etmesine rağmen, yaklaşık 30 yıl öncesine göre Türkiye’nin 
demografik yapısı daha durağandır. Dolayısıyla, Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 
iç göçün önemli bir sorun olmaktan çıktığı söylenebilir. Ancak, Türkiye, dış göçlerden yo-
ğun bir şekilde etkilenmektedir. Özellikle Afrika ve Asya ülkelerinin bir kısmındaki savaş, 
şiddet ve siyasal istikrarsızlıklar nedeniyle gelişmiş Batı ülkelerine yoğun göç yaşanmakta 
ve bu göçmenler ilk duraklardan biri olarak Türkiye’ye gelmektedir. 1960’larda 77 milyon 
olan dış göçmen sayısı 2015 yılında 244 milyona yükselmiştir. Buna ilaveten, özellikle 
yoksul Asya ve Afrika ülkelerinde yoğun bir iç göç süreci yaşanmaktadır. 

İç göçler yoksul Asya ve Afrika ülkelerinde şehirler üzerinde ciddi baskılar oluştur-
makta ve ciddi bir kentleşme sorununa neden olmaktadır. Bir diğer nokta ise göç etme 
ve göçün etkilerinin toplumsal cinsiyete göre farklılaşmasıdır. Kadınlar göçün etkilerini 
çok daha derinden yaşamaktadırlar. Bu bağlamda bu bölümde, göç, kadın ve kentleşme 
meselesini bir arada ele alacağız. Bunun için öncelikli olarak göç, göç türleri ve göçün 
nedenlerini açıklayacağız. Ardından göç ile toplumsal cinsiyet arasında nasıl bir ilişkinin 
olduğunu ve göçün kadınları nasıl etkilediğini tartışacağız.  Son olarak da göçün kentler 
üzerindeki etkisini, kentleşme sürecini ve göçmen kadınların kentlerdeki tecrübelerini 
inceleyeceğiz. 

Göç, Kentleşme ve 
Toplumsal Cinsiyet
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GÖÇÜN TANIMI VE GÖÇ TÜRLERİ
Göç meselesi, dünyanın birçok ülkesinde çok yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Savaş-
lar ve iç çatışmalar, çeşitli siyasal baskılar, ülkeler arası ekonomik ve sosyal refah düzeyi 
arasındaki açık uçurum gibi nedenler,  göç olgusunun daha yoğun bir şekilde gündemde 
yer almasını sağlamaktadır. Nitekim 1960’larda yaklaşık 76 milyon olan göçmen sayısı, 
2000 yılında 178 milyona, 2010 yılında yaklaşık 214 milyona ve 2015’de ise 244 milyona 
yükselmiştir.

Grafiklerde görüldüğü üzere, uluslararası göçün hedef mekanı olarak en yoğun bir 
şekilde gerçekleştiği yerler, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleridir. Özellikle, Asya ül-

Grafik 4.1

Kaynak: United 
Nations, 2016.
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kelerindeki siyasal istikrarsızlık ile ülkeler arası refah düzeyinin yüksekliği göçü etkileyen 
bir husustur. Grafiklerde de görüldüğü üzere yüksek sayıda göç yaşanmaktadır.

Bu yoğunlaşmanın temel nedeni, bir tarafta Doğu Blokunun yıkılması ile Doğu-Batı 
arasında yaşanan göç hareketleri, diğer tarafta ise siyasal baskı, şiddet ve savaşlar nede-
niyle özellikle Afrika menşeli mülteci ve göçmen hareketleridir. 2009 yılı sonu itibariyle 
43 milyon civarında insan zorunlu olarak yer değiştirmiştir. Günümüzde karşılaştığımız 
durum ise, göçmen işçi ya da kolonyal bağlar nedeniyle hedef ülkeye yönelme gibi göç 
türlerinden daha çeşitlidir. Daha güvenli bir mekan peşinde olan sığınmacı ve mülteci-
ler, ekonomik refahını artırmak isteyen yüksek eğitimli profesyonel meslek sahipleri, aile 
birleşmesi nedeniyle çoğunluğu kadın olan göçmenler gibi çeşitli grupların yeni bir göç 
olgusuna konu olduğu söylenebilir (Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 2011). Göç olgusunun 
bu kadar çeşitlendiği zeminde, göçün tanımı ve göç türlerinin neler olduğunu konuşmak 
gerekmektedir. Bu bölümde, göç olgusu tanımlanacak, yukarıda bahsi geçen göç türleri 
nedenleriyle birlikte ele alınacaktır.

GÖÇ TANIMI
Tarihin her anında ve her toplumda görülen göç, en temelde insanların bulundukları 
mekandan, ekonomik, siyasal ve kültürel sebepler ile başka mekana gitmesi durumudur 
(Koçak ve Terzi, 2012). Türk Dil Kurumu, göç kavramını “Ekonomik, toplumsal, siyasi se-
beplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2016). Uluslararası 
Göç Organizasyonu tarafından hazırlanan sözlükte ise göç “Uluslararası bir sınırı geçerek 
veya bir devlet içinde yer değiştirmek; süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların 
yer değiştirdiği nüfus hareketleri” olarak tanımlanmıştır. Uluslararası Göç Organizasyo-
nuna göre mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik 
göçmenler bu tanıma dahildir (UGÖ, 2009, s. 22).
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GÖÇ TİPLERİ
Göç, mekânsal olarak gerçekleşme, yasal statüye bağlı olup olmama, göç edilen yerde ge-
çirilen süre ve göçteki gönüllülük durumuna göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu tipler 
açıklanmaya çalışılırken sıklıkla ikili karşıtlıklar kullanılmakta, iç göç-dış göç, daimi göç-
geçici göç, düzenli göç-düzensiz göç, gönüllü göç-zorunlu göç olarak göç tipleri oluştu-
rulmaktadır (King, 2013). 

İç Göç-Dış Göç
Göçün mekânsal olarak gerçekleşme biçimine bakıldığında, karşımıza iç ve dış göç kav-
ramları çıkmaktadır. İç göç (internal migration), bireylerin yeni bir ikamete sahip olmak 
amacıyla ülkenin içindeki bir bölgeden,  başka bir bölgesine göç etmesini ifade eder. Bu 
göç, daimi ya da geçici olarak gerçekleşebilir (UGÖ, 2009, s. 27). Başka bir ifade ile iç göç, 
bir ülke içindeki idari bir sınırın geçilmesiyle, yani köyden kente, daha küçük yerleşim 
biriminden kent merkezine ya da kentten kente olarak gerçekleşebilmektedir. Bu anlamda 
kırsaldan kırsala, kırsaldan kente, kentten kente ve kentten kırsala olarak göç gerçekleşe-
bilir (UGO, 2009). Dış göç (international migration) ise, kişilerin geçici ya da daimi olarak 
başka bir ülkeye yerleşmek amacıyla gerçekleştirdiği, ulusal sınırın aşılmasıyla meydana 
gelen göç tipidir (UGO, 2009, s.59). Ulusal sınırlar aşıldığından, bu göç aynı zamanda 
uluslararası göç olarak da tanımlanabilmektedir.

Düzenli Göç-Düzensiz Göç
Göç,  yasal statüsüne göre düzenli ve düzensiz göç olarak ikiye ayrılmaktadır. Düzenli göç 
(regular migration), tanınmış, yasal yollar çerçevesinde gerçekleşen göç biçimidir. Düzen-
siz göç (irregular migration) ise, göçün başladığı ülke ile aracı ve alıcı ülkelerin düzenle-
me ve normları dışında gerçekleşen göç hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası 
alanda düzensiz göçün ortak bir tanımı yoktur. Daha çok, düzensiz göç, kişinin farklı bir 
ülkeye yasadışı giriş yapması, orada kalması ya da çalışması anlamına gelir. Daha açık 
ifadeyle, göçmen ilgili ülkenin göç düzenlemeleri çerçevesinde gerekli izin ve belgelere ve 
gönderici ülkeden geçerli bir pasaport ve seyahat belgesine sahip değildir. Düzensiz göç-
lerin devletler tarafından gözetlenmesi ve kontrol edilmesi oldukça güçtür. Bu göç tipinin 
içinde, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, yasal sürenin dolmasına rağmen ikameti devam 
ettirme,  kaçak ya da zorla çalıştırma gibi olgular yer almaktadır (Atasü-Topçuoğlu, 2015). 
Düzensiz göçün sebepleri incelendiğinde, en temelde göçmenin gelme durumu ile hedef 
ülkenin yasal statüsü arasındaki boşluk olduğu görülmektedir.  Dünyanın birçok bölge-
sinde, özellikle Afrika ve Ortadoğu gibi bölgelerdeki istikrarsızlık, siyasal çatışma ve sa-
vaşlar nedeniyle insanlar daha iyi bir yaşam arayışına girmişler; fakat özellikle 1980’lerden 
sonra Batılı gelişmiş ülkeler, mülteci kabul etmeyi katı kurallara bağlayarak sınırlandırma 
amacı gütmüşlerdir. Bu durum, düzensiz göç oranlarını arttırmıştır. Uluslararası göçün 
%15-20’sinin düzensiz göç olduğu ifade edilmektedir ve dünyada 30-40 milyon civarında 
düzensiz göçmen olduğu tahmin edilmektedir.

Düzensiz göç, göç sürecinde seyahat için gerekli belgelere sahip olmamayı, zorunlu göç ise 
bir zorlama ve baskı sonrasında gerçekleşen göçü ifade eder.  

Gönüllü Göç-Zorunlu Göç
Gönüllülük esasına göre göç,  gönüllü ve zorunlu göç olarak ikiye ayrılmaktadır. Gönüllü 
göç,  kişinin kendi hür iradesi ile ekonomik eksenli olarak gerçekleştirdiği göç biçimidir 
(Sert, 2015). Daha açık ifade ile gönüllü göç, kişinin ister vasıflı ister vasıfsız olsun kendi 
hür iradesi ile daha iyi bir iş ve gelire sahip olmak amacıyla gerçekleştirdiği göçtür. Bu du-
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rum, ulusal sınırlar içinde ya da uluslararası olarak da gerçekleşebilir. Uzun yıllar iş amaçlı 
olarak başka bir yerde çalışan kişi, daha sonra çeşitli nedenlerle kendi isteği ile geri dönüş 
gerçekleştirebilir. Bu geri dönüş, bir zorlama ya da baskı olmadan, bireyin kendi iradesi ve 
kararı ile gerçekleşmiş ise bu gönüllü göç kapsamına girer.

Zorunlu göç yani zorla göç ise, doğal ya da insan yapımı nedenlerden kaynaklanan 
ve kişinin yaşamına ve refahına yönelik bir tehdit oluşturan durumların neden olduğu 
mecburi yer değiştirmeyi ifade eder. Zorunlu göç, ülke içinde ya da ülkeler arası olarak 
da gerçekleşebilir. Ülke içindeki zorunlu göçlere baktığımızda, doğal, çevresel ya da çeşit-
li felaketler ile kalkınma projeleri bağlamında gerçekleşen göç hareketleri ön plana çık-
maktadır. Deprem sonrasında insanların deprem bölgesinden kaçması, terör nedeniyle 
insanların göçe zorlanması, baraj yapımı nedeniyle köyün su altında kalması gibi neden-
lerle gerçekleşen göçler zorunlu iç göçe örnek olarak verilebilir. Silahlı çatışma, şiddet 
vakaları ve insan hakları ihlalleri kişileri ülkelerini terk etmeye zorlayabilir. Ayrıca doğal 
felaketler veya beşeri kaynaklı felaketler sebebi ile insanlar ülkelerini terk etmek zorunda 
kalabilirler. Bu durum ise zorunlu dış göçlere sebep olmaktadır. Özellikle, savaş ve şiddet 
ortamında bireyler, ırkı, dini ya da farklı aidiyetleri nedeniyle zulme ve çeşitli baskılara 
uğrama tehdidi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Zulüm ve tehdit korkusuyla göç eden ki-
şiler ulaştıkları ülkeye sığınmacı ya da mülteci olmak için başvururlar. Başvuru sonucuna 
göre bu iki statüden birini elde edebilirler (UGO, 2009).  

Zorunlu göçün bir diğer şekli ise insan ticaretidir. İnsan ticareti, kişinin iradesi dışında 
zorla kuvvet kullanma tehdidiyle ya da kişilerin açık bir şekilde istismar edilerek kazanç ve 
çıkar amaçlı olarak bir yerden bir yere taşınmasını ifade etmektedir (UGO, 2009).  

GÖÇÜN NEDENLERİ
Bir insanın göç etmesinin birçok farklı nedeni vardır. Göçün nedenleri makro ve mikro 
perspektiften açıklanabilir.  Daha açık ifade ile makro teoriler, göçün nedenini şartların 
etkisi ve zorlaması boyutunda açıklamaya çalışırken, mikro teoriler ise bireyi aktör olarak 
ele alır ve göç sürecinde temel karar verici olarak bireyi tanımlar. Şimdi farklı teorik pers-
pektiflere göre göçün nedenlerine bakalım. 

Literatürde göçün nedenini açıklamaya çalışan teorilerden en çok bilineni itme-çekme 
teorisidir. Adından da anlaşılacağı üzere teori, göç sürecinde kaynak mekandaki itici ve 
çekici faktörler ile hedef mekandaki itici ve çekici faktörlere odaklanarak göçün nedenini 
açıklamaya çalışır. Everett Lee göçün nedenlerini açıklamaya çalıştığı teorisinde dört te-
mel faktöre odaklanmıştır: Kaynak mekan ile ilgili faktörler, hedef mekan ile ilgili faktör-
ler, engeller ve bireysel faktörler. Bu teoriye göre, hem kaynak mekan/ülke hem de hedef 
mekanda/ülkede itici ve çekici faktörler vardır. Her iki mekanın da olumlu ve olumsuz 
tarafları vardır. Bu teori göçün, bireyin rasyonel seçimi ile bölgesel ve kalkınmaya dayalı 
eşitsizliklerden dolayı gerçekleştiğini iddia eder. Bir yanda yoksulluk, işsizlik, topraksızlık, 
hızlı nüfus artışı, politik baskı, düşük sosyal statü, düşük evlenme beklentisi gibi itici fak-
törler; diğer tarafta ise, daha iyi bir gelir ve iş beklentisi, iyi eğitim ve refah sistemi, iyi bir 
çevre, iyi bir yaşam koşulu, siyasal özgürlükler gibi fırsatlar vardır. Birey de rasyonel bir 
tercihte bulunarak, olumsuzluklardan kaçmak ve daha iyi fırsatlara sahip olmak için göç 
eder (King, 2013; Sert, 2015). 

İtme çekme teorisinde kritik nokta, itici ve çekici faktörlerin bireylere göre farklılaşmakta 
olduğudur. Birine göre çekici olan husus başka bir birey için itici bir faktör olabilir.

Lee, teorisinde göçün belirleyicisi olarak kişisel (mikro) ve kişisel olmayan (makro) 
nedenlere odaklanır. Lee’ye göre kaynak ve hedef mekana ilişkin itici ve çekici faktör-

Mültecilerin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Sözleşme’nin 1A (2) 
maddesinde yapılan 1967 
yılındaki değişiklik ile mülteci ırkı, 
dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal 
gruba mensubiyeti ve siyasi 
görüşleri yüzünden haklı bir zulüm 
korkusu nedeniyle vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan 
ve söz konusu korku yüzünden, 
ilgili ülkenin korumasından 
yararlanmak istemeyen kişi olarak 
tanımlanmıştır.

Mülteciler, ilgili ülkede ulusal ya 
da uluslararası düzenlemelere 
göre bekleme aşamasında 
olan kişilerdir. Mültecilik 
talebi reddedilirse bu kişilere 
düzensiz göçmen statüsüne 
göre davranılabilir ve sınır dışı 
edilebilir.
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lere ilaveten engelleyici faktörler göçte oldukça önemlidir. Mikro boyuttaki engelleyici 
faktörler, göç ile birlikte ortaya çıkacak olan hukuksal ve sosyal belirsizlik, ulaşım bedeli 
ve imkânlarını ifade etmektedir. Göçü engelleyen makro faktörler ise göç yasaları ve göç 
için fiziki uygunluk gibi hususlardır (Çağlayan, 2006). Bu teoride göçün gerçekleşmesi 
için engelleyici faktörlerin aşılması gerekir. Yani, fiziksel mesafe, yolculuk maliyeti, dil ve 
kültür farklılığı,  sınır güvenliği ve göç yasaları gibi hukuki engeller aşıldığı takdirde göç 
gerçekleşebilir (King, 2013). 

İtme-çekme teorisinde kişisel özellikler, yaş, cinsiyet, eğitim, din, ırk gibi hususlar 
önemlidir. Çünkü bu sahip olunan özellikler, itici ve çekici faktörleri belirler. Örneğin, 
çocuklu aile için gidilecek yerdeki eğitim imkanı önemli bir çekici faktör iken bekar ya 
da çocuksuz kişiler için bu hususlar önemli değildir. Onun için önemli olan daha yüksek 
gelirli iş imkanı ve eğlenme fırsatlarıdır. Teoriye göre göç sürecinde kaynak ve hedef me-
kandaki itici ve çekici faktörler birey tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme 
sonucuna göre birey göç ile ilgili bir karar verir. Bundan dolayı, herkes için geçerli, mutlak 
itme ve çekme faktöründen bahsedilemez (Çağlayan, 2006; King, 2013). 

Göçün nedenlerini Petersen ise beş göç tipi ile açıklar:
•	 İlkel	göçler:	Doğa	ve	çevreden	kaynaklanan	olumsuzluklar	nedeniyle	gerçekleşen	

göçtür. Petersen ilkel göçü, kuraklık, kötü hava şartları gibi nedenlerden kaynaklı 
toplu göçleri tanımlamak için kullanmaktadır. 

•	 Zoraki	göçler:	Muhtemel	göçmenlerin,	göç	süreci	ile	ilgili	herhangi	bir	tasarrufu	
olmadan göç gerçekleşiyor ise bu zoraki göç olarak tanımlanmaktadır. 

•	 Yönlendirilen	göçler:	Siyasal	ve	sosyal	ortamdaki	çeşitli	zorlayıcı	unsurlara	rağmen	
göç edip etmeme konusunda inisiyatif var ise bu yönlendirilen göç olarak tanım-
lanmaktadır. 

•	 Serbest	göç:	Kişinin	kendi	iradesi	ile	gerçekleştirdiği	göçtür.	Yukarıdaki	nedenlerden	
üçü de toplu göçlere neden olurken, bu kategori ise bireysel göçü açıklamaktadır. 

•	 Kitlesel	göç:	Teknoloji	ve	ulaşımda	yaşanan	gelişmeler	sonrasında,	göçün	kolektif	
hale gelmesidir. İradi bir göç sonrasında göç edilen yerdeki memnuniyet ve bunun 
yayılması sonrasında gerçekleşen göçtür (Çağlayan, 2006). 

Stouffer’in kesişen fırsatlar teorisine göre göçün temel nedeni bireylerin kararlarıdır. 
Teori, bu kararlar ve kararlara iten nedenlere odaklanır. Bu teoriye göre, göç edilecek me-
safe, hedefteki imkanlar ve bu imkanların miktarı göçü belirleyen temel öğelerdir. Stouf-
fer mesafeye diğer faktörlere göre daha fazla önem vermektedir. Mesafenin yakınlığı, göç 
için kişileri cesaretlendirmekte ve göçü olumlu etkilemektedir.  Bir bölgede oluşturulan 
iş imkanları ve oluşturulan cazibe ile yerleşik işçilerin sayısı muhtemel göçün boyutunu 
etkileyecektir. Nitelikli ya da niteliksiz işgücüne yönelik talep, göçü etkileyen bir diğer 
husustur (Çağlayan, 2006). 

Dünya sistemi teorisi ve bağımlılık teorileri göçün nedenini daha makro düzeyde, kay-
nakların dünya üzerinde eşitsiz dağılımı ekseninde açıklamaktadır. Bu yaklaşımlara göre, 
dünya merkez ve çevre olarak ikiye ayrışmıştır. Bu teoride merkez ülkeler ucuz işgücü, 
hammadde ve üretilen mal için farklı ülkelere ihtiyaç duyar. Çevre ülkelerden gelen ham-
madde, çevreden gelen ucuz işgücü ile işlenerek maliyet düşürülmekte ve hem ülke içinde 
daha ucuza satılmakta hem de kapitalist rekabette diğer ülkelere satılmaktadır. Bundan 
dolayı da ucuz işgücü için çevreden merkeze bir akış vardır. Geçmişte daha düşük nitelikli 
ucuz işgücü aranırken, günümüzde ise yüksek becerili, nitelikli kişilere ihtiyaç duyulmak-
tadır (Çağlayan, 2006; King 2013). 

Göç sistemleri teorisine göre ise, iki ya da daha fazla ülke arasında göçmen değişi-
miyle bir göç sistemi ve ilişkiler zinciri kurulur. Bu ilişki, mesafe olarak yakın ya da uzak 
ülkeler arasında görülebilir. Meksika ile ABD, Türkiye-Almanya buna örnek olabilir. Göç 
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hareketi, göçü önceleyen bir ilişkiler temelinde gerçekleşir. Bu teoriye göre, göçmenler 
arasındaki ağlar ve göç zinciri ile göç süreçleri daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleşir 
(Çağlayan, 2006)

İlişkiler ağı teorisine göre, göç alan ile veren ülkelerdeki sosyal ağların varlığı, göçü 
etkileyen temel hususlardan biridir. Daha önce giden göçmenlerin oluşturdukları altyapı 
ve ağlar ile kaynak ülkede bireylere göç etme imkanı sağlamaktadır. Yeni göçler ile bu ağ 
harekete geçer, yeni gelenler ilklerin tecrübesinden faydalanırlar. Zaman içinde de göç bu 
ağlar üzerinden yürümeye devam eder. İlişki ağları teorisinde ekonomik ve siyasi bağlar 
göç süreci için önemli hususlardır. Uluslararası göçmen ağı, önemli bir bilgi kaynağıdır ve 
kişiyi bilgi ile besler. Bu bilgi akışı, göçmenin nasıl gideceği, neyle gideceği, hangi belge ve 
evraklara ihtiyaç duyacağı, yasal ve sosyal durumunun ne olduğu, ne tür haklara sahip ol-
duğu gibi hususlarda rehber görevi görür. Hedef ülkeye varıldığında ağ ile, yeni göçmenler 
desteklenmekte ve her göç ile birlikte ağ daha da büyümektedir. Örneğin Almanya’da Türk 
işçilerin kurduğu göçmen ilişkileri ağı, 1960’lardan itibaren göç sürecinde etkili olmuştur. 
Bu ağlar,  daha sonra gelen göçmelerin sosyal uyumunu kolaylaştırmıştır. Daha sonra ge-
len göçmenler, iş bulma, sosyal hayat, çocukların sosyalleşmesi ve okulu gibi hususlarda 
önemli bilgiler ve kaynaklar elde etmiştir  (Çağlayan, 2006; King, 2013). Bu ağlar, genelde 
pozitif bir şekilde işlemesine rağmen olumsuz etkileri de görülebilir. Çünkü bu ağlar ne-
deniyle, illegal göç artmakta ve illegal göç örgütlenmeleri gelişmektedir. Bu durum, suç, 
insan kaçakçılığı ve seks işçiliği gibi ağlara da girmeye neden olabilmektedir (King, 2013). 

İtme-çekme teorisi göçün nedenini nasıl açıklamaktadır? 

KADIN GÖÇÜ: GÖÇÜN KADINLAŞMASI
1970’li yıllara kadar göç teorileri, göçü en temelde bireyin rasyonel kararının ürünü olarak 
görmektedir. Söz konusu teorilere göre birey, kendisi için daha iyiyi ve avantajlıyı hesap-
layarak göç eylemine girmektedir. Dolayısıyla bu teoriler çerçevesinde kadınların göçü de 
aynı nedenlerle açıklanmıştır. 1970’lerde göç teorileri, Marksizmden beslenen bağımlılık 
ve dünya sistemi teorileri ile değişim yaşamıştır. Bu teoriler göçün, dünya üzerinde eşitsiz 
olarak yayılmış olan ekonomik ve siyasal güçlerin sonucu olarak, daha müreffeh coğraf-
yalar için ucuz emek gücü olmak için gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu analizlerde de 
toplumsal cinsiyet doğrudan tartışma konusu olmamış, hatta kadınların göçü daha çok eş 
birleşmesi bağlamında ele alınmıştır. İlk olarak Morokvasic, 1970’lerin ortasında, göçün 
ekonomik zorluklardan değil,  kadınların yaşadıkları toplumda karşılaştıkları “kurum-
sallaşmış ve baskıcı ataerkil güçlere karşı hesaplanmış” rasyonel bir tercih olarak ortaya 
çıktığını göstermiştir (Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 2011, s. 21). Bu öncü araştırmalarda 
kadınların düşük sosyal statüsü, kadın göçündeki bir faktör olarak ele alınmış, kadın 
göçünün erkek göçünden farklı bir olgu olarak ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu bölümde, 
göçün kadınlaşması süreci bağlamında kadın göçünün bağımsız bir olgu haline gelmesi, 
kadın göçünün nedenleri, göçmen kadınların istihdam biçimleri ve göçün kadınlar üze-
rindeki etkileri incelenecektir. 

KENDİ BAŞINA BİR OLGU OLARAK KADIN GÖÇÜ
Kadın göçü ile erkek göçü arasında bir farkın olup olmadığı önemli bir tartışma konusu-
dur. Açıkçası göç deneyimleri ve sonuçları itibariyle sadece cinsiyet bazlı değil, yaş, eğitim, 
vasıf gibi hususlara göre de bir farklılaşma görülmektedir. Aslında burada göçmenlerin 
homojen bir kitle olmadığını, birçok değişkene göre farklılaştığını belirtmek gerekir. Top-
lumsal cinsiyet açısından bakıldığında, kadının göç ile gittiği ve ayrıldığı mekanda nasıl 
bir etkiye neden olduğu ve göçün kadını nasıl etkilediği kritik husustur. Toplumsal cinsiyet 
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eksenli olarak kadın ve erkeğin göçünde bir farklılık görülmektedir. Kadınların geldikleri 
ve hedefe ulaştıkları mekanlar erkeklere göre farklılaşmaktadır. Kadın ve erkek göçünde, 
eğitime erişim, sosyal ve ekonomik hayattaki konum, istihdam şekli ve biçimi, iş koşulları 
gibi hususların farklılaştığı görülmektedir. Dahası, kaynak ülkedeki kadına yönelik tutum 
ve davranışlar, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta kadına sunulan imkanlar, kadınların 
göçü üzerinde belirleyicidir (Duman, 2015). Dolayısıyla hem nedenleri ve göç etme bi-
çimleri hem de hedef mekandaki yaşam ve istihdam biçimleri ile göçün etkileri açısından 
erkeklerden farklılaşan, kendi başına bir olgu olarak kadın göçünden bahsedilebilir. 

Göçmenlere toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında dengeli bir dağılımın olduğu 
görülmektedir. Küresel göçmenlerin yarısı kadındır. Gelişmiş ülkelerde bu oran daha da 
artmaktadır. 1970-2000 arasında, Asya’da kadın göçmen oranı %46,6’dan %43,3’e; Kuzey 
Amerika’da %51,1’den %50,3’e inmişken dünyanın diğer taraflarında kadın göçünde bir 
artış yaşanmıştır. Kadınların göçü Afrika’da %42,7’den %46,7’ye; Okyanusya’da %46,5’ten 
%50,5’e, Latin Amerika ve Karayipler’de %46,8’den %50,2’ye, Avrupa’da %48’den %51’e 
yükselmiştir. Kadın göçünde yaşanan artışla birlikte bağımsız olarak göç eden kadın oranı 
da artmaktadır. Dış göç yani uluslararası göç, 1960 ve 1970’lerde daha çok erkekler tara-
fından büyük işçi hareketleri kapsamında Avrupa ve Amerika’ya yönelik göç hareketleri 
şeklinde gerçekleşmişti. Kadın ve çocuklar ise ikinci dalga olarak 1980’lerde ve 90’larda 
aile birleşmesi çerçevesinde göç ettiler. 1990’lardan sonra kadınlar daha yüksek oranda 
göç etmeye başlamışlardır.  Gönüllü ve zorunlu göç bağlamında hem aile üyesi hem de 
bağımsız olarak kadın göçü bir olgu olarak artmıştır. Göç eden kadınlar, özellikle ev işleri 
ve temizlik, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işlerde çalışmaya başlamışlardır (Omelaniuk, t.y.).

Hedef ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşümler, evde bakım ve temizlik ko-
nusunda işgücüne duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Özellikle kadınların işgücüne katılımı, 
çocuk bakımı için sunulan kamu hizmetlerinin yetersiz olması ve yaşlılar için sunulan 
imkanların sınırlılığı, nüfusun artan bir şekilde yaşlanmaya başlaması ve bunun sonucu 
olarak bakıma muhtaç yaşlı sayısındaki artış, daha önce aile içinde geleneksel olarak ka-
dınlar tarafından yerine getirilen bu bakım ve temizlik gibi konularda düşük ücretli yeni 
bir işgücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Oldukça düşük ücretli olarak bakım ve temizlik 
işlerini yapmayı kabul eden göçmen kadınlar bu süreçte birçok ülkede görülmeye başla-
mıştır (Ihlamur-Öner, 2015).

Genelde kadınların bu sektörlerde çalışmak zorunda kalmalarının bir önemli nedeni de 
gidilen ülkede diplomalarının tanınmamasıdır.  Mesleğini icra edemeyen göçmen kadınlar, 
düşük statülü bu işleri icra etmek zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte, göçmen kadınla-
rın genelinin kaçak olması, yasal işlerde çalışmalarını engellemektedir. Dahası göçmenler, 
geride kalan akraba, çocuk gibi kişilerin geçimini üstlendikleri ve barınma ile ilgili sorun-
ları olduğu için iş konusunda seçici olamamaktadır. Göçmen kadınların bu işleri piyasaya 
girmek için bir fırsat olarak görmeleri ve daha nitelikli bir iş için basamak olarak tanımla-
maları da, iş konusunda seçici olmalarını engellemektedir. Son tahlilde, göçmen kadınların 
birçoğu bu sektörde çalışmaya devam etmektedir (Ihlamur-Öner, 2015). 

Evde yatılı bakıcı ya da hizmetlilerin çalışma koşullarının ağır olduğu, uzun saatler 
çalıştıkları, bazı örneklerde dışarı çıkarılmadıkları, duygusal ve fiziksel istismar ve şiddete 
maruz kaldıkları yönünde çeşitli araştırma bulguları vardır  (Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 
2011, 24-25). Özellikle Körfez ülkelerinde göçmen kadınların, çeşitli belgelerine el konu-
larak daha zor şartlarda çalıştırıldıkları bilinmektedir. Buna ilaveten doğrudan insan tica-
reti bağlamında kadınların ticareti yapılmaktadır. İnsan ticaretinin en temel hedefindeki 
kesim, yoksul ülkelerdeki en zayıf, düşük gelirli, sosyal ortamlardan yoksun, etnik olarak 
azınlık kesimdeki kişilerdir. Moldova, Mali, Nepal ve Bangladeş gibi ülkelerde kadın ve 
çocuklar insan ticaretinin ilk hedefidir. Azınlıklar ve gençler, emek piyasasında dışarıda 
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kalan kesim olduğundan bu kişiler insan ticaretinin daha kolay hedefi haline gelmekte-
dirler. UNICEF’in 2000’in başlarındaki verisine göre, Afrika’da her yıl ortalama 200 bin 
çocuk, Güneydoğu Asya’da ise 200 ile 250 bin kadın ve çocuk insan ticareti kapsamındadır 
(Omelaniuk, t.y.).

Eğlence ve fuhuş sektörü de göçmen kadınların çalıştırıldığı alanlar olarak ön plana 
çıkmaktadır. Kadınların bazıları, insan tacirleri tarafından tehdit edilerek ve şiddet göre-
rek eğlence ve fuhuş sektöründe çalıştırılmaktadır. Farklı işlerde çalıştırılmak vaadiyle, 
göç eden ancak kandırılarak ya da doğrudan insan ticareti yoluyla bu sektörlerde çalıştırı-
lan göçmen kadın sayısı azımsanmayacak ölçüdedir (Duman, 2015). 

Göçmen kadınların çalıştığı en yoğun alanlardan biri de tekstil ve ev işi, sağlık ve eğ-
lence sektörleridir. Filipinler, Sri Lanka, Bangladeş ve Endonezya’dan oldukça büyük sayı-
da kadın, düşük statülü ve ucuz kadın işgücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle göç etmektedir-
ler. Hong Kong ve Singapur’da yabancı göçmen işçiler önemli bir oranda ev işleri, bakım 
ve sağlık sektörlerinde çalışmaktadırlar. Benzer bir şekilde Ortadoğu ülkelerinde, özel-
likle Birleşik Arap Emirliklerinde, ev ve bakım işleri büyük oranda Sri Lankalı, Filipinli 
kadınlar tarafından karşılanmaktadır.  Bu ülkelerdeki evdeki hizmetlilerin %80’i kadın 
Sri Lankalı işçilerdir. Dahası, Afrikalı ve Asyalı hemşirelerin Birleşik Krallık ve Amerika 
Birleşik Devletlerinde sağlık sektöründe önemli bir boşluğu doldurduğu görülmektedir 
(Omelianuk, t.y.).

Göç Eden Kadınlar: Kaynak Ülkeler
Dünyaya bakıldığında ise, 1990’ların sonunda 1 milyon Filipinli, yarım milyon Endonez-
yalı ve 40 bin Taylandlı kadının ülkelerinin dışında çalıştığı ve bu sayının gittikçe arttığı 
görülmektedir. Filipinlerde, Endonezya’da ve Sri Lanka’da kadın göçmen işçi oranı bu ülke-
deki tüm göçmen işçiler arasında %60-80 oranındadır. Pakistan’da ve Bangladeş’te kadın-
ların iç göçe katılım oranı erkeklerden daha yüksektir. Çin’de, Vietnam’da, Endonezya’da 
ve Etiyopya’da kadınlar özellikle ev işlerinde ve bakım sektöründe çalışmak üzere kırsal-
dan kente göç etmiştir. Bu durum işin ve göçün kadınlaşması olgusunun ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Açıkçası kadın göçü sonrasında kadınların istihdam imkanı artmış ve 
kadınların evdeki yaşam standartlarını geliştirmelerine olanak sağlanmıştır. Bu iç göç dal-
galarına ilaveten, dünyanın daha yoksul kesimlerinden -Güney ve Güneydoğu Asya, Latin 
Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu- daha müreffeh kesimlerine doğru, özellikle, ev 
işleri ve bakım sektörlerinde çalışmak üzere göçler artmıştır. İç göçte kadın oranını artıran 
bir başka husus ise kadınların evlilik için başka mekanlara gitmesidir  (Omelaniuk, t.y.). 

Göçmen Kadınların Gittikleri Ülkeler: Türkiye ve İtalya Örneği
Yukarıda da ifade edildiği üzere, göçmen kadınlar dünyanın hemen her yerine gitmekte-
dirler. Şimdi İtalya ve Türkiye’deki göçmen kadınlara biraz daha yakından bakacağız. 

İtalya 
İtalya’da 1970’li yıllarda, evde bakım ve temizlik gibi alanlarda çalışmak üzere, İtalya’nın 
eski sömürgelerinden ve Katolik dinine mensup ülkelerden göç akını yaşanmıştır. Evde 
bakım, temizlik gibi hizmetler için yüksek bir talebin  olduğu İtalya’da istihdam, esnek ve 
ucuz emek gücü olan göçmen kadınlar tarafından karşılanmaktadır. İtalya’da evde bakım 
sektöründe çalışan kişiler, çoğunlukla Doğu Avrupalı kadınlardır. Bu kadınların çoğu tu-
rist vizesi ile İtalya’ya giriş yapmakta,  vize süresini aşarak çalışma izni olmamasına rağ-
men, çalışmaya devam ederek düzensiz göçmen haline gelmektedir. İtalya’ya gelen Güney 
Avrupalı göçmenler önce düzensiz göçmen olarak enformel sektörde çalışmakta ve daha 
sonra yasal statü elde etmektedirler. Bu noktada yaşlı bakımında İtalya’da aile merkezli 
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bakımdan, aile içinde göçmen bakıcı modeline geçiş yaşanmaktadır. Oldukça çok sayıda 
göçmen kadın İtalya’da ev ve bakım işlerinde çalışmaktadır. Daha ayrıntılı bir biçimde 
söylenirse, İtalya’da 646 bin göçmenin yaklaşık yarısını çoğunluğu kadınlardan oluşan 
göçmen bakıcılar oluşturmaktadır (Ihlamur-Öner, 2015). 

Türkiye
Türkiye’ye yönelik kadın göçüne bakıldığında dünyada yaşanana benzer bir eğilim görül-
mektedir. Özellikle kentli ailelerde evde bakım ve temizlik için ucuz işgücü olarak göçmen 
kadınlar çalıştırılmaktadır. Bu kadınlar düzensiz göç ile Türkiye’ye gelmektedirler. Kadın 
göçmenler coğrafi yakınlık, esnek vize uygulaması, kayıt dışı ve göçmen kadın emeğine 
duyulan ihtiyaç nedeni ile Türkiye’yi tercih etmektedirler. Türkiye’deki kadın göçmenle-
rin çoğunlukla eski Sovyet cumhuriyetlerinden geldiği görülmektedir. 2001 yılı verilerine 
göre 0-14 yaş dışarıda bırakıldığında, Türkiye’ye en çok göç, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, 
Azerbaycan, Kazakistan ve Moldova’dan gelmektedir. Moldova’dan gelenlerin %75’i, Lit-
vanya ve Kazakistan’dan gelenlerin %69’u, Ukrayna’dan gelenlerin %67’si ve Rusya’dan 
gelenlerin %64’ü kadındır. Bu kadınlar da genel olarak ucuz ev işleri ve bakım işleri yap-
maktadırlar (Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 2011). 

Türkiye’de göçün kadınlaşması konusunda asıl etken, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden 
göç eden kadınlardır.  Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’deki göçmen kadınlar da genel-
de evde temizlik, yaşlı ve çocuk bakımı sektörlerinde iş imkanı bulabilmektedirler. Daha 
az oranda da turizm ve eğlence sektörlerinde yer almaktadırlar. Evde çalışan kadınların 
bazıları yatılı kalmakta bazıları ise gündelikçi olarak çalışmaktadır. Daha düşük bir ücrete 
uzun saatler süresince bu kadınlar çalışmaktadırlar (Akalın, 2014). Buna ilaveten, Türki-
ye’deki tekstil sektöründe ucuz iş gücü olarak çalışmak için, Azerbaycan ve diğer eski Sov-
yet Bloğu ülkelerinden gelen, bir kısmı kaçak statüde çalışan kadınlar vardır. Eski Sovyet 
Bloğundan gelen kadınların bazıları turizm sektöründe çalışmaktadır. Bu kadınlar eğitim 
düzeyinin yüksek olması ve dil becerileri nedeniyle turizm sektöründe çalışabilmektedir 
(Dedeoğlu ve Gökmen, 2011). Göçmen kadınlar, Türkiye’ye vize ile girip kısa süre kaldık-
tan sonra ülkelerine geri dönmekte ve tekrar Türkiye’ye gelerek bu göç döngüsüne dahil 
olmaktadırlar. Bu göç tipi, mekik ve döngüsel göç tiplerine benzerdir. 

Türkiye’de ev işlerinde çalışan göçmen kadınların çalışma koşulları, işverenleri ile ilişkileri, 
karşılaştıkları sorunları tartışan kapsamlı bir araştırma: http://www.openaccess.hacettepe.
edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1369/c3c38786-ba18-4eae-9728-ae04a1178d5f.
pdf?sequence=1

KADINLARIN GÖÇ NEDENLERİ
Birçok çalışmada, fakir ve zengin ülkeler arasındaki açık gelir ve refah düzeyi eşitsizli-
ği nedeniyle, fakir ülkelerden daha zengin ülkelere doğru göç yaşandığı bulgusuna ula-
şılmıştır. Refahı düzeyi yüksek ülkede yaşayanların ucuz işgücüne duydukları ihtiyaç 
ve yoksul ülkelerdeki potansiyel göçmenlerin belirli bir gelire sahip olma arzusu, kadın 
göçünün temel nedenlerinden biridir. Özellikle hizmet sektöründe ucuz kadın işgücüne 
duyulan ihtiyaç, kadınların göçünü etkileyen en önemli hususlardandır. Daha önce de 
bahsedildiği üzere, gelişmiş Batı ülkelerinde kadınların işgücüne katılımı, yaşlı ve çocuk 
bakımında sosyal hizmette yetersiz destek, kadınların geleneksel ev işi ve bakım rollerin-
den uzaklaşmaları, bu işlerle uğraşacak ucuz işgücüne ihtiyacı artırmıştır. Bunun sonucu 
olarak, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerindeki orta sınıf ve üstü ailelerin 
ev işleri, bakım ve öğretim işleri için dünyanın fakir bölgelerinden, Afrika, Latin Amerika 
ve Güneydoğu, Merkez ve Doğu Avrupa ve Asya’dan kadınlar göç etmektedirler (I. Dede-
oğlu ve Ekiz Gökmen, 2011; Ihlamur-Öner, 2015; Omelianuk, t.y.). 
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Kadın göçünü etkileyen bir diğer faktör de eğitimdir. Eğitim kadının göç etme potan-
siyelini artırmaktadır. Göçmenler her zaman için daha ucuz bir işgücü olarak tanımlandı-
ğı için, eğitimli kadınlar da görece daha düşük ücret ile firmalar tarafından istihdam edilir. 
Daha iyi sağlık hizmetleri elde etmek, sağlık kuruluşlarının yakınlarına taşınmak isteği 
kadın göçünü belirleyen bir diğer husustur. Özellikle yoksul ülkelerde, kırsal alanda çeşitli 
bulaşıcı hastalıklar etkili olabilmektedir. Bunun sonucu olarak da kırsal alanda kadınlar, 
tarımsal üretim sürecinde emek yoğun olarak çalışamamaktadırlar. Bu da tarımsal ürün 
verimliliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla daha sağlıklı yaşam, hastane ve ulaşım gibi husus-
lardan dolayı kadınlar göç etmektedir (Awumbila, 2014, Omelianuk, t.y.).

Filipinler, Sri Lanka ve Tayland’da yüksek olan kadın göç oranının temel nedeni,  ka-
dınların bağımsız karar alabilmeleridir. Bu ülkede kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri 
itibariyle erkeklerden bağımsız karar alabilmekte, kendi tercihleri ile göçü gerçekleştir-
mektedirler. Dinsel ve kültürel baskıların ve patriarkal yapının hakim olduğu ortamlarda 
kadınların özgürlük alanı sınırlı olmakta ve bu ise kadın göçünün daha az olarak gerçek-
leşmesine neden olmaktadır. Fakat aynı sosyal yapı, dini ve kültürel baskılardan kaçmak 
isteyen kadınlar için de bir göç nedeni olabilmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki göçmen kadınların istihdamında toplumsal cinsiyet bazlı olarak 
aşırı bir ayrışma görülmektedir. Özellikle, ev işleri, sağlık, çocuk ve yaşlı bakımı gibi sek-
törler bu göçmen kadınlar tarafından doldurulmaktadır. Buna ilaveten, ithal yönelimli 
endüstrileşme sürecinde Asya, Latin Amerika ve Afrika’da kırsaldan şehire, tekstil, giyim 
ve ev bakım hizmetleri için göçler yaşanmaktadır. Küresel ekonomideki bu gelişme hem 
ülke içinde hem de ülkeler arasında yeni ucuz bir işgücünün ortaya çıkmasına neden ol-
maktadır (Omelianuk, t.y.).

Bağımsız olarak göç eden kadınlar, istihdam konusunda güçlükle karşılaşmaktadır. Bu 
kadınların, daha çok bakım, temizlik gibi statüsü düşük ama çalışma koşulları ağır sek-
törde çalıştıkları görülmüştür. Özellikle evde bakım ile ilgili işlerde yatılı bakıcı oranı her 
geçen artmaktadır. Kadınların bu sektörlerde çalışmayı tercih etmelerinin nedeni yapılan 
bazı çalışmalarda görülmüştür. Örneğin California’da yapılan araştırmada Filipinli temiz-
lik işçileri ülkelerindeki bir profesyonelden daha yüksek ücret aldıkları, Almanya’da yaşlı 
bakım ile uğraşan Polonyalı kadınların da ülkelerindeki bir profesyonel meslekten daha 
fazla kazandıkları görülmektedir. Dahası, yalnız göç eden kadınların eğlence ve fuhuş sek-
törüne dahil olma riski de yüksektir (Dedeoğlu ve Ekiz Gökmen, 2011).

Göçmen kadınlar hangi sektörlerde çalışmaktadırlar?

GÖÇÜN KADINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ/SONUÇLARI
Göç sonrasında kadınların yaşamlarında önemli değişimler yaşanmaktadır. İster iç göç 
çerçevesinde kırsal alandan şehire göç edilsin, ister dış göç ile başka bir ülkeye göç edilsin, 
göçün kadınların hayatında olumlu ve olumsuz etkileri açıkça görülmektedir. Özellikle 
yoksul Afrika ve Asya ülkelerinde yaşanan iç göçler sonrasında, kadınların şehirdeki ya-
şamları hayli güçleşmektedir. Çünkü kadınlar, şehire göç ettiğinde, düşük ücret ile yoğun 
ve ağır koşullarda uzun saatler boyunca çalışmaktadırlar. Kadınların hayatında olumsuz 
birçok olgu varlığını devam ettirse de, göç ile birlikte kadınların yaşamlarında olumlu 
değişimler de yaşanmaktadır. 

Göçün kadın üzerindeki olumlu etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz: 
•	 Göç,	 kadınların	 özgürleşmesine	 katkıda	 bulunmaktadır.	Güçlük	 ve	 zorluklarına	

rağmen göç, kadınlara yeni fırsatlar ve finansal bağımsızlık sağlar. Göç sonrasında 
elde edilen gelir ile kadının evindeki ve toplumdaki saygınlığı artar. Özellikle eği-
tim düzeyi düşük kadınların, istihdama katılması, kendi geliri olması gibi neden-

2



Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları90

lerle kadının statüsü yükselmektedir. Benzer şekilde kadının istihdama katılımı ile 
geliri yükselmekte ve mülk edinebilmektedir.

•	 Göç	sonrasında	kadınların	sosyal	hak	ve	yaşam	koşulları	iyileşmektedir.	Özellikle,	
refah devleti uygulamaları ile öne çıkan ülkelerde göçmen kadınların birçok sosyal 
hakka sahip olması geldikleri ülkeye göre daha müreffeh hayat sürmelerini müm-
kün kılmaktadır.

•	 Kadınlar	erkeklere	göre	gündelik	yaşamda	daha	fazla	dışlanma	ile	karşılaşmakta-
dır. Bu dışlanma tecrübesi nedeniyle göçmen kadınlar, erkek göçmenlere kıyasla, 
göç sonrasında karşılaşılan dışlanma ile daha rahat bir şekilde baş etmektedir. 

•	 Özellikle	uluslararası	göç	sonrasında	dil	öğrenen	kadın,	kurduğu	bağlar	ve	ilişkiler	
ile yeni bir sosyal ortama dahil olabilmekte ve daha rahat sosyalleşmektedir. An-
cak göç sonrasında, hedef ülkenin dilini öğrenemeyen kadınların ise sosyalleşme 
imkanları kısıtlanmaktadır.

•	 Erkeklere	oranla,	kadın	göçmenler	geride	kalan	yakınlarına	maddi	destek	sağla-
makta daha etkilidirler. Bu ise onların statüsünü olumlu etkilemekte, aile ve çevre-
sinde saygınlıklarını arttırmakta, buna ilaveten, ülke ekonomisine katkı sağlamak-
tadır (Duman, 2015; Kawar, 2003, Omelianuk, t.y.).

Göçün kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerine bakıldığında ise şu hususlar öne çık-
maktadır:

•	 Özellikle	yalnız	göç	eden	kadınların	güvencesiz	ve	tehlikeli	iş	sektöründe	çalışma	
riski vardır. Kadınların özellikle vasıfsız işlerde, ağır çalışma koşullarında düşük 
ücretle çalışması ve sektördeki teknolojik gelişmeler sonrasında işsiz kalma riski 
de bulunmaktadır.

•	 Özellikle	yasal	olmayan	yollarla	göç	eden	kadınların	sömürü	ve	istismara	maruz	
kalma riski yüksektir. 

•	 Özellikle	iş	hayatına	dahil	olmayan	ve	dil	öğrenemeyen	göçmen	kadınların	sosyal	
hayatları sınırlanmaktadır. 

•	 Göçmen	kadınların	toplumla	entegrasyonu	erkeklere	göre	daha	güçtür.	Çünkü,	ai-
levi sorumluluklar, finansal zorluklar ve istihdam biçimleri nedeniyle göç edilen 
toplum ile bütünleşmede sorun yaşamaktadırlar. 

•	 Kadın	göçmenlerin	 istihdam	alanları,	çoğunlukla	ev	 işleri	ve	eğlence	sektörü	 ile	
ilgili olduğundan ve kariyer ve beceri elde etme imkanı olmadığından göçmen ka-
dınlarda vasıfsızlaşma görülebilmektedir. 

•	 Çoğu	kadın	göçmen	ev	ve	bakım	 işlerinde	 çalıştığından	ve	bu	mekanlarda	 tüm	
gün yaşadığından dolayı, diğer hemşerileri ile  ilişki ve ağlar kurma imkanları sı-
nırlanmaktadır. Bundan dolayı da hakları konusunda çok az bilgiye sahip olmakta 
ve sosyal destekten yararlanamamaktadır. 

•	 İş	yasası	ve	sosyal	koruması	olmayan	işlerde	erkeklere	kıyasla	daha	çok		kadın		ça-
lışmaktadır. Kadın göçmenler, hakları konusunda  daha az bilgi sahibidir ve hakkı-
nı talep etme konusunda otoritelerden çekinmektedirler.  

•	 Kadınlar,	daha	çok	yoksulluğu	aşmak	için	göç	etmektedirler,	ancak	gittikleri	yer-
de sözleşmesiz çalıştıklarından ve yasal problemleri olduğundan daha az ücret 
almaktadır ve dolayısıyla göç süresi uzamaktadır (Duman, 2015; Kawar, 2003, 
Omelianuk, t.y.). 

Göçün kadınlar üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Ancak, bazen de göç sonrasında kadın-
lar birçok olumsuzluğu tecrübe etmektedirler.
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Göç sonrasında kadınlar ne tür olumsuz durumlarla karşılaşmaktadırlar?

KENT, GÖÇ VE KADIN
Kentleşme, istihdam ve üretimin tarımsal ve kırsal faaliyetlerden uzaklaşıp, endüstri ve 
hizmet sektörüne dönüşme sürecidir. Ekonomik büyüme ve kentleşme birlikte hareket 
eden iki unsurdur. Kentleşme, daha iyi yaşam standartları, daha uzun yaşam süresi, daha 
yüksek okuryazarlık düzeyi, daha iyi alt yapı hizmetleri sunduğu için, olumsuz etkilerine 
rağmen son 50 yılda çok hızlı bir kentleşme yaşanmıştır.  Kentleşmenin kadınlarla ilgili 
olan boyutuna bakıldığında ise, doğum oranlarının azalması ve kadın istihdamının art-
ması gibi iki önemli olgu ortaya çıkmaktadır. Bu iki husus, kentleşmenin toplumsal cinsi-
yet üzerindeki etkisini ifade etmektedir (Tacoli, 2012). 

Göç ve kentleşme ile birlikte kadınlara yönelik farklı olgular ile karşılaşılmaktadır. 
Kentsel yoksulluğun sonucu olarak temel altyapı ve belediyecilik hizmetlerinden mahrum 
konutlarda yaşamak kadınları daha derinden etkilemektedir. Birçok geleneksel sorum-
luluğun kadınların üzerinde olması, kadınları daha da zorlamaktadır. Buna ilaveten, ka-
dınların toplumsal yaşama dahil olması, kent ile bütünleşmesi gibi alanlarda da sorunlar 
yaşanmaktadır. 

GÖÇ VE KENTLEŞME
Büyük bir nüfusun kırsal alandan kentlere doğru göç etmesi sürecinde, bu nüfusa ha-
zırlıksız olan kentlerin bazı sorunlar ile karşılaşması beklenen bir durumdur. Dünya ge-
neline bakıldığında, gelişmiş Batı ülkelerinin endüstrileşmeyle birlikte yaşanan göçler 
sonrasında kentsel mekanlarında karşılaşılan sorunlar, 20. yüzyıl öncesinde çözülmüştür. 
Genel olarak bu ülkelerde kentleşme süreci tamamlanmış ve kentler daha stabil hale gel-
miştir. Bugün, göç ciddi anlamda yoksul Asya ve Afrika ülkelerinin sorunudur. Çünkü 
nüfus hareketliliği bakımından Asya ve Afrika ülkeleri son derece dinamiktir. Bu ülkeler-
de kentleşme oranı hayli yüksektir, kırdan kente göç sürecinde yeni kentli yoksullar kentin 
çeperlerinde, gecekondu alanlarında temel sosyal ve belediyecilik hizmetlerinden uzak bir 
şekilde yaşamaktadırlar (Awumbili, 2014).

Kent bilimciler, sosyologlar ve kent üzerine araştırma yapanların kent tanımları fark-
lılaşmaktadır. Ancak tüm farklılıklara rağmen kentin tanımı kırdan farklılaşma eksenin-
de ele alınmaktadır. Bu anlamda kent, kırsal alandan farklı olarak, üretim ve istihdamın 
tarım ve hayvancılığa dayanmadığı; toplumsal ilişkiler, kültürel alanlar ve nüfus yoğun-
luğunun yüksek olduğu mekanlar olarak tanımlanabilir.  Kentleşme ise kent sayısının ve 
kent nüfusunun artması durumu olarak tanımlanabilir. Kent nüfusu ya doğumlar ile ya da 
göçler ile artar. Kentleşmenin daha açık bir tanımı şu şekilde yapılabilir. “Sanayileşme ve 
ekonomik gelişmeye bağlı olarak kent sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi 
sonucunu doğuran, toplum yapısında, artan oranda örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaş-
ma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus 
birikim sürecidir.” (Yenigül, 2005, s. 280).

Kentleşme günümüzde halen canlılığını koruyan temel meselelerden biridir. Kentleş-
me sorunu ciddi bir şekilde bugün kırdan kente göçün yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleş-
tiği yoksul Asya ve Afrika ülkelerinde görülmektedir. Gelişmekte olan ve büyüyen bu ülke-
lerde kırdan kente göçün sonucu olarak hızlı bir kentleşme olgusu görülmektedir. Yapılan 
analizlerde özellikle Afrika’da kentleşme hızının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği 
tahmin edilmektedir. Daha somut ifade etmek gerekirse, birçok Afrika ülkesinde, özellikle 
söz konusu ülkelerin başkentlerinde, 2010 yılından itibaren 2025 yılına kadar hızlı kent-
leşmenin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Örneğin, 15 yıl içinde Burkina Faso’nun 
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başkenti Ougadougou’nun nüfusunun 1,9 milyondan 4,8 milyona, Nijer’in başkenti 
Niamey’in nüfusunun 1,2 milyondan, 2,9 milyona, Somali’nin başkenti Mogadişu’nun 
1,4 milyondan 3,3 milyona artması beklenmektedir. Bu gelişmeler yaşanırken, kentlerin 
altyapısında benzer bir şekilde hızlı bir dönüşüm gerçekleşmemektedir. Örneğin, temiz 
suya ulaşmada kentin yeni büyüyen alanlarında önemli bir sıkıntı görülmektedir. Kent-
lerdeki bu hızlı büyüme ve yoksulluğun varlığı ile birlikte Afrika şehirlerinde yoksulluğun 
yeni yüzü görülmektedir. Kentsel nüfusun önemli bir bölümü, gecekondu bölgelerinde 
enformel yerleşim alanlarında yaşamaktadır. Sahraaltı Afrika’da 1990’da gecekondu böl-
gelerinde yaşayan kişi sayısı 103 milyon iken, bu sayı 2012 yılında 213 milyona çıkmıştır 
(Awumbila, 2014).

Göç, yoğun ve kontrolsüz bir şekilde gerçekleştiğinde kentler üzerindeki baskı önemli 
oranda artmakta ve kentsel mekanda hızlı ve hazırlıksız dönüşümler gerçekleşmektedir. 
Göç sadece mekanlar arasında yer değiştirmeyi ifade eden bir nüfus hareketi değildir. 
Göçün ayrıca ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamda önemli etkileri vardır. Göç ile 
birlikte mekanda ve sosyal alanda önemli değişimler görülür. Göçmenler geldikleri kültü-
rü yeni yerleştikleri yerlere aktarırlar ve yeni yerleştikleri yerde yeni bir kültür ile karşıla-
şırlar. Bu iki kültürün karşılaşması ile kültürel etkileşimler gerçekleşir. Bu karşılaşmalar, 
etkileşimler ve iletişimler, hem göçmenin yaşamında, hem de göç edilen kentsel mekanda 
önemli değişimlere neden olmaktadır. Göç ile birlikte farklı kültürlerin karşılaşması son-
rası iki durumdan biri ortaya çıkar: Öğrenmeye açık toplumsal ortamlarda farklı kültürler 
birbirinden bir şeyler öğrenerek bir entegrasyona giderken, farklılıkların belirgin olduğu 
toplumlarda ise göç sonrasında entegrasyondan ziyade ayrışma ortaya çıkar (Tümtaş ve 
Ergun, 2016). Daha açık ifade etmek gerekirse, göç sonrasında, göçmenler, işsizlik, konut, 
ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok soruna ilaveten bir de kültürel sorunlarla karşılaşırlar. 
Çünkü, göçmenler, kendileri için yeni ve yabancı olan yeni bir kültürel ortama girerler 
ve bu kültürel ortamda geçmişten taşıdıkları, kültürel değerler ile çeşitli gerimler ortaya 
çıkar. Bu ise bir huzursuzluğa sebep olur. Göçmenler kentte yeni bir bakış açısı elde eder 
ve artık kentin bir parçası olduklarını anlamaya başlarlar. Ancak, bu noktada kırdan getir-
dikleri ile kentten edindikleri çatışabilir (Yenigül, 2005, s. 281). 

Özelikle zorunlu göçlerde, göçmeler, kente hazırlıksız gelmektedirler. Bu durum bir-
çok sosyoekonomik sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Göç edilen yerin gelenlerin 
yaşam biçimleri üzerinde olumlu etkisi görülmemektedir. Dahası, sosyal ayrışmalar gö-
rülmektedir.  Bu özellikle yaşanılan mekanlarda ayrışmalara neden olur ve göçmenler 
kendi aralarında kendilerini daha güvende hissettikleri ortamda yaşamayı tercih ederler. 
Mekanların kullanımında etno-kültürel ve sosyoekonomik açıdan homojenlik görülebilir 
(Tümtaş ve Ergun, 2016). 

Göç ve kentleşme her zaman için olumsuz bir süreci ifade etmemektedir. Kente ge-
len yeni göçmen, kır ile bağını tamamen koparmasa dahi artık kentli olmuştur. Kentsel 
yaşama dahil olması ile birlikte, çeşitli konulardaki düşünce ve davranışlarında değişim 
yaşanmaktadır. Yeni göçmen, yeni bir çevreye girmekte, yeni bir toplumsal konum ve sta-
tü elde etmektedir. Kente göç ile birlikte bireyin çevresi değişir. Yeni ve daha üst bir sosyal 
statü kazanır. Mesleğinde, gelir düzeyinde ve toplumsal ilişkilerinde değişim görülmeye 
başlanır. Yeni göçmenin deneyimlediği bu değişimler, onun tüm toplumsal ilişkilerinde 
değişime ve bireysel ilişkilerinde farklılaşmaya neden olur. Kentli olma sürecinde göçmen 
bireyin değer ve tutumlarında iki aşamada değişim gerçekleşir. İlk olarak kentsel mekanda 
eski tutum, değer ve alışkanlığın etkisi kaybolmaya başlar ve yerine yeni kültür ve davra-
nışlar içselleştirilir (Öztürk ve Altuntepe, 2008).

 

Özellikle büyük çaplı göçler ile birlikte, göçün kentsel mekandaki en önemli etkisi, 
yeni gelenler için barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik halihazırdaki konutların yeter-



4. Ünite - Göç, Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet 93

sizliğidir. Göçler sonucunda, kentlerdeki konut sayısı, yeni gelen büyük nüfusun talebini 
karşılamayamamaktadır. Buna ilaveten, özellikle kent merkezi ve buna yakın alanlardaki 
konut ve kira fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, yeni göçmen kentin çeperlerine doğru 
yerleşmeye başlar. Bunun sonucunda çarpık bir yapılaşma ile gecekondu tarzındaki ev ya-
pımları gerçekleşir.  Ev yapım sürecinde ise özellikle yeşil alanlar tahrip edilmektedir. Bu 
durum Türkiye’de 1950’lerden sonraki büyük göç dalgaları sonrasında İstanbul, Ankara 
ve İzmir gibi şehirlerde görülmüştür (Yenigül, 2005). Buna ilaveten, Asya ve Afrika şe-
hirlerinde yakın zamanda gerçekleşen göç hareketleri sonrasında göçmenler, gecekondu 
mahallelerinde yaşamaya başlamışlardır (Awumbila, 2014). 

Kente yoğun göç sonrasında kentin çeperlerinde enformel olarak başlayan yapılaşma 
süreci gecekondulaşma olarak tanımlanır. Gecekondulaşma, “sanayileşmeyle kentleşme-
nin eş zamanlı bir seyir izlemediği, kentlerin yoğun göçü emebilecek olanaklara sahip 
olmadığı ülke kentlerinde; göç sonucu kente gelenlerin kendi olanaklarıyla yaptığı ve yok-
sulların yoğun olarak yaşadığı mekânsal ölçek” (Tümtaş ve Ergun, 2016, s. 1352) olarak 
tanımlanabilir. Gecekondu olgusu; “göç sonucu kırsal alanlardan kentlere gelen kesimin 
formel yollardan ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle, kentlerde tutunma sürecinde 
konut sorununa enformel yollardan bulduğu çözüm” (Tümtaş ve Ergun, 2016, s. 1352-
1353) olarak tanımlanabilir. 

Hızlı ve yoğun gerçekleşen göçlerin kent mekanı üzerindeki en önemli etkisi, kentle-
rin dağınık ve çarpık bir şekilde büyümesidir. Bu tür göçler ile konut ve barınma sorunu 
ortaya çıkar ve kentlerde kira ya da ev-arsa fiyatlarında artışlar başlar. Bu göçmenler için 
ağır bir bedel olduğundan, bu sorunu aşmak için kent dışında ciddi altyapı eksiklikleri 
olan evlere yerleşmek durumunda kalırlar. Kentsel hizmetlerden yoksun yerlerde, kendi 
gecekondularını yaparlar, kentsel hizmetlerden yoksun bu bölgeler ile kentin ana bölgeleri 
arasında mekânsal ayrışmalar yaşanır. Kentin bu hareketli ve daha kozmopolit bölgeleri, 
yeni göçleri de çeker ve buralar göçmen mahallesi haline gelerek “yoksulluğun mekânsal 
olarak yoğunlaşmasına” neden olur (Yenigül, 2005, s. 281). 

Hızlı ve yoğun göç sonrasında, yeni göçmenler daha çok emek yoğun işgücünün kul-
lanıldığı sektörlerde ucuz işgücü istihdamına katılmaktadır. Göçmen nüfusun artışı, en-
formel işgücünün oluşmasına neden olur ve bu da formel işgücünün ücret durumlarını 
olumsuz etkiler, pazarlık gücünü zayıflatır. Göçün istihdam ve işgücü üzerindeki etkisi 
şu şekilde özetlenebilir: Göçün yoğun ve hızlı biçimde yaşandığı dönemlerde yarattığı 
yüksek işgücü sunumuyla ücretler düzeyi düşer. Göçmenlerin ancak kendilerine süreksiz, 
güvencesiz işlerde istihdam olanağı bulabildiği koşullarda göç, düşük ücretle çalıştırma-
nın yaygınlaşmasına yol açan bir faktör olmaktadır. Bir bakıma, göç olgusu, göçmenlerin 
işgücü piyasasına girmeleri ile hem ücret düşürücü bir etki yaratmakta hem de kentin ör-
gütlü ve kurumsallaşmış yerli isçilerinin sahip olduğu avantajlardan yoksun kalmalarına 
neden olmaktadır (Yenigül, 2005, s. 281).

Yeni kent göçmenleri, gelişen sanayi ya da tekstil gibi sektörlerde yeterli istihdam olana-
ğı olmayıp iş bulamadıkları zaman enformel sektörlere kaymaktadırlar. Daha somut ifade 
etmek gerekirse, Afrika’nın birçok ülkesinde, özellikle genç göçmenler şehire ilk geldik-
lerinde son derece ucuz kiraların olduğu gecekondu alanlarına yerleşmekte ve doğrudan 
enformel sektörde çalışmaya başlamaktadır. Bu göçmenlerin eğitim düzeyi düşük oldu-
ğundan, nitelikli işlerle ilgili sektörlerde çalışamamaktadırlar. Yeterli istihdam alanının ol-
mamasına ilaveten, göçmenlerin mesleki bilgi ve becerilerin yetersiz olması nedeniyle, bu 
kişilerin çalışacakları alanlar oldukça sınırlıdır. Bundan dolayı, satıcılık, işportacılık, topla-
yıcılık, taşımacılık gibi işleri yaptıkları enformel sektörde çalışmaya başlarlar (Awumbila, 
2014). Türkiye’de ise hızlı göçler sonrasında piyasanın emeceğinden daha fazla işgücü göç 
ettiğinden dolayı, marjinal ve enformel sektörler büyüme yaşamıştır. Göçmenler, hemen 
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hemen her sektör için ucuz işgücü haline gelmiştir. Erkekler, enformel sektörde, pazarcılık, 
işportacılık, hurdacılık, satıcılık, toplayıcılık gibi meslekleri icra eder diğer yandan sanayi-
de ucuz işgücü olarak çalışırken; kadınlar ise özellikle tekstil ve el işçiliğinde çalışırlar. Bu 
durum ise kentlerde gelir adaletsizliğini ortaya çıkarmıştır. Bir yanda yeni kent yoksulları, 
diğer yanda ise kentsel refahtan faydalanan kişiler (Öztürk ve Altuntepe, 2008). 

Göçün kent üzerindeki en önemli etkilerinden biri de kentsel yoksulluktur. “Kentsel 
yoksulluk; gelir yetersizliği dışında, düşük statüye sahip kentsel mekânlarda yaşama, dış-
lanma ve marjinalleşme, barınma, sağlık, eğitim, adalet, istihdam vb. olanaklara erişimde 
dezavantajlı konumda olma durumuyla da tanımlanmaktadır” (Tümtaş ve Ergun, 2016, 
s. 1352). Kentsel yoksulluğun ve yoksunluğun en somut göstergesi gecekondulaşmadır. 
Göç ile birlikte en yoksul kesim, şehir merkezinde kira ve diğer maliyetler yüzünden şeh-
rin uzağındaki yerlere yerleşmek durumunda kalmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, yeni 
yoksul göçmenler, kentin belirli alanlarında toplanmaya başlamakta ve burada kentsel 
yoksul nüfus yoğunlaşmaktadır. Nüfus yoğunluğunun sonucu olarak bu alanlarda gece-
kondulaşma süreci başlar. Gecekondulaşma, hızlı göç sonrası sosyal konut politikalarının 
olmadığı durumda gerçekleşmektedir. Göç ile birlikte pek çok toplumsal sorun ortaya 
çıkmaktadır. Yoksulluk, temel kentsel hizmetlerden mahrum olma yani yoksunluk, eğitim 
sağlık gibi hizmetlerden yararlanamama, gecekonduların yoğun olduğu düşük sosyal sta-
tülü mahallelerde yaşamını sürdürme, kent mekânında marjinalleşme, şiddete açık olma 
gibi güvensiz bir yaşama karşılık gelen toplumsal sorunları bu kapsamda sıralayabiliriz 
(Tümtaş ve Ergun, 2016, s. 1353).

Göçün kent mekanı üzerindeki en önemli etkilerinden biri de bu gecekondulaşma 
sürecidir. Kentlerdeki konut yetersizliği nedeniyle, yeni göçmeler, konut ihtiyaçlarını 
kent çeperlerindeki hazine ve özel araziler üzerine gecekonduları inşa ederler. Gecekon-
dulaşma ile birlikte özellikle büyük kentlerin fiziksel mekanlarında önemli değişimler 
yaşanmış, şehrin dışındaki boş hazine ve özel araziler yapılaşmış ve bu alanlar kentlere 
eklemlenmiştir. Bu göçler ve gecekondulaşma sonrasında “azman kentler” ortaya çıkmış-
tır. Kentsel yoksulların kentin çeperlerine yerleşmesi ile birlikte, önce küçük sanayi, daha 
sonra büyük sanayi de kentin çeperlerine taşınmıştır.  Şehir merkezleri toptan ve peraken-
de ticaretinin ve yeni iş merkezlerinin geliştiği alanlar olmuştur (Ataöv ve Osmay, 2007). 

Hızlı göçün kentsel mekan üzerindeki önemli bir etkisi de özellikle kentleşmenin çar-
pık bir şekilde büyümesi ile birlikte, hava, gürültü ve çevre kirliliğinin ortaya çıkmasıdır. 
Buna ilaveten, tarihi yapılar ve yeşil alanlar önemli bir tahribat yaşamıştır. Hızla büyüyen 
bu kentlerde, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın temel gereklilikleri yerine getirilememiştir. 
Örneğin temiz su temininde, kanalizasyon sistemi ve çöp toplama sistemi inşa etmede ek-
siklikler yaşanmıştır. Şehrin bu yeni alanlarında evlere su sisteminin sağlanması ve tuvalet 
konusunda eksiklikler yaşanmaktadır.  (Öztürk ve Altuntepe, 2008).  Bu gelişmeler kent 
yönetimi üzerinde de önemli bir baskı oluşturmaktadır. Kent yönetimleri yeni göçmenle-
rin ihtiyacı olan altyapı ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Türkiye’de de tecrübe edildiği 
üzere, hızlı ve yoğun göç sonrası gerçekleşen hızlı kentleşme ile, yeni göçmenlerin yer-
leştiği alanlarda, yol, su, kanalizasyon, ulaşım, ısınma, çöp toplama, yeşil alan ihtiyaçları 
karşılanamamaktadır (Yenigül, 2005, s. 281).  

Özellikle Güney ülkelerinde kentsel yoksulluk kırsal yoksulluktan daha önemli bir 
sorun haline gelmektedir. Bunun temel nedeni ise, kenttekilerin para ile alınacak nes-
nelere daha fazla ihtiyaç duymasıdır. Başka bir ifade ile kırsal alanda, kendi bahçe ya da 
tarlasında bazı ürünleri üretebilirken, kentte ise bu imkanlar olmadığından her şeyi satın 
alması gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin fiyatları kentte kır ile kıyaslandığında çok daha 
yüksektir. Bu ise yoksulluğu daha da derinleştirmektedir. Dünyada kentsel yoksul oranı 
1990’lardan sonra büyümeye başlamıştır. 1993’de kentsel yoksul oranı %19 iken 2002’de 
%25’e yükselmiştir (Tacoli, 2012).
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KENTLEŞME VE GÖÇMEN KADIN
Hızlı ve yoğun göç sonrası gerçekleşen kentleşmenin toplumsal cinsiyet bazlı etkileri fark-
lılaşmaktadır. Göç ve kentleşmenin etkilerini kadınlar daha derinden hissetmektedirler. 
Örneklem olarak ister Afrika ve Asya ülkelerindeki gibi iç göçler sebebi ile yaşanan kent-
leşmenin etkilerine maruz kalan kadınları, isterse dış göçler ile farklı bir ülkede hayatını 
sürdüren kadınları alalım. Fark etmez. Her iki göçmen kadın grubu da erkeklere göre 
daha farklı tecrübeler ile birlikte anılmaktadır. Dahası, göç ve kentleşmenin özellikle yok-
sul göçmen kadınlar üzerindeki etkisi erkeklere göre çok daha ağır ve zorlu bir şekilde 
gerçekleşmektedir.  

Bir ülkedeki göçün yönelimi kentleşme düzeyi tarafından belirlenmektedir. Latin 
Amerika gibi kentleşme düzeyi oldukça yüksek yerlerde göç, şehir merkezine doğru ger-
çekleşir. Sahraaltı Afrika’da ise kentleşme oranı düşük olduğundan göç kırdan kıra ger-
çekleşir. Çin’de ise kentleşme hızı düşüktür ancak, doğu sahillerinde hızlı endüstrileşme 
dolayısıyla göç, bu hızlı sanayileşen bölgelere doğru oldukça hızlı ve yoğun bir şekilde 
gerçekleşmektedir. Kırdan kıra göç, Afrika ve Güney Asya’da daha yaygın olarak görül-
mektedir. Kırdan kıra göç daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Çünkü bu 
kadınlar evlilik nedeniyle yaşadıkları yerden başka yerlere gitmektedirler. Birçok Asya ve 
Afrika ülkesinde kentten kente kadın göçü daha yaygındır. Orta ve Güney Amerika’da, 
kentleşme düzeyi yüksektir. İthalata yönelik üretim yapan ülkelerde geleneksel olarak ka-
dına uygun meslekler olarak tanımlanan alanlarda çalışmak üzere kırdan kente doğru göç 
yaşanmaktadır. Bu göç sürecinde kadınlar erkeklere göre daha fazla oranda göç etmekte-
dir. Çin’de genç evli olmayan kadınlar ile yaşlı kadınlar çalışmak için şehir merkezlerine 
doğru bir akış içindedir. Benzer şekilde Ekvator’da da genç kadınlar şehirde iş bulmak 
için, özellikle ev hizmetlerinde, restoranlarda ve perakende de çalışmak için giderler. Bu 
cinsiyet temelli göçün temel motivasyonlarından biri de kadınlara, aile reisi tarafından 
kötü davranılmasıdır. Özellikle kadınların tacize maruz kalmaları ve rahatsız edici ilişkiler 
yaşamalarıdır (Tacoli, 2012).  

Toplumsal cinsiyet açısından kentsel yoksulluk önemli bir sorundur. Kadınlar, şehir-
lerin refah düzeyine emekleri yoluyla önemli katkılar sağlasalar da, iş ve yaşam koşulları, 
sağlık ve eğitime erişme imkanları, kent yönetiminde ve resmi kurumlarda temsil edil-
me oranları bakımından hâlen dezavantajlı bir konumdadırlar. Kent yoksulları, yetersiz 
ev, yetersiz su ve temizlik hizmetleri almaktadırlar. Yoksul kadınlar düşük ücret ve uzun 
çalışma saatleri, kadınlara karşı istihdam sektöründeki ayrımcılıklar nedeniyle, kentsel 
yoksulluğu daha derin hissetmektedirler. Kadınların istihdam piyasasındaki karşılaştık-
ları sorunlardan, düşük geliri olmasından ya da hiç geliri olmamasından dolayı kalabalık 
ve ciddi altyapı eksiklikleri olan konutlarda yaşamak zorunda kaldıkları gözlenmektedir. 
Şehrin çeperlerinde, şehirden uzak yerlerde yeterli altyapı hizmeti olmayan, sağlık ve eği-
tim hizmetlerinin yetersiz olduğu, istihdam imkanlarının sınırlı olduğu ortamlarda yaşar-
lar. Bundan dolayı, işyerine, okula ya da hastaneye erişmek için uzun süreli ve pahalı bir 
yolculuk yapmak zorunda kalmaktadırlar (Tacoli, 2012). 

Kentin ekonomik ortamında geliri olmayan kadın, her şeyin para ile alınıp satıldı-
ğı ortamda, erkeklere nazaran daha fazla güçlük ile karşılaşmaktadır. Doğrudan kadının 
sorumluk alanı olarak tanımlanan evde yemek ya da diğer ihtiyaçların alınmaması, ço-
cukları beslemekteki güçlük, okula ve sağlık kuruluşlarına ulaşmadaki güçlük, güvensiz 
mahalle ortamı kadını daha fazla etkilemektedir. Dahası, temiz su ve kanalizasyon eksik-
liği, özellikle çocuklar için sağlıklı ve temiz yıkanmış yiyecek hazırlama güçlüğüne neden 
olmaktadır. Asya ve Afrika’daki birçok ülkede, kadın göçmen oranı ve özellikle kadınların 
hane reisi olduğu hane sayısı artmaktadır. Gelirin oldukça düşük olduğu bu ortamda ka-
dının uzun saatler boyunca ucuz işgücü olarak çalışması gerekmektedir. Bu ise kadının 
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evden uzun saatler ayrı kalarak evi ve çocukları ile yeterince ilgilenememesi gibi ciddi bir 
soruna kapı aralamaktadır.

Bir diğer nokta ise, özellikle Asya ve Afrika’nın düşük ve orta gelirli ülkelerinde kentsel 
yoksulluğu deneyimleyen yeni göçmen kadınların ev ortamlarının oldukça sağlıksız ve 
yetersiz olmasıdır. Örneğin, evin içinde temiz su ya da tuvalet bulunmamaktadır. Suyu 
günlük olarak özel bir yerden satın aldıklarında oldukça yüksek ücret ödemektedirler. Ya 
da suyu temin etmek için çok daha uzun yolculuk yapmaları gerekmektedir. Buna ilaveten, 
su eksikliğinin hijyeni azaltan, engelleyen ve kadının öz saygısını, sosyal itibarını olumsuz 
etkileyen bir etkisi vardır. Kadınların hijyen ihtiyacı erkeklere nazaran daha önceliklidir. 
Yeterli hijyenik ortamlar olmadığında, kadınların erkeklere göre bulaşıcı hastalıklar ile 
karşılaşma riski daha yüksektir. Öte yandan, yoksul mahallelerde tuvalet ve kanalizasyon 
sistemi eksikliği gibi sorunlar nedeniyle kadınlar ortak tuvalet mekanlarını kullanmak 
zorunda kalmaktadırlar. Kadınların ortak tuvalet mekanlarında uzun kuyruklarda bek-
lemesi bir yandan statülerini olumsuz etkilemekte, diğer yandan da temizlik ve hijyen 
konusunda sorunlar yaşamalarına yol açabilmektedir. Buna ilaveten, akşam tuvalete git-
mek kadınlar açısından çok daha ciddi tehdit haline gelmektedir. Kadınların, açık alanda 
fiziki ve cinsel saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Bu saldırılar, kadınlar üzerinde 
ciddi psikolojik ve fiziksel hasarlara neden olabilmekte hatta bazen ölüm vakaları ile kar-
şılaşılmaktadır. Bu saldırılar sonrasında kadınlar istenmeyen gebelik vakaları ve bulaşıcı 
hastalık ile karşılaşabilmektedir (Tacoli, 2012). 

Yeni göçmen kadınların kentleşme ile birlikte karşılaştığı hususlardan biri de istihdam 
biçimleridir. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki göçmen kadınların kentsel alanlarda temel 
istihdam biçimi, ev işi işler, evde parça başı yapılan işler ve tekstil gibi daha çok ithalat 
yönelimli sanayi ortamlarıdır. Daha önce tartışıldığı üzere özellikle ev içi işlerde çalışmak 
için kente göç eden kadın sayısı oldukça yüksektir. Kadınların işgücüne katılımı, çocuk 
bakımı ve yaşlı bakımındaki yetersiz kamu imkanları nedeniyle, bu sektörlerde önemli bir 
istihdam alanı ortaya çıkmaktadır. Latin Amerika’da 8 milyona yakın ev içi işlerde çalışan 
kadın vardır. Enformel sektör olarak tanımlanan bu sektörde ucuz işgücü olarak uzun 
çalışma saatleri ile çalışılmakta, çalışan haklarını koruyan bir yapı olmadığından göçmen 
kadınların hakları işveren tarafından ihlal edilmekte, göçmen kadınlara karşı fiziki ve cin-
sel istismar meseleleri görülmektedir. Yeni kentlileşen kadın için ev içi sektörün yaşamsal 
önemi vardır.  Bir yandan bu sektöre girmek bir kadın için çok kolaydır; çünkü zaten ken-
di evinde buna benzer işler yapmaktadır. İkinci olarak, ev işi yapanların birçoğu çalıştığı 
evde kaldığından yeni kentli göçmen kadın için kalacak yer sorunu söz konusu olmamak-
tadır. Buna ilaveten, yukarıda bahsettiğimiz birçok temel altyapı sorunları ile karşılaşma-
dan belirli bir refah düzeyindeki evde yaşamaktadır. Son olarak, aldıkları ücretlerin bir 
kısmını göndermeleri bu işleri yeni kentli kadınlar için çok önemli hale getirmektedir. 

Kentleşme göçmen kadın için her zaman negatif olarak işlememektedir. Buna ilaveten, 
özellikle yoksul göçmen kadınlar için bazı pozitif etkilerinden söz edilebilir.  Kentleşme 
ile birlikte, kadınların eğitim seviyesi yükselmekte, evlilik yaşı yükselmekte ve bunun so-
nucu olarak kadınlar daha geç yaşta çocuk sahibi olmaya başlamaktadır. Son olarak şunu 
vurgulamak gerekir ki; kentli kadınların çocuk sayısı, kırdakilere göre daha azdır. Bunun 
temel nedeni, çalışmak zorunda olan kadının çocuk yapmayı ertelemeyi ya da çocuk yap-
mamayı tercih etmesidir (Omeliuk, t.y.). 
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Özet
Göçün tanımını yapmak; göç türlerini ve göçün temel 
nedenlerini açıklamak
İnsanların, siyasal, ekonomik ve kültürel nedenler ile 
yaşadıkları yerden başka bir yere gitmesi göç olarak 
tanımlanmakladır. Eğer göç ulusal sınırlar içinde ger-
çekleşiyor ise iç göç, ulusal sınırlar aşılıp bir başka ül-
keye gidiliyor ise dış göç olarak nitelendirilmektedir. 
Buna ilaveten göçün yasal statüsü içinden bakıldığın-
da, eğer göç tanınmış yasal yollar ile gerçekleşiyor ise 
düzenli göç, eğer göç, başlanılan ve varılan ülkelerin 
hukuki düzenlemeleri dışında ise düzensiz göç olarak 
isimlendirilmektedir. Göç kişinin hür iradesi ile ger-
çekleşiyor ise bu gönüllü göç olarak, göç insan yapı-
mı ya da doğal nedenlerden dolayı insan yaşamı ve 
refahına yönelik tehditler içererek gerçekleşiyorsa bu 
zorunlu göç olarak tanımlanmaktadır.

 Göçün neden gerçekleştiğine ilişkin farklı teorik 
açıklamalar vardır. İtme-çekme teorisi, bireyin ras-
yonel tercihi sonucunda kaynak ülke/mekandaki itici 
faktörler ile varılan ülkedeki çekiçi faktörlerin fazla 
olması nedeniyle göçün gerçekleştiğini ifade eder. 
Teori, itici ve çekici faktörlere ilaveten, engeller ve 
bireysel faktörlere odaklanır. Petersen ise göçün ne-
denini, doğa ve çevreden kaynaklı olarak gerçekleşen 
ilkel göçler, göçmenlerin göç sürecinde kişisel tasar-
rufu olmadan gerçekleşen zoraki göçler, siyasal ve 
sosyal ortamdaki zorlayıcı unsurlar nedeniyle gerçek-
leşen yönlendirilen göçler, kişinin hür iradesi ile ger-
çekleştirdiği serbest göçler ile, teknoloji ve ulaşımdaki 
gelişmeler sonrasında gerçekleşen kitlesel göçler ile 
açıklamaktadır. Stouffer’in kesişen fırsatlar teorisi bi-
reysel tercihler ve kararlara ilaveten, göç edilecek me-
safe, hedefteki imkanlar ve bu imkanların miktarının 
göçü belirleyen temel öğe olduğunu belirtmektedir. 
Dünya sistemi teorisi ve bağımlılık teorisi göçü, mak-
ro bir perspektiften, ülkeler arasındaki eşitsiz gelir da-
ğılımı nedeniyle, yoksul çevre ülkelerden ucuz işgücü 
olarak insanların merkezdeki refah düzeyi yüksek 
ülkelere gelmesi ile gerçekleştiğini iddia etmektedir. 
Göç sistemleri teorisi ise ülkeler arasındaki göçmen 
değişimi ile bir göç sistemi ve zincirinin kurulduğunu 
ve bu ağlar ve zincir yoluyla göçlerin gerçekleştiğini 
söylemektedir. İlişkiler ağı teorisine göre ise göç alan 
ya da veren ülke/mekandaki sosyal ağların varlığı ve 
göçmenin ve göç edilen yerdeki refah düzeyi göçü et-
kileyen temel husustur.

Göç ile toplumsal cinsiyet arasında ilişki kurmak
Göç etme nedeni ve göçün etkilerinin toplumsal cin-
siyete göre farklılaştığı görülmektedir. Kadınların 
göç etme biçiminde zaman içinde önemli değişimler 
yaşanmış ve günümüzde göçmenlerin yarısı neredey-
se kadınlar olmuştur. Filipinler, Sri Lanka ve Endo-
nezya gibi ülkelerde kadınların erkeklere göre çok 
daha fazla bir oranda göç ettiği görülmektedir. Daha 
yoksul Asya ve Afrika ülkelerinden gelen bu göçmen 
kadınlar refah düzeyi yüksek ülkelerde ev ve bakım 
işlerinde çoğunlukla yatılı olarak çalışmak üzere göç 
etmektedir. Buna ilaveten, bazı örneklerde turizm, eğ-
lence ve fuhuş sektörlerinde çalışmak üzere göç edil-
mektedir. Göç edilen ülke için ucuz işgücü olan bu 
kadınlar, kendi ülkelerinde profesyonel bir meslekte 
kazanacaklarından çok daha fazlasını kazanmaktadır. 
Göçün kadın üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri 
olabilmektedir. Göç ile kadınlar, zorluklara rağmen, 
özgürleşmekte, yeni imkânlara ve finansal özgürlüğe 
sahip olmakta ve yüksek statü elde edebilmektedir. 
Buna ilaveten,  özellikle dış göçlerde refah uygula-
masının olduğu yerlerde kadının sosyal hak ve yaşam 
koşulları iyileşmektedir. Göçün kadınlar üzerindeki 
olumsuz etkileri ise şu şekildedir: özellikle yalnız göç 
eden kadınların riskli ve tehlikeli işlerde çalışma ihti-
mali yüksektir. Genelde kadınlar ucuz işgücü olarak 
ev ve bakım işlerinde çalıştığından emek sömürüsü 
ve istismara maruz kalabilmektedir. Eğer göç edilen 
ülkenin dili öğrenilmemiş ise sosyal hayata katılama-
makta ve iyice yalnızlaşmakta ve içe kapanmaktadır.

1 2
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Göç ile kent ilişkisini çözümlemek
Göç ve göçmen sorunu bugün tüm dünyanın günde-
minde olan en önemli tartışmalardan biridir. Çünkü 
her geçen gün dış (uluslararası) göç sayısı artmak-
tadır. 1960’larda 77 milyon olan dış göçmen sayısı 
2015’de 244 milyona yükselmiştir. Savaşlar, iç çatış-
malar, şiddet olayları ve siyasal baskılar Orta Doğu ve 
Afrika ülkelerinde varlığını sürdürmektedir. Gelişmiş 
Batı dünyasında kentleşme süreçleri geçtiğimiz yüz-
yılda tamamlandığından, iç göçler düşük düzeyde ve 
bir soruna neden olmadan gerçekleşmektedir. Ancak, 
yoksul Asya ve Afrika ülkelerinde ise iç göç ciddi bir 
sorundur ve yakın gelecekte de sorun olmaya devam 
edecektir. Birçok Afrika ülkesinde başkent nüfusları-
nın 2010-2015 yılları arasında iki kattan fazla büyü-
yeceği öngörülmektedir. Bu şekilde gerçekleşen hızlı 
ve yoğun göç sonrasında kentsel mekanın kullanımı 
ve paylaşımında önemli bir mesele ortaya çıkmakta-
dır. İlk olarak kültürel olarak farklı olan göçmenlerin 
kente uyum meselesi vardır. İkinci olarak bu yoğun 
ve yoksul göçmen kitlesinin kalacağı konut sorunu 
ortaya çıkmaktadır. Yeterli ve uygun koşullarda ko-
nut olmaması nedeniyle kentin çeperlerinde yoksul 
göçmen kitlelerin yoğunlaştığı gecekondu alanları 
oluşmaktadır. Bu mekanlar, temiz su, kanalizasyon 
ve diğer temel belediyecilik hizmetlerinden yoksun 
mekanlardır. 

Kentleşmenin göçmen kadınlar üzerindeki etkilerini 
sıralamak
Göçmen kadınların kent tecrübesi erkeklere göre 
farklılaşmaktadır. Öncelikli olarak, erkeklerle benzer 
ortamda kentsel yoksulluğu daha yakından yaşa-
maktadırlar. Kentsel yoksulluk sürecinde kişisel ba-
kım, hijyen ve çocuk bakımı konusunda kadınların 
karşılaştıkları güçlükler olmaktadır. Özellikle, evler-
de tuvalet ve su hizmetleri olmadığı takdirde, ortak 
alandaki tuvaletlerin kullanımında hijyen sorunu ka-
dınları daha fazla etkilemekte ve bulaşıcı hastalıklarla 
karşılaşma ihtimalleri ortaya çıkmaktadır. Buna ilave-
ten, kadınlar tuvalet ihtiyacı için gece dışarı çıktıkla-
rında fiziksel ve cinsel saldırılarla karşılaşmaktadırlar. 
Son olarak, daha önce ifade edildiği üzere, göçmen 
kadınlar ucuz işgücü kapsamında daha çok ev işleri 
ve bakım işlerinde çalışmaktadır. Bu işlerde uzun süre 
çalışan kadınlar, ev ve ailesine daha az vakit ayırmak 
durumunda kalmaktadır.

3 4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi göç ile ilgili yanlış bir ifadedir? 

a. Coğrafi mekânlar arasında bir nüfus hareketliliğidir.
b. İnsanlar, siyasal, kültürel ve ekonomik nedenler dola-

yısıyla göç edebilir.
c. Ulusal sınırlar içinde ya da ulusal sınırları aşarak göç 

gerçekleşebilir.
d. Göç, zorla yerinden edilme ile de gerçekleşebilir.
e. Göçmen, gittiği yerde uzun süreli olarak kalırsa bu 

göç olarak tanımlanabilir.

2. Göçün başladığı, aracı ve alıcı ülkelerin düzenleme ve 
normları dışında gerçekleşen göç hareketleri nasıl tanımlanır?

a. Gönüllü göç
b. Zorunlu göç
c. Düzensiz göç
d. Mülteci
e. Sığınmacı

3. “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti 
ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu nede-
niyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz ko-
nusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlan-
mak istemeyen kişi” hukuki statüsü nasıl tanımlanır?

a. Göçmen
b. Geçici koruma altında olan 
c. Mülteci 
d. Sığınmacı 
e. İkamet izni olmayan yabancı

4. Göçün nedenini açıklamaya çalışan itme-çekme teorisi 
ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

a. Everet Lee tarafından geliştirilen bir teoridir.
b. Teoriye göre hem kaynak mekan/ülke hem de hedef 

mekanda/ülkede itici ve çekici faktörler vardır. 
c. Bireyin rasyonel tercihine göre göçün gerçekleştiğini 

iddia eder.
d. Göç sürecinde engelleyici faktör olarak kişisel ve kişi-

sel olmayan nedenler vardır.
e. Teori, farklı sınıf, cinsiyet, statü gibi hususları dikkate 

almadan herkesin aynı nedenlerden dolayı göç ettiği-
ni iddia etmektedir.

5. Kadın göçü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

a. Kadın göçünün günümüzdeki en temel motivasyonu 
aile birleşmesidir.

b. Eski Sovyet Bloğu ülkelerinden Türkiye’ye gelenler 
kadınlar çoğunlukla ucuz işgücü olarak ev ve bakım 
sektöründe çalışmaktadır.

c. Göçmen kadınların çalışma koşulları zorlayıcı değil-
dir. 

d. Göçmen kadınların geldikleri ülke ile bağları erkek-
lere oranla daha zayıftır ve daha az oranda para gön-
derirler.

e. Filipinler, Endonezya ve Sri Lanka gibi ülkelerdeki 
kadın göç oranı azalmaktadır.

6. Aşağıdakilerde hangisi kadın göçünün nedeni ile ilgili 
değildir?

a. Ülkeler arası açık gelir ve refah eşitsizliği nedeniyle, 
refah düzeyi yüksek ülkelere doğru göç edilir.

b. Refah düzeyi yüksek ülkelerde yapılan vasıfsız işten 
kendi ülkesinde profesyonel bir meslekten kazanaca-
ğından daha fazla kazanması.

c. Gelişmiş ve refah seviyesi yüksek ülkelerde bakım ve 
ev işleri için ucuz işgücüne duyulan ihtiyaç.

d. Kadınlar, Filipinler, Sri Lanka  ve Tayland gibi ülke-
lerde kendi bireysel tercih ve kararları ile göç etmek-
tedirler.

e. Aile birleşimi günümüz göç hareketlerindeki en te-
mel nedenlerden biridir. 

7. Göçmen kadınlar en çok hangi sektörde istihdam edil-
mektedir?

a. Ev işleri ve bakım 
b. Ağır sanayi 
c. Bilişim sektörü 
d. Ticaret  
e. Sağlık 
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Okuma Parçası
8. Aşağıdakilerden hangisi göçün kadınlar üzerindeki etki-
sinden biri değildir? 

a. Göç, kadınların özgürleşmesine katkıda bulunmak-
tadır.

b. Güçlük ve zorluklarına rağmen göç, kadınlara yeni 
fırsatlar ve finansal bağımsızlık sağlar.

c. Göç sonrasında kadınların sosyal hak ve yaşam ko-
şulları iyileşmektedir.

d. Göçmen kadınlar, dışlanma sorunu ile erkeklere göre 
daha zor baş etmektedirler.

e. Özellikle yalnız göç eden kadınların güvencesiz ve 
tehlikeli iş sektöründe çalışma riski vardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi göçün kent üzerindeki etkile-
rinden biridir?

a. Gelişmekte olan ve büyüyen bu ülkelerde kırdan ken-
te göçün sonucu olarak hızlı bir kentleşme olgusu gö-
rülmektedir.

b. Yeni göçmen kentsel nüfusun önemli bir bölümü, ge-
cekondu bölgelerinde enformel yerleşim alanlarında 
yaşamaktadır.

c. Yeni göçmenler, göç sonrasında, göçmenler, işsizlik, 
konut, ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok sorun ile kar-
şılaşmasına ilaveten bir de kültürel sorunlarla karşı-
laşırlar.

d. Yeni gelenler için barınma ihtiyacını karşılamaya yö-
nelik halihazırdaki konutların yetersizliğidir.

e. Konut yetersizliği sorunu, planlı ve programlı bir şe-
kilde çözüme kavuşturulur.

10. Kente yeni gelen göçmen kadın aşağıdaki güçlüklerden 
hangisi ile karşılaşmaz?

a. Kalabalık ve ciddi altyapı eksiklikleri olan konutlarda 
yaşam.

b. Çocukları beslemede, okula ve sağlık kuruluşlarına 
ulaşmadaki güçlük.

c. Temiz su ve kanalizasyon eksikliği.
d. Kadının uzun saatler boyunca çalışması nedeniyle 

evden uzun saatler ayrı kalması. 
e. Bilişim teknolojisi altyapılarının yeterince sağlana-

maması.

Gündelikçi olarak ev işlerinde çalışan göçmen ev isçileri, te-
mizlik, ütü, yemek gibi işleri üstlenmektedir. Gündelikçi ola-
rak çalışan göçmen işçiler düzenli olarak (hafta bir/haftada 
iki/on beşte bir) aynı işverenlerin evlerine gidebildikleri gibi, 
tamamen düzensiz yani iş oldukça da gidebilmektedirler. Dü-
zensiz olarak gündelikçilik yapan kadınlar çocuk veya yaşlı/
hasta bakımında çalışan arkadaşları izin için memleketlerine 
gittiklerinde işlerini arkadaşları dönene kadar devrala- bil-
mektedir. Yaşlı/hasta kadın/erkek bakımında çalışan kadın-
lar, tek bir kişinin bakımını üstlenebilecekleri gibi karı-koca 
bakımında da çalışabilmektedirler. İzin günlerinde işverenle-
rinin onayını alarak veya almayarak gündelikçi olarak başka 
evlerde çalışabilmektedirler. Yaşlı/hasta bakımı sadece hafta 
sonları veya geceleri biçiminde gerçekleşebilmektedir. Yaşlı/
hasta bakımında çalışanlar, bakılan kişinin sağlık sorunları 
ile ilgilenmek, yatırılıp kaldırılması, tuvalet gereksiniminde 
yardımcı olmak, çıkarıp gezdirilmesi, gece kalkınca yardımcı 
olmak, yemek yedirmek, kişisel bakım ve temizliği ile ilgi-
lenmek, evin temizliği, yemek, ütü, çamaşır, alışveriş, mi-
safire hizmet ve köpek bakımı gibi işleri üstlenmektedirler. 
Bütün bunlar göçmen ev isçiliğinin açık uçlu iş tanımlarını 
somutlaştırmaktadır. Göçmen ev işçisi kadınların günlük iş 
pratikleri ile ilişkili olarak çalışma saatleri önemlidir. Yatılı 
kadınların çoğu yirmi dört saat çalıştıklarını belirtmektedir. 
Bazıları yirmi dört saat çalıştıklarını doğrudan söylemeseler 
de evin hanımı gibi çalışarak kadın işlerini yaptıklarını vur-
gulamaktadırlar. Bu durum belirli çalışma saatlerinin olma-
dığını göstermektedir. Evin hanımı gibi veya kendi evinde iş 
yapıyor gibi çalışmaya ilişkin bir örnek şöyledir: “Bütün gün 
çalışıyorum, evin hanımıyım burada, kendi evimde iş yapar 
gibi iş yapıyorum, boş oturmayı sevmiyorum” (G42). 
Yaşlı/hasta bakımında çalışanların bakılan kişilerin sağlık 
durumları ile ilişkili riskler mevcut olabileceği için sorum-
lulukları ağırlaşabilmekte, böylece çalışma saatlerine ilişkin 
sınırlarının belirsizliği artabilmektedir. Yaşlı/hasta kadın 
bakımında çalışan Gürcü kadın, «Gece üç kere kalkıp anne-
ye bakıyorum. O kadar sorumluyum” demektedir (G47). Bazı 
göçmen ev işçilerinin gün içerisindeki temel sorumlulukla-
rını tamamladıktan sonra gece yan sorumluluklarını yerine 
getirmeleri çalışma saatleri ve dinlenme saatleri arasındaki 
çizgiyi iyice bulanıklaştırmaktadır. 
Bazı yatılı çalışanlar da günde belirli saatlerde çalıştıklarını 
belirtmektedir. Günün belirli saatleri çalışmaya ilişkin yanıt-
lar şöyledir; “Akşam dokuza kadar çalışıyorum, sonra hiçbir 
şey yapmayıp TV izliyorum”, “Amca uyuyana kadar çalışıyo-



4. Ünite - Göç, Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet 101

rum”, “Çocuk uyuyana kadar çalışıyorum”, “Sabah 7.5 akşam 
7.5 çalışıyorum”, “Sabahtan akşam on bire kadar çalışıyorum.” 
Sınırlı çalışma saatleri bile diğer sektörlerde çalışan isçilerin 
çalışma saatlerinden yoğundur. Ev içi işlerin profesyonel iliş-
kiler yerine enformel ilişkilere dayanması nedeniyle çalışma 
saatleri bulanıklaşmaktadır. 
….
Yatılı çalışan kadınların aldıkları maaşlar 400 ile 800 $ ara-
sında farklılaşmaktadır. Genellikle haftalık izin günlerinde 
yirmi ile otuz lira arasında izin ücreti almaktadırlar. Gün-
delikçi olarak çalışan kadınlar, 80 ile 120 TL arası yevmiye 
almaktadırlar. Sadece hafta sonları çalışan kadın, her hafta 
sonu bakımını üstlendiği yaşlı çiftten 160 TL almakta, gece-
leri yaşlı kadın bakımında çalışan Özbek kadın bakım için 
aylık 400 TL almaktadır. 
Toplu pazarlık ve sözleşme hakkı olmayan göçmen ev işçi-
lerinin ücretleri aracı şirket ve işçi arasında belirlenebildiği 
gibi şirket ve işveren veya işveren ve işçi arasında da belir-
lenebilmektedir. Hatta ücretlere doğrudan işveren de karar 
verebilmektedir. Ücretin işçi ve işveren arasında belirlendiği-
ni söyleyen kadınlardan yaşlı erkek bakımında çalışan Özbek 
kadın ücret belirlenimi, zam yapılması gibi süreçlerde işçi iş-
veren ilişkilerinin önemini belirtmektedir: “Başka iş buldum, 
daha fazla alacağım desem adam zam yapar, ama vicdanım 
var adam cimri değil. Adam ölene kadar aynı maaşla çalışa-
cağım. Bazıları zam için başka iş buldum derler. Normalde üç 
veya altı aydan sonra zam yapılır ve buna görüşmede karar 
verilir. Bazı patronlar bu son zam isteme derler” (G4).

Kaynak: A. E. Akalın. Türkiye’de Göçmen Ev İşçilerinin Ça-
lışma Koşulları. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu 
VI Bildiriler 13-14 Kasım 2014 içinde, İstanbul: Petrol-İş 
Yayınları.

1. e Yanıtınız yanlış ise “Göçün Tanımı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

2. c Yanıtınız yanlış ise “Göç Tipleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Göç Tipleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Göçün Nedenleri” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Kendi Başına Bir Olgu Olarak 
Kadın Göçü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Göç Nedenleri” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Kendi Başına Bir Olgu Olarak 
Kadın Göçü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Göçün Kadınlar Üzerindeki Et-
kisi/Sonuçları” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. e Yanıtınız yanlış ise “Göç ve Kentleşme” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Kentleşme ve Göçmen Kadın” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde 1
Teori itici ve çekici faktörlere odaklanmaktadır. Göçün belir-
leyicisi olarak dört hususu tanımlar: Kaynak mekan  ile ilgili 
faktörler, hedef mekan ile ilgili faktörler, engeller ve bireysel 
faktörler. Bu teoriye göre, hem kaynak mekan/ülke hem de 
hedef mekanda/ülkede itici ve çekici  faktörler vardır. Her iki 
mekanın da olumlu ve olumsuz tarafları vardır. Kaynak me-
kandaki itici, hedef mekandaki çekici faktörler fazla olduğun-
da göç gerçekleşir. Göç burada bireysel bir karar ve tercih ile 
gerçekleşir. Teoriye göre, herkes için göçün bir nedeni yoktur. 
Göçün nedeni, bireyin özelliğine göre farklılaşır. Örneğin, ço-
cuklu bir aile çocuğunun eğitim imkanlarını hesaba katarak 
itici ve çekici faktörleri oluştururken, doktora yapmak isteyen 
bekar bir kimse ise üniversitenin niteliği, şehirdeki sosyal ve 
kültürel hayata bakarak itici ve çekici faktörleri belirler.

Sıra Sizde 2
Kadın göçmenler büyük oranda ucuz işgücü olarak ev işleri 
ve bakım sektörlerinde çalışmaktadırlar. Çoğu örnekte yatılı 
hizmetçi ya da bakıcı (çocuk ve yaşlı) olarak çalışmaktadırlar. 
Bu sektörlere ilaveten, kadınlar daha az oranda turizm ve eğ-
lence sektörlerinde çalışmaktadırlar. Bazı kadınlar, giyim ve 
tekstil sanayiinde ucuz işgücü olarak istihdam edilmektedir.
Sıra Sizde 3
Kadınlar ucuz işgücü olarak ağır çalışma koşulları altın-
da uzun saatler çalışmak zorunda kalabilmektedirler. Buna 
ilaveten, iş yerlerinde fiziksel ve cinsel istismar ile karşılaş-
maktadırlar.  Özellikle gittikleri ülkenin dilini öğrenemeyen 
kadınlar ile yalıtılmış bir ev ortamında çalışan kadınların 
sosyalleşme, topluma karışma konusunda güçlük yaşadıkları 
tespit edilebilmektedir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulanma sürecini anlatabilecek,
Toplumsal cinsiyet ve sanat kavramlarını ilişkilendirebilecek,
Görsel sanatlarda toplumsal cinsiyet kodlarının temsil biçimlerini değerlendi-
rebilecek,
Toplumsal cinsiyet tartışmalarının Güncel Sanat alanındaki yansımalarını sap-
tayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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•	 Paradigma	Değişimi
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•	 Yaratıcı	İmgelem
•	 Güncel	Sanat
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•	 GİRİŞ
•	 TOPLUMSAL	CİNSİYET	KODLARININ	
SORGULANMA	SÜRECİ

•	 TOPLUMSAL	CİNSİYET	KAVRAMI	VE	
SANAT

•	 GÖRSEL	SANATLARDA	CİNSİYET	
KODLARININ	TEMSİLİ

•	 TOPLUMSAL	CİNSİYET	TARTIŞMALARI	
VE	GÜNCEL	SANAT

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI



GİRİŞ
Toplumların büyük çoğunluğunda kadınların fiziksel zayıflık, duygusallık, bağımlılık, pasif-
lik, korunma ve barındırılma ihtiyacı, riskten sakınma gibi özellikleri içeren feminen (kadın-
sı); erkeklerin ise fiziksel güç, akılcılık, bağımsızlık, aktiflik, barındırma ve koruma becerisi, 
iktidar olma ve risk alma gibi maskülen (erkeksi) özelliklerle özdeşleştirildiği görülür. Toplum 
tarafından biyolojik cinsiyet temel alınarak kadına ve erkeğe yakıştırılan ve büyük çoğunluk 
tarafından doğru kabul edilen bu türden biçilmiş rollere ve davranış belirlenimlerine ‘toplum-
sal cinsiyet kodları’ diyoruz. Toplumsal cinsiyet kodları, bireylerin içinde yer almaları uygun 
bulunan veya bulunmayan alanları tanımlamada büyük oranda etkili olmuştur. Bu bağlamda; 
20. yüzyıla dek sanat, kadınlar için uygun bir alan olarak görülmemiştir. Oysa sinir sisteminin 
gelişimi dikkate alındığında hiçbir insan diğerinden farklı değildir. Hangi ırktan, milletten, 
dinsel topluluktan, cinsiyetten olursa olsun; bütün insanlar insan olmanın temel gerekleri 
bağlamında birbirine eşittir. Sanat eylemi; insanın alt beyninde kodlanmış milyonlarca yıllık 
bilgi olan sezgi gücü ile üst beyninde yer alan toplumsal süreçlerin şekillendirdiği kavrama 
ve üretme yetilerini buluşturarak, her insanda var olan bu yetileri yeteneğe dönüştürmesidir. 
Dolayısıyla sanat yapma arzusu ve eylemi, cinsiyetle ilişkili bir durum değildir. Sanat eylemini 
cinsiyet kategorileri içinde değerlendirmek; bu alanda cinslerden birinin diğerinden daha ye-
tenekli, daha yatkın, daha yetkin olduğunu ileri sürmek bilimsel bir yaklaşım değildir. Öyley-
se neden tarihte kadın sanatçılar erkek sanatçılardan daha az karşımıza çıkıyor? 

Geçmiş toplumların tarihini incelediğimizde, günümüz toplumlarını gözlemlediğimizde; 
istisnalar olmakla beraber, genelde toplumsal cinsiyet kodlarının kadınları kamusal alanın 
dışında bıraktığını görüyoruz. Sanat, sadece üretim aşamasıyla ve ortaya çıkan ürünle değer-
lendirilebilecek bir alan değildir. Sanat eserlerini tarih kayıtlarına geçirmek, sanat eserlerine 
ulaşmak, sanat eğitimi almak, sanat tartışmak, sanat piyasasında yer bulmak bu alanın önem-
li bileşenleridir. Bu bileşenlerin neredeyse tamamı kamusal alanda var olmayı gerektirir. 

21. yüzyıla dek tarih yazımı, büyük oranda erkeklerin kamusal alanda yaptıklarının 
bir dökümüdür. Bu dökümün önemli bir kısmını savaşlar, anlaşmalar, siyaset, ticaret gibi 
kadınların yer almadığı alanlar oluşturur. Toplumsal cinsiyet kodlarının son derece belir-
leyici olduğu bu türden bir tarih yazımında, günlük hayatın ve aile yaşamı gibi özel alan-
ların kaydı nadiren tutulmuştur. Kadınlar, çocuklar, yoksullar, köleler, azınlıklar gibi eko-
nomik ve siyasi anlamda güç ve karar mekanizmalarına dâhil olamayan sınıf ve gruplar; 
yazılmaya değer bulunmayanların dünyasına aittir. İktidarın merkezinde yer alamamış 
olanların ve kamusal alanın dışındaki alanların öyküsü, pek çok temel kavramın sorgulan-
dığı dönem olan 20. yüzyıldan itibaren, tarih yazımında yerini almaya başlar. 

Toplumsal Cinsiyet ve Sanat



Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları106

Biz bu ünitede toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkisini, iktidar ilişkileri bağlamında ve bazı 
sanat eserleri üzerinden anlamaya çalışacağız. Bu amaca yönelik olarak; toplumsal cinsiyet 
kodlarının sorgulanma sürecini, toplumsal cinsiyet kavramının sanat üretimi ile ilişkisini, 
görsel sanatlarda cinsiyet kodlarının temsilini ve güncel sanatın toplumsal cinsiyet kodları-
na yönelik eleştirisini ayrı başlıklar altında verdik. Ünitemizde yer alan örnekler; resim baş-
ta olmak üzere heykel, düzenleme, yerleştirme, performans sanatı alanlarından seçilmiştir. 
Sanatın edebiyat alanı ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi 6. ünitede inceleyebilirsiniz. 

TOPLUMSAL CİNSİYET KODLARININ SORGULANMA SÜRECİ
19. yüzyılın sonu-20. yüzyılın başında yaşanan Avrupa-merkezli bazı olay ve gelişmeler, in-
sanlığın önemli bir kısmını ilgilendirecek sonuçlara yol açtı. Üretim ilişkilerini dönüştürecek 
yeni bilimsel keşif ve buluşlar, sosyal yapıyı da dönüştürdü. Yeni buluşlar, hızlı sanayileşme 
ve üretime; hızlı sanayileşme ve üretim ise kadınların da erkeklerin yanında kamusal alanda 
varlık göstermesine, dolayısıyla geleneksel rol dağılımlarının dönüşmesine neden oldu. 

Bunun yanı sıra; Avrupa’nın Asya ve Afrika’da birkaç yüzyıldır gerçekleştirdiği sö-
mürge faaliyetleri, ekonomik sonuçların yanı sıra kültürel sonuçlar da doğurdu. Farklı 
kültürlerin anlaşılmasına yönelik ilgi aslında sadece bilimsel bir heyecan ve meraktan 
kaynaklanmıyordu. Bir topluluğun kodlarını çözmek, o topluluğa hükmetmeyi de kolay-
laştırıyordu. Sömürgeciliğin ilham verdiği inceleme alanlarından en önemlisi olan ant-
ropoloji, insanı fiziksel ve kültürel boyutlarıyla birlikte değerlendiriyordu. Farklı kültürel 
yapılanmaları olan toplulukların keşfi, cinslere ait toplumsal rollerin farklı olabileceğini 
göstermişti. Normlar ve toplumsal cinsiyet kodları, her toplumda aynı olmayabiliyordu. 

Yine aynı dönemde, geçmiş uygarlıkların yaşam biçimlerine ve sanat eserlerine du-
yulan ilginin giderek artmasıyla, arkeoloji çalışmaları gündeme geldi. Kazılarda ve yüzey 
araştırmalarında elde edilen buluntular, farklı çağ ve coğrafyalardaki toplumlarda top-
lumsal cinsiyet kodlarının değişebildiğini gösterdi. 

Antropoloji ve tarih kuramlarının toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yeniden gözden 
geçirilmesi, sanat tarihi ve kuramlarının da farklı bir gözle değerlendirilmesini sağladı. 

Dünyanın çok büyük bir kısmını doğrudan etkileyen Birinci (1914-1918) ve İkinci 
(1939-1945) Dünya Savaşı’nın, cinsiyete dayalı işbölümü ve rollerde yarattığı kırılmalar; 
toplumsal cinsiyetin sorgulanmasına yol açtı. Bu sorgulamanın sonuçları; düşünce hare-
ketleri ve kuram tartışmalarıyla hareketlenen sanat alanlarında kendisini gösterdi. 

İnsanlık tarihini sınıf mücadelesi ve iktidar ilişkileri üzerinden okumak mümkündür. 
Irk, etnik köken, cinsiyet, inanış biçimleri gibi unsurların; insanlar arasında ayrımcılık ko-
nusu olduğunu tarihte ve günümüzde gözlemlemekteyiz. Düşünce sistemleri, sanat üretimi, 
bilimsel çalışmalar ve benzeri bütün insan etkinlikleri; bahsettiğimiz diğer unsurların yanı 
sıra; biyolojik ve toplumsal cinsiyet algısıyla bağlantılı olarak ekonomi temelli iktidar ve güç 
ilişkileri ekseninde biçimlenir. Edebiyat başta olmak üzere sanat, hukuk, eğitim gibi alanlar-
da kullanılan dil; güç ilişkilerini yeniden üretir. Dil, toplumsal cinsiyet kodlarının öncelikle 
ve en güçlü olarak var edildiği ve aktarıldığı alandır. Görsel sanatların sözcükler kadar güçlü 
olabilen imgeler üzerinden işleyen dili; toplumsal cinsiyet kodlarını üretme, pekiştirme ve 
yaymada etkili olmuştur; olmaya devam etmektedir. Ancak 20. yüzyıldan itibaren, sanat bir 
yandan da bu kodların sorgulandığı, tartışıldığı ve dönüştürüldüğü bir alan haline gelmiştir.

Kendisini feminen/maskülen özellikleriyle birlikte resmettiği oto-portrelerinde toplumsal 
cinsiyetin belirsizliğini vurgulayan Meksikalı sanatçı Frida Kahlo’nun resimlerini inceleye-
rek, sanatçının 1940’da yaptığı “Kesik Saçlı Oto-portre (Self-Portrait with Cropped Hair)” 
adlı eserini bu bağlamda değerlendiriniz. MOMA (Museum of Modern Art / Modern Sanat 
Müzesi) koleksiyonunda sergilenen resmi incelemek için https://www.moma.org/collection/
works/78333 adresini ziyaret ediniz.

Normlar, belli değerlere dayalı 
olarak geliştirilen kurallar ve 
insanların belirli durumlarda nasıl 
davranmaları gerektiği konusunda 
yaptırımı olan beklentilerdir.

1



5. Ünite - Toplumsal Cinsiyet ve Sanat 107

Feminist Hareket ve Queer Hareketi bu tartışmaların önünü açan kuram ve pratikler 
üretmişlerdir. Feminist Hareket; kadın-erkek arasındaki ilişkiyi aile, eğitim, iş dünyası, 
siyasi hayat, kültür ve tarih bağlamında sorgulayan ve kadın-erkek arasındaki iktidar iliş-
kisini değiştirmeyi amaçlayan siyasi bir harekettir. Queer Hareketi ise cinsel kimliklerin 
kadın ve erkek olmak üzere ikili bir kategoride değerlendirilemeyeceğini, cinsiyetin sabit 
bir kimlik olmadığını savunur ve toplum eleştirisini ikili cinsiyet kimliği üzerinden yaptı-
ğı için Feminist Hareket’i eleştirir. 

Bu iki hareketin yol açtığı tartışmalar, sanat alanında da etkisini göstermiştir. Güncel 
sanat ortamında hem sanatın alanı, kapsamı, kullandığı malzeme ve teknik; hem de konu 
seçimleri geleneksel olandan oldukça farklıdır. Sanat aracılığıyla yüzleşilen ve hesaplaşılan 
konuların kapsamı giderek genişler. Üretilen eserler; toplumda kabul görmüş estetik algı-
ya uyma zorunluluğu taşımayan, hatta izleyende sarsıntı yaratan özellikler taşır. 

Güncel Sanat kapsamında toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulandığı alanlardan biri-
si, Feminist Hareket’ten beslenen sanat pratikleridir. Bu alanda; güzellik ve beden, kadına 
toplum tarafından yüklenen özelliklerin eleştirisi bağlamında tartışılan iki kavram olarak 
karşımıza çıkar. Geleneksel toplumlarda kadına uygun görülen neredeyse tek alan olan 
aile yaşamı ve ev içi alanın ise toplumsal cinsiyet kodlarının ve kadına yüklenen kimlik-
lerin eleştirildiği işlerde konu edildiği görülür. Çok çeşitli yol ve yöntemlerin yanı sıra; 
toplumun kadına yakıştırdığı ev ve el işleri de yeniden dönüştürülerek bu durumu sorgu-
lamak için kullanılır.

Güncel Sanat içinde toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulandığı bir diğer alan ise Qu-
eer Hareketi’nden beslenen sanat pratikleridir. Bu pratikler, cinsel kimliklerin yeniden 
tanımlandığı ve dönüştüğü bir dönemin sanat alanındaki yansımalarıdır. Queer Sanat; 
normlara uymayan cinsel kimliklerin ötekileştirildiği, şiddete uğradığı, kamusal alandan 
dışlandığı bir ortamın eleştirisini sanat aracılığıyla yapar. 

Toplumsal cinsiyet ve sanat arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek için; Görsel Sanat-
larda Cinsiyet Kodlarının Temsili bölümünde tarihsel ve toplumsal bağlamları ile yer alan 
örnekleri inceleyerek, üretildikleri uygarlığın cinsiyet kodları hakkında fikir edinebilirsi-
niz. Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ve Güncel Sanat bölümünde ise toplumsal cinsiyet 
kodlarının günümüzde sorgulandığı sanat işlerinden örnekler verilmiştir. 

TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMI VE SANAT 
Toplumsal cinsiyet; cinsiyetlere toplum tarafından yüklenen fiziksel, duygusal, düşün-
sel ve davranışsal karakterlerin tümüdür. Bir toplumda; “normal” olanı, yani “normlara 
uygun” olanı tanımlayan genel algı; toplumsal cinsiyet ile ilgili etiket ve kategorileri de 
tanımlar. Kimlik kodları büyük oranda biyolojik cinsiyetine toplum tarafından yüklenen 
önkabuller etrafında şekillenen bireyden, bu normlara uygun davranması beklenir. Oysa 
kimlik, kişinin yaşam boyu devam eden var olma biçimiyle şekillenen bir inşa sürecidir. 
Kimlik inşasının önemli bir kısmı kişiye çocukluk döneminde ailede ve okulda yüklenen 
kodlarla gerçekleşmekle beraber; özel ve kamusal alanlarda gerçekleştirilen farklı yaşam 
pratikleri de bu süreçte belirleyicidir.

Toplumsal cinsiyet kodlarının en açık okunduğu alan; kişinin beslenme, barınma, gü-
venlik gibi fiziksel temel ihtiyaçları ile aidiyet, kabul görme, başarı elde etme gibi toplum-
sal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik etkinliklerini sürdürdüğü gündelik yaşamdır.

Sanat ve benzeri üretim-yaratım etkinlikleri ise özünde kişinin anlama-bilme, estetik 
değer yaratma, kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme ihtiyacının süreç ve sonucun-
da, sanatçının tercihi doğrultusunda ortaya çıkarlar. 

İngilizcede ‘tuhaf, acayip’ 
anlamına gelen ‘queer’ sözcüğü, 
önceleri toplumun cinsiyet 
kodlarının dışında kalan kişiler için 
kullanılan dışlayıcı bir ifade biçimi 
iken; zaman içinde bu cinsiyet 
kodlarını sorgulayan hareketin 
genel adı olmuştur. Queer 
Hareketi, cinsel kimlikler de içinde 
olmak üzere, genel anlamda 
kimlik olgusunun sabit bir durum 
olmadığını, sürekli olarak yeniden 
inşa edildiğini vurgular. Queer 
Sanat, cinsel kimliklerin toplumsal 
ve kültürel normların etkisiyle 
şekillendiğini öne süren Queer 
Teori’nin başlattığı hareketin sanat 
alanındaki yansımalarıdır.
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Kadın; geçmişte de günümüzde de sanat eserinin hem üreticisi, hem de en gözde te-
malarından birisidir. Ancak insanlığın yazılı olmayan tarihinden günümüze dek sanat 
eserlerinde imge olarak varlığını sürdürmesine rağmen, sanatçı olarak varlığını 20. yüzyıl-
dan beri duyurabilmektedir. 20. yüzyılda Feminist Hareket ile başlayan toplumsal cinsiyet 
tartışmaları, bir paradigma değişimine yol açtığı için sanat tarihini yorumlama ve sanat 
üretimlerini değerlendirme biçimlerini de etkilemiştir. Bu dönemden başlayarak kadının, 
imge (nesne) olarak yer aldığı resimlerden; yaratıcı imgelemin bir aktörü (özne) olarak 
yer aldığı sanat üretim alanına dâhil olduğu görülür. 

Bu süreci anlamak için ‘imge, imgelem ve yaratıcı imgelem’ arasındaki ilişkiye başvuralım. 
İmge, gerçekliğin tıpatıp kopyası değil, zihinsel süreçlerle yeniden kurulmuş biçimidir. Yani 
bir resimdeki kadın tasviri, aslında bir kadının bire bir tasviri değil; ressamın zihinsel süz-
geçlerinden geçerek aktarılan bir görüntüsüdür. Ona bakan izleyenlerin her birinde farklı zi-
hinsel süreçlerden geçerek yeniden yaratılır. Hatta aynı kişide bile farklı zamanlarda farklı bir 
izlenim bırakır. Bu süreçleri belirleyen pek çok etmen vardır. Önceki deneyimlerimiz, toplum-
sal koşullanmalarımız, ruh halimiz ve benzeri pek çok etmenle biçimlenen çağrışımlar; bu 
görüntüyü yeniden ve farklı biçimlerde üretmektedirler. Her insan; imgeler arasında yeni iliş-
kiler kurma, yeni kavram ve düşünceler oluşturma yetisine sahiptir. Buna imgelem diyoruz. 
Yaratıcı imgelem ise imgeler arasında başkalarının göremediği ilişkileri görmek ya da ilişkileri 
başkalarından farklı olarak görmektir. Sanat; imgeler arasında beklenmedik, alışık olmadığı-
mız yeni ilişkiler kurmaya çok açık bir alandır. Bu yönüyle sanat, yaratıcı imgelemin alanıdır. 

Sanat üretimi, doğası gereği sadece toplumsal biçimlendirmelerle açıklanamayacak 
bireysel unsurlar da barındırmakla beraber; toplumdan topluma, hatta aynı toplumda dö-
nemden döneme değişebilen toplumsal cinsiyet algısının gözlemlenebileceği bir alandır. 
Toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkisi, dünyanın bütün toplulukları için araştırılmaya açık bir 
konudur. Belirli dönem ve toplumlardan yola çıkarak genel sonuçlara ulaşmak ise bilimsel 
açıdan olanaksızdır. 

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi iki yönden ele almak müm-
kündür: Bunlardan ilki, biyolojik cinsiyete göre belirlenen toplumsal cinsiyet kodlarının 
bir cinsi diğerlerinden daha değerli kılıp kılmadığı tartışmasıdır. İkincisi ise, cinsiyet kim-
liklerinin ve tanımlarının sabit olduğunu reddeden veya biyolojik cinsiyetiyle uyumlu 
olmayan bir cinsel kimliğe sahip kişilerin (kadın gibi hisseden erkekler, erkek gibi hisse-
den kadınlar veya çift cinsiyetliler) toplumsal cinsiyet kodlarındaki yeridir. Burada dik-
kat edilmesi gereken husus; 20. yüzyılın Batılı toplumsal dinamikleri tarafından üretilmiş 
‘toplumsal cinsiyet (gender)’ kavramını, geçmiş uygarlıklara ve günümüzün Batılı olma-
yan toplumlarına uyarlamanın ne kadar mümkün olduğudur. 

Sanat olgusuna toplumsal cinsiyet bakış açısından yaklaşırken; biyolojik cinsiyetin farklı dö-
nemlerde ve toplumlarda aynı biçimde algılanmadığını; bunun dışında ayrıca ırk, ait olunan 
toplumsal sınıf, gelir durumu, yaş, fiziksel özellikler gibi pek çok parametreyi birlikte düşün-
mek gerektiğini göz önünde bulundurmalıyız. Toplumda kadın-erkek ayrımcılığından daha 
belirleyici olan, toplumsal sınıflar arasında gözetilen ayrımcılıktır. Tarihe baktığımızda, top-
lumsal sınıfın alt tabakasında konumlanmış kadınlar ile üst tabakasında konumlanmış ka-
dınların aynı toplumsal cinsiyet kodlarıyla değerlendirilmediği pek çok örnek görmekteyiz. 

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin sanatla ilişkisi açısından 
ilk açılımı için ana konu, sanat üretiminde kadın ve erkeğin konumudur. Sanat tarihini 
toplumsal cinsiyet açısından inceleyen araştırmacıların vardıkları genel sonuçlar şöyledir: 

Paradigma, herhangi bir alan 
için geçerli varsayım, kural 
ve uygulamaların; o alana ait 
kavrama biçimi ve yaklaşımların 
tamamıdır. Olaylara ve olgulara 
bakma biçimimizdir. Bir paradigma 
mevcut durumu açıklamakta 
yetersiz kaldığında, paradigmayı 
oluşturan kavramsal çerçeveleri 
ve varsayımları yeniden 
değerlendirmek; bazen de 
paradigmayı değiştirmek gerekir.
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A. Sanatta ve sanat tarihinde eril değer sistemi (erkek bakış açısı) baskındır. Bu yüz-
den kadınların varlığı, tecrübeleri ve oynadıkları roller ya görmezden gelinmiş ya 
da yanlış veya eksik yorumlanmıştır. 

B. Baskın olan eril değer sistemi, sanat eserlerindeki kadın figürünü cinsel kimliği ve 
ona atfedilen roller üzerinden sunar. Özellikle Orta Çağ Sanatı’nda kadın imgesi, 
birbirine zıt iki temanın prototipi olarak karşımıza çıkar: bir yanda baştan çıkarıcı 
ve düşük ahlaki özelliklere sahip tehlikeli bir figür, öte yanda şefkatli anne ve sadık 
eş. Baskın sistem, kadını bu roller dışında düşünmeye izin vermez. 

C. Baskın olan eril değer sisteminin, ‘sanatsal başarı’ hakkında ürettiği söylem; dış 
koşullardan bağımsız bir ‘büyük sanatçı’ miti yaratmıştır. Bu mitin profilini çizdiği 
‘büyük sanatçılar’ (aralarında kadın yoktur), dehaları ve yetenekleri ile toplumsal 
koşulların belirleyiciliğini alt etmişlerdir. Bu anlayış, kadın sanatçıların toplumsal 
koşulları aşacak denli büyük bir deha ve yetenek gösteremedikleri için sanat tari-
hinde yer bulamadıkları iddiasına zemin hazırlamıştır. 

Sanatta ve sanat tarihinde baskın olan eril değer sisteminin bu iddiaları, feminist düşü-
nürler tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriye göre; sanat, üstün özelliklere sahip bireylerin 
hür ve otonom bir etkinliği değildir. Sanat yapma belli bir sosyal durumda meydana gelir 
ve sosyal yapının bütünleşmiş öğeleri olan, tanımlanmış özel sosyal kurumlar tarafından 
belirlenir. Dolayısıyla, neden kadın sanatçılar yoktur sorusuna verilecek olan cevap, bi-
reyin sahip olduğu veya olmadığı dehasında değil, fakat içinde bulunduğu çeşitli sınıf ve 
grupların toplumsal ortamı bağlamında hangi olanaklara ulaşabildiği, nasıl cesaretlendi-
rildiği veya engellendiğinde aranmalıdır.

Sanat yapma etkinliğinin bireyin içinde bulunduğu toplumsal ortamla ilişkisini, tarih ka-
yıtlarına geçebilmiş ünlü kadın ressamlardan örnek vererek değerlendiriniz. 

Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkinin ikinci açılımı için ise ana 
konu, biyolojik cinsiyetin cinsel kimlik ile ilişkisidir. Günümüzde olduğu gibi tarih ka-
yıtlarında da biyolojik cinsiyetleriyle uyumlu bir cinsel kimlik taşımayan kadın ve erkek-
ler mevcuttur. Her bir toplumun kendi evren kurgusuyla uyumlu iç dinamikleri vardır. 
İnanç sistemleri, toplumsal sınıflar, cinsiyet algısı; bu kurguya uygun olarak yapılandırılır. 
Normlar ve tabular, bu kurgu üzerinden tanımlanır. Cinsel kimlikleri normlara uygun bu-
lunmayan bireyler, kamusal alandan dışlanarak ötekileştirilmektedirler. Görsel Sanatlarda 
Cinsiyet Kodlarının Temsili bölümünde bu konuyla ilgili örnekler verilmiştir. Toplumsal 
Cinsiyet Tartışmaları ve Güncel Sanat bölümünde ise toplumsal cinsiyet kodlarının yanı 
sıra cinsiyet kimliklerinin sorgulandığı çalışmalardan bahsedilmiştir.

GÖRSEL SANATLARDA CİNSİYET KODLARININ TEMSİLİ 

Sanatın Tarihsel Bağlamı
Görsel sanatlarda kullanılan imgeler; bir toplumdaki sınıf, ırk ve cinsiyet algısına dair 
önemli veriler sunar. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet kodlarının tanımlanmasında ve 
pekiştirilmesinde önemli rol oynarlar. Görsel sanatların tarihine bir göz atarak ve imge-
lerin izini, geçmişten ve günümüzden birtakım örnekler üzerinden sürmeye çalışarak bu 
olguya daha yakından bakalım.

İnsanlık tarihinin ilk izleriyle birlikte sanatın tarihi de oluşmaya başlamıştır. Sanat, 
dünya tarihinin farklı evrelerinde dönemin ve toplumun dinamiklerine göre farklı biçim-
lerde karşımıza çıkmaktadır. Genel bir ifadeyle söyleyecek olursak; geleneksel sanatlar ve 
kabile sanatları örneklerinde her zaman; onlar dışındaki görsel sanatlar örneklerinde ise 
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19. yüzyıla gelinceye dek büyük oranda toplumuyla ve dönemiyle uyumlu ve işlevsel bir 
sanat üretimi görmekteyiz. Sanat olgusunun kapsam ve içeriğinin ilk kez tartışılmaya baş-
landığı Avrupa geleneğinde; sanat, 19. yüzyıldan başlayarak, dönemiyle ve toplumuyla 
hesaplaşma ve sorgulama işlevi de üstlenir.

Dünya tarihi, araştırmacılar tarafından etkisi kendi dönem ve coğrafyası dışında da 
hissedilen belirleyici olgu ve olaylar temelinde çağlara ve dönemlere ayrılarak incelen-
miştir. Bu çağlar ve dönemleri belirleyen savaşlar, anlaşmalar, keşifler erkeklerin iktidar 
alanına aittir. Toplumsal cinsiyet çalışmaları, erkek egemen iktidarın ideolojik bakış açı-
sıyla yapıldığı gerekçesiyle bu tarih anlayışının yaptığı sınıflamayı tartışmalı bulmaktadır. 

Sanat tarihi alanında yapılan dönemlemeler de eserin üretildiği çağ, coğrafya ve eserin 
üslup özellikleri göz önünde bulundurularak yapılır. Ancak tarih nasıl egemen ideolojinin 
gözünden yazıldıysa, sanat eserleri de 19. yüzyıla gelinceye dek egemen ideolojinin ve top-
lumsal kabullerin etkisindedir. Bu anlamda tarih yazımı ile sanat eseri üretiminin belli bir 
döneme kadar koşutluk gösterdiğini söyleyebiliriz. Biz ünitemizde; üretildikleri çağ, coğ-
rafya ve üslup özelliklerine göre grupladığımız sanat eserlerini; bu dönemlerdeki toplum-
sal cinsiyet algısını yansıttıkları için, üretildikleri dönem ve ortamın genel özelliklerinden 
kısaca bahsederek tanıttık. Ancak her dönem ve toplumda; özellikle sanat gibi bir yanıyla 
toplumsal, bir yanıyla son derece bireysel olan bir etkinliğin toplumun genel algı ve kabulle-
rine uymayan ‘sıra dışı, norm dışı’ örnekleri olabildiğini akılda tutmamız gerekir. Konusunu 
içinde bulunduğu dönem ve toplumun algı, kabul ve eğilimlerine göre seçse bile; onu kendi 
üslubunda yorumlayan sanatçılar, farklı bir bakışın mümkün olduğunu hissetmiş ve göster-
mişlerdir. Sanatı zanaattan ayıran ince çizgi bir yönüyle de böylesi örneklerden beslenmiştir.

Sanat, insanın kendini gerçekleştirme ve ifade etme süreçlerinde önemli yer tutan ey-
lemler arasında yer alır. İnsanın kendi varlığını duyurma, iz bırakma, olayları kaydetme, 
toplumun algısını yönlendirme, ideolojisini yayma ve benzeri nedenlerle; kendisiyle, ça-
ğıyla, yaşadığı toplumla ve evrenle hesaplaşma çabaları; sanatın alanına giren çok çeşitli 
ifade biçimleri ile karşımıza çıkar.

İnsanlık tarihine koşut bir süreklilik izlemiş bu ifade biçimi; içeriği, sınırları ve genel 
olarak tanımıyla ilgili pek çok tartışmanın konusu olmuştur. Estetik olanın tanımı, sanatın 
güzellik algısı ile ilişkisi, neyin sanat sayılıp sayılamayacağı gibi çok temel konular; felsefe, 
psikoloji, sosyoloji, siyaset gibi insanın bireysel ve toplumsal varlığını konu edinmiş alan-
ları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirmektedir.

İnsanlık tarihinde toplumların önemli bir kısmını etkilemiş olayların belirlediği dö-
nemler vardır. Bu dönemlerde kavramlar da dönüşüme uğrar. Olguların ve olayların 
çeşitlenmesi veya farklılaşması ile birlikte çoğu zaman anlam genişlemesi yaşanır. Sanat 
kavramının da bu bağlamda düşünülmesi gerekir. 21. yüzyıl, kendisini oluşturan bütün di-
namiklerle birlikte bireyin ve toplumun yapısını derinden etkiledi. Teknolojinin getirdiği 
hızlı erişim/etkileşim/dönüşüm olanakları, pek çok alanı çok geniş bir kitlenin kullanımı-
na açtı. Bu alanlardan birisi sanattır. Böyle olunca, sınırlar ve tanımlar giderek belirsizleş-
meye başladı. Sanatın tanımı ile birlikte ‘sanat eseri’ ifadesi de artık yerini başka ifadelere 
bırakmıştır. Neyin sanat sayılıp neyin sayılamayacağı üzerine yapılan sonsuz tartışmalar; 
sanat üretimi sonucunda ortaya çıkan ürünü; sanat üretme sürecini de işin içine katacak 
biçimde ‘iş, performans, pratik’ olarak adlandırmamızı gerektiriyor. Bu anlamda ‘sanat ese-
ri’ tanımlaması artık işlevsiz kalmaktadır. Güncel Sanat alanına baktığımızda da; herhangi 
bir nesnenin, düşüncenin, eylemin ‘sanat’ olduğu işler, pratikler, performanslar görüyoruz. 

Günümüzde sanattan bahsederken; amacı sanat yapmak olan bir (veya bir grup) sa-
natçının yarattığı özgün bir üretimi kastetmekteyiz. Bu, duruma göre bir resim veya hey-
kel olabileceği gibi; bazen de video, bedensel performans ya da koklama, dokunma gibi 
farklı duyuların deneyimini de içine alan düzenlemeler olabiliyor. Bu nedenle, sanat tarihi 
ve arkeoloji gibi disiplinlerin alanına giren geçmiş uygarlıkların sanatını bu yüzyılda kul-
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landığımız kategorilerle değerlendirmeye çalıştığımızda bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. 
Günümüzden geçmişe baktığımızda; sanatın, tarih boyunca üretildiği topluma göre farklı 
işlevleri ve dolayısıyla farklı tanımları olduğunu saptamaktayız. 

Uygarlık tarihini incelediğimizde, günümüzde geçerli olan pek çok ayrımın geçmiş top-
lumlarda günümüzdeki gibi algılanmadığını, pek çok unsurun iç içe geçtiğini görürüz. Bun-
ların başında yönetim ve din alanları gelmektedir. Örneğin; kendi dönemlerinin en güçlü 
krallıkları olan Mezopotamya, Mısır ve Hitit uygarlıklarında; kral/firavun tanrılarla muha-
taptır, bazen tanrısallığın bedenlenmiş halidir ya da ölümünden sonra tanrılar katına yük-
selir. Bu anlayışın görsel anıtları olan tapınak ve sarayların duvar resim ve kabartmalarında, 
heykellerinde; savaşlarda elde edilen zaferler, dize getirilmiş düşmanlar, kutsama törenleri ve 
benzeri konular işlenmiştir. Kral/firavun figürlerinin, tanrılarla birlikte veya tanrısal objeler-
le tasvir edildiği bu anıtların amacı; sanat yapmak değildir. Bu eserler kralın/firavunun onu-
runu yüceltmek, savaş zaferlerini kayda geçirmek, tanrıların koruyucu gücüne nail olmak, 
ölümden sonraki yaşamın huzurunu garanti altına almak gibi belli amaçların araçlarıdır. 

20. yüzyılın başına dek sanat ve zanaat, Türkçede aynı bağlamda ve birbirinin yerine 
kullanılan iki kavramdır. Yunanlıların ‘techne’, Romalıların ‘ars’ olarak tanımladığı alan; 
bugün bizim sanat ve zanaat olarak sınıflandırdığımız işlerin tamamını kapsıyordu. Ma-
rangozluk ve şiir, ayakkabıcılık ve tıp, heykelcilik ve at terbiyeciliği gibi birbirinden farklı 
pek çok alan, yapılan işteki hünere işaret edilerek ‘sanat’ olarak tanımlanırdı. Günümüzde 
geçerli olan anlayış ise bundan oldukça farklıdır. Günümüz anlayışında, sanat eseri temelde 
özgünlük ve biriciklik esasına dayanır; benzeri yoktur, biriciktir. Zanaat eserinin pek çok 
benzeri vardır. Zanaatkâr aynı ürünü birçok kez tekrarlar, sanatkâr ise her defasında özgün 
bir eser ortaya koymaya çalışır. En geniş anlamıyla, zanaat, bir işin ustadan çırağa aktarılan 
değişmez yöntemlerle defalarca kez üretilmiş olmasıyla kazanılan el becerisi ve hünerdir. 

Sanata yaklaşan zanaat eserleri olduğu gibi; günümüzde sanat eseri olarak incelenen 
geçmiş dönemlere ait pek çok eser, üretim koşulları ve süreci göz önünde bulundurul-
duğunda zanaat kapsamında değerlendirilebilir. Benzerleri binlerce kez yapılmış Antik 
Yunan seramikleri, Antik Yunan heykel örneklerinin kopyası olan Roma heykelleri; Orta 
Çağ’da anonim kişiler tarafından üretilmiş dini içerikli elyazmaları, duvar resimleri, vit-
raylar; birbirini tekrar eden ve eseri üretenin kişisel tercihlerinden bağımsız şekillenen 
eserlerdir. Genelde bu eserler tek bir kişinin elinden çıkmaz, bir atölye çalışmasının ürünü 
olurdu. Bizans, Rönesans, Barok gibi sanat tarihine konu olmuş önemli dönem ve akımla-
rın günümüze gelebilmiş resim ve heykelleri büyük oranda sipariş üzerine üretilmişti. Bu 
dönemleri ayırmaya yarayan çok belirgin üslup ve işçilik özellikleri vardır. Sanatçılar bu 
özellikleri neredeyse birebir uygulayarak aslında zanaatın tanımına giren bir üretim yap-
maktaydılar. Biz eski uygarlıkların sanat eserlerini değerlendirirken; amaçları sanat olma-
sa bile teknikteki mükemmellik, kültüre özgülük, arkasında bir fikir barındırması, biçim-
sel özellikleri; belli bir ekol, gelenek veya atölyenin kendi içinde farklılaşan nadir örnekleri 
olmaları türünden nitelikleri göz önünde bulundurup onları sanat olarak kabul ediyoruz. 

Sanat/zanaat farkının gözetilmeye başlandığı dönemle birlikte sanatın belli gruplar altın-
da sınıflanması gündeme gelmiştir. Sanatın kapsamına giren alanlar; hitap ettikleri duyu or-
ganı ve kullanılan teknikler gibi ölçütlere göre; güzel sanatlar, plastik sanatlar, görsel sanatlar, 
işitsel sanatlar, görsel-işitsel sanatlar benzeri başlıklar altında sınıflandırılır. Ancak sanatın 
kapsamı değiştikçe, sanat algısı dönüştükçe bu sınıflamalar da değişmektedir. Günümüzün 
dinamiklerini yansıtan Güncel Sanat örneklerinde; sanat üretiminde kullanılan yöntem ve 
araçların ve sonuçta ortaya çıkan ürünün herhangi bir sınıflamaya girmeyecek şekilde çeşit-
lenmesi nedeniyle; sanatın başka alanlardan ayrılması veya sanat ürünlerinin sınıflandırıl-
ması son derece tartışmalı bir konu halini almıştır. Sanatçılar, sanat yapıtını sergileyen galeri 
ve müzeler, sergileri düzenleyen küratörler, sanat yapıtlarını satın alan koleksiyonerler ve 
sanat eleştirmenleri; bu tartışmalı konunun değerlendirme süreçlerinde yer almaktadırlar. 
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Kadın Bedeninin Doğurganlık Temsili Olarak Betimlenmesi
İnsanlık tarihinde alet yapan ve kullanan insan topluluklarına dair ilk buluntular, M.Ö. 
40.000 civarına tarihlendirilmektedir. Günümüze gelebilmiş en erken tarihli tasvirler de 
bu topluluklara ait Paleolitik Dönem mağara duvar resimleridir. Bizon, domuz, mamut 
gibi hayvanları avlayan bir grup erkeği gösteren bu resimler; toplumdaki cinsiyete dayalı 
işbölümü hakkında sınırlı da olsa bir fikir verirler. Yapılış sebebi tam olarak bilinmemekle 
beraber; ölüme, bilinmeyene ve güçlü olana duyulan korkuyu yatıştırma ya da avın bere-
ketli olması için yapılan büyü gibi anlam ve işlevler yakıştırdığımız bu resimlerde kadına 
rastlanmaz. İspanya’daki Arana Mağarası’nda bulunmuş Bal Toplayan Eli Sepetli Kadın 
çizimi ise erken dönemlerin avcı-toplayıcı topluluklarında kadının üstlendiği düşünülen 
toplayıcılık rolüne gösterilebilecek ender kanıtlardan biridir. 

Mağara resimlerinden sonra ulaşabildiğimiz en erken tarihli tasvirler, Asya ve 
Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde ele geçen ve M.Ö. 30.000 yıl civarına tarihlenen kadın hey-
kelcikleridir. Kadınlık ve doğurganlık özelliklerinin vurgulandığı bu heykelciklerin en ün-
lüsü, Avusturya’da bulunduğu kasabanın adıyla anılan Willendorf Venüsü’dür.

İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Neolitik Dönem’de 
M.Ö. 10.000’den başlayarak insan topluluklarının Mezopotamya, Nil, İndus, Sarı Nehir gibi 
su kaynakları civarında yerleşik hayata geçtiği ve üretim ilişkileri ekseninde ilk sınıflı top-
lumların belirmeye başladığı düşünülmektedir. Yerleşik hayata geçiş, insanlar ve insan top-
lulukları arasındaki ilişkileri dönüştürmüş; toplumsal cinsiyet rolleri ayrılmaya başlamıştır. 
Bu dönemin buluntuları; genellikle çıplak olarak ve bedeninin kadın özellikleri vurgulanmış 
biçimde taştan veya pişmiş topraktan yapılma kadın heykelcikleridir. Benzerlerine Asya ve 
Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde rastlanmış olan bu kadın heykelciklerinin kimi otururken, 
kimisi de yatar veya çömelmiş vaziyette doğum yaparken tasvir edilmiştir. Fiziksel olarak 
oldukça güçlü görünen bu kadınların bazıları manevi güçleri de olduğunu vurgular biçim-
de, yanlarında yer alan leopar benzeri hayvanların üzerine ellerini koymuş, onlara hükmet-
mektedirler. Anadolu’da bu türden pek çok buluntu arasında en bilineni, Çatalhöyük kazı 
alanında ele geçirilmiş Ana Tanrıça heykelciğidir ve M.Ö. 6. binlere tarihlenir (Resim 5.1). 

Araştırmacılar, insanlığın 
taştan yaptığı bu ilk aletlere 
ithafen uygarlık dönemlerini bu 
teknolojiye göre adlandırırlar. 
Yunanca ‘lithos’, Türkçe ‘taş’ 
demektir. Taş Çağları olarak 
tanımlanan bu dönemler; 
Paleolitik (Eski Taş), Neolitik (Yeni 
Taş) gibi adlar alırlar.

Resim 5.1

Çatalhöyük Ana 
Tanrıça, M.Ö. 
6000, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi.

Kaynak: http://artserve.anu.edu.au/raider4/turkey/ankara/museums/anatolian_civilizati-
ons/sculpture/statuettes/catalhoyuk/DSCN0871.JPG
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İnsan topluluklarının yerleşik hayata geçmeden önce avcı-toplayıcı topluluklar halin-
de yaşadığı, avcı-toplayıcı geleneklerin yerleşik hayata geçildikten sonra da devam ettiği 
genel olarak kabul gören bir anlayıştır. Avcı-toplayıcı topluluklarda besin bulma sürecine 
kadının da toplayıcı olarak katıldığı; bu süreçte edindiği yenilebilir ve yenilemez bitki ve 
yemişleri ayırt edebilme özelliğinin topluluk içinde ona kazandırdığı saygınlığın, giderek 
kadının özel güçlere sahip olduğu ve bu güçleri büyü yapmada kullandığı yolundaki yar-
gılara temel oluşturduğu yolunda görüşler vardır. 

Doğurgan kadın bedenini vurgulayan bu kadın heykelcikleri veya kült (tapım) alan-
larında bulunmuş genellikle yassı biçimde yapılmış ancak kadınlık özellikleri yansıtılmış 
idoller ile doğurabilme yetisine sahip olduğu için bereketin ve çoğalmanın sembolü olarak 
görülen kadın arasında bir ilişki kurulmaktadır. Genel eğilim bu heykelcikleri Ana Tanrıça 
tasvirleri olarak yorumlamaktır. Heykelcikleri; fetiş objesi, kız çocukların eğitiminde kulla-
nılan oyuncaklar veya tılsımlar olarak değerlendiren biliminsanları da vardır. Bu dönemin; 
erkekle birlikte olan, doğuran ve kollarında çocuğunu taşıyan kadın tasvirleri; biyolojik 
cinsiyeti vurgulamakla beraber, kadının toplumsal alanda güçlü olduğunu hissettirirler.

Neolitik Dönem’in sonlarında, M.Ö. 4.000 civarından itibaren madenleri işlemeye 
başlayan topluluklar, Maden Çağı uygarlıkları olarak adlandırılır. Dönemin Anadolu’daki 
önemli merkezleri olan Horoztepe’de (Resim 5.2) ve Hasanoğlan’da bulunmuş kadın figür-
leri, annelik ve kadınlık özelliklerinin vurgulandığı örneklerdir. 

Kült; bir inanç sistemini 
oluşturan figür, anlatı, motif ve 
tapım törenlerinin tamamıdır. 
Örneğin Ana Tanrıça Kybele 
kültü; kendisine tapınılan 
Kybele, Kybele’nin öyküsü, 
Kybele heykelleri, Kybele 
onuruna düzenlenen törenler 
ve bu törenleri düzenleyenlerin 
tamamını içine alır.

İdol: Genellikle yassı forma sahip 
küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça 
heykelcikleri.

Resim 5.2

Kucağında Çocuk 
Tutan Kadın, Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi.

Kaynak: http://artserve.anu.edu.au/raider4/turkey/ankara/museums/anatolian_civilizations/
sculpture/hittite/horoztepe/DSCN0420.JPG
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Dişi ve Eril Niteliklerin Sanat Eserlerinde Betimlenmesi
Bu kısımda; tarihin oldukça geniş bir döneminden ve birbirinden oldukça farklı toplumla-
rından kült tapımlarında dişi ve eril niteliklerin nasıl betimlendiğini inceleyeceğiz. Burada 
dikkat etmemiz gereken bir durum var: Bu örnekleri incelerken, kadının toplumdaki yeri 
ile kültlerdeki kadın-erkek figürü/dişi-eril nitelikler arasında fark olduğunu göz önünde 
bulundurmalıyız. Tarihin farklı dönem ve topluluklarında; toplumun en küçük birimi ai-
leyi oluşturan iki farklı cins olarak toplumsal rollerine baktığımızda, genelde kadının ve 
erkeğin biyolojik cinsiyetlerine göre rol dağılımı yapıldığını görürüz. Kimi toplumlarda 
bu dağılım; kadın ve erkeğin ait oldukları sınıfsal konumlarına da bağlı olarak daha eşit, 
kimilerinde daha hiyerarşiktir. Ancak dişi ve eril niteliklere göre yapılandırılmış kültlere 
baktığımızda, bunların kadının toplumdaki yeriyle benzerlik göstermediği örneklerle de 
karşılaşırız. Bu toplumlarda dişi ve eril nitelikler, tanrısal güçlerin belirleyici özellikle-
ri olarak karşımıza çıkmaktadır. Canlılığın yaratılışı, mevsimlerin döngüsü, belaların ve 
lütufların meydana gelmesi, hayatın sürekliliği ve son bulması, ölüm ve ölümden sonrası 
gibi insan hayatındaki çok temel olay ve olgular; dişi ve eril niteliklere sahip varlık ve güç-
lerle ilişkilendirilirdi. Bir yandan; tanrı veya tanrıça figürlerinde görülen ilahi varlıklara 
bir cinsiyet verme girişiminin, bu inancın doğduğu kültür ve topluluğun anaerkil veya ata-
erkil yapısı hakkında fikir verdiği düşünülmekle beraber; Yunan toplumu ve mitolojisinde 
görüldüğü üzere buna uymayan örnekler de vardır. 

Mezopotamya, Mısır, Hitit başta olmak üzere; bahsedeceğimiz topluluklardaki inanç figür-
lerini, bu mitolojilerde anlatılan olay örgülerini, sebep-sonuç ilişkilerini günümüzün kav-
ramları ile anlamaya çalışmak neredeyse imkânsızdır. Her dönemin ve toplumun kendine 
ait bir evren tasarımı ve buna uygun biçimde yarattığı bir mitolojik öyküler örüntüsü vardır. 
Toplumlar, kendi evren tasarımlarını ve öykülerini birbirlerine aktarmışlar; binlerce yıla ya-
yılan bu öyküler iç içe geçmiştir. Kavramlara ve figürlere yüklenen özellikleri, günümüzdeki 
kullanımlarıyla düşünmeye çalıştığımızda; ait oldukları dönem ve toplumlar için anlamlı 
olan ifade ve ilişkilerin çoğu bizim için anlaşılmaz olmaktadır. Aslında biz bu anlatıları ve 
dolayısıyla o toplumları anlamaya çalıştığımızda o dünyayı kendi kavramsal çerçevemizin 
içine sığdırmaya çalışırız. Ancak, bu toplumların kültürel üretimlerini ve bu üretimi oluş-
turan arkaplanı bütün gerçekliğiyle aktarabildiğimizi söyleyemeyiz. Bizim dünyamızı/dün-
yalarımızı o günün kavramlarıyla anlamak ne derece zor ise, tersi de aynı derecede sorun-
ludur. Bu nedenle, bu toplumların mitolojileriyle ilgili farklı yayınlar okuduğunuzda aynı 
öykünün farklı versiyonları ve bu versiyonların farklı bilgi ve yorumları ile karşılaşırsınız. 

Geçmiş ve güncel mitolojiler ile ilgili karşılaştırmalı ve kapsamlı bilgi edinmek için Mircae 
Eliade’nin Mitlerin Özellikleri, (Alfa Yayıncılık, 2016); Doğuş ve Yeniden Doğuş (Kabalcı Ya-
yınevi, 2015); Dinler Tarihine Giriş (Kabalcı Yayınevi, 2015) kitaplarına başvurabilirsiniz. 

Neolitik dönemin başından itibaren kadınların akbaba, yılan, aslan ve leopar gibi hay-
vanlarla birlikte temsil edildiği ve bunun bir gelenek haline geldiği; daha sonraki dönem-
lerde Kubaba, Kybele ve Artemis gibi Ana Tanrıça tasvirlerinde de bu geleneğin devam 
ettiği görülür. Ana Tanrıça Kybele’nin yırtıcı hayvanlarla betimlendiği heykeller onun 
kudretli imajını güçlendirir ve kaosu kontrol ederek düzen ve asayişi sağladığını, sevgi 
ve şefkatinin tüm canlıları kucakladığını vurgular. İnsanlığın yerleşik hayata geçerek ilk 
tarım toplumlarını meydana getirdiği Neolitik Dönem’den itibaren Ana Tanrıça kültü ile 
bu topluluklar arasında bir bağlantı kurmak mümkündür. Bu toplumlarda anaerkil bir 
anlayışın yaygın olduğu varsayılmaktadır.
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M.Ö. 4. binlerde yazıyla tarih çağlarını başlatan Sümerlerin de aralarında bulunduğu 
Mezopotamya toplumlarında, dönemlere ve kültüre göre farklılık göstermekle beraber; 
kadınların toplum hayatına katıldıklarını, din ve hukuk sistemine dâhil olduklarını bili-
yoruz. Bu döneme ait tapınaklarda dua eden kadın ve erkek heykelleri bulunmuştur. Bu 
heykeller ibadetin sürekliliğini sağlamak için özel olarak yaptırılır ve tapınağa bırakılırdı. 
Çoktanrılı Mezopotamya kültürlerinin baştanrısı An, göğün kişileştirilmiş halidir; ‘tanrı-
ların kralı’, ‘göğün kralı’ ve ‘ülkelerin kralı’ olarak anılır. Daha sonraki dönemlerde, An’ın 
yerini baştanrı Enlil alır. Aynı kültürlerde ‘göğün hanımı’ olarak geçen ana tanrıça İnanna/
İştar; hiyerarşide baştanrı An/Enlil’in altında, diğer bütün tanrısal varlıkların üstündedir.

Farklı toplumların inançlarını benimseyen Hititler ‘bin tanrılı halk’ olarak anılırlardı. 
Hitit metinlerinde baş tanrı olarak dönemlere göre birbirinden farklı isimler geçmekle bir-
likte; ana tanrıça Kubaba figürü sabittir ve süreklilik gösterir. Kubaba, farklı dönem ve toplu-
luklarda Kybele’ye dönüşerek, Frig mitolojisinde tek başına en önemli güç haline gelmiştir.

Evren kurgusunun ve mitolojik karakterlerin önemli bir yer tuttuğu bir diğer toplum 
Antik Yunan dünyasıdır. M.Ö. 9-8. yüzyıllarda Homeros ve Hesiodos’un metinleriyle 
biçimlenen Antik Yunan mitolojisinde; evrenin başlangıcındaki belirsizlikten (Khaos) 
meydana gelen Toprak Ana Gaia, dişi niteliklerle donanmış bir figürdür ve canlılığın 
başlangıcıdır. Gaia, Parthenogenesis (cinsel birleşme olmaksızın, kendi başına) yoluyla 
gökyüzünü, dağları ve denizi doğuran birincil varlıktır. Dişi ilke Gaia, kendisinden doğan 
eril ilke Ouranos’tan (Gökyüzü) çocuklar doğurur ve canlılık çeşitlenir. Bu doğumlar, bir-
birini etkileyen pek çok unsurun ilişkilendirilmesiyle çeşitlenen başka varoluşları tetikler 
ve Yunan mitolojisini oluşturur. Yunan mitolojisinin diğer karakterlerini oluşturan ve dişi 
ya da eril nitelikler atfedilmiş tanrı ve tanrıçaları, kadın ve erkek formunda kişileştirilirler. 

Tanrı ve tanrıçaların dişi/eril nitelikleri ile kadınların toplumdaki yeri koşutluk gös-
termez. Antik Yunan toplumunda kadınlar vatandaş sayılmazlardı. Kamusal alanda fazla 
görünemez, toplum yaşantısından olabildiğince uzak tutulur, mal varlığı edinemez, politik 
yaşama katılamazlardı. Dini ayinlerde ise kadınları hem katılımcı hem de görevli olarak 
görmekteyiz. Erkekler günün önemli bir kısmını kamusal alanda; ticaretin, sosyalleşmenin 
ve fikir tartışmalarının gerçekleştiği meydan olan agorada geçirirlerdi. Üst sınıfa mensup 
kadınlar ev içi yaşamı örgütlemek, büyük oranda köleler tarafından yapılan gündelik işleri 
denetlemek, çocukların bakımıyla ilgilenmek dışında dokumacılık gibi kısmen zorunluluk, 
kısmen hobi olarak görülebilecek elişleriyle meşgul olurlardı. Alt sınıfa mensup kadınlar 
ise ev işleri dışında, alışveriş yapmak, çeşmeden su taşımak ve tarlayla uğraşmak zorunda 
oldukları için kamusal alanda daha sık görülürlerdi. Erkeklere kıyasla şehvete daha düş-
kün, muhakeme yeteneği kıt ve zayıf karakterli bulundukları için zararlı görülen kadınlar 
toplum hayatından özellikle dışlanırdı. Bu durumun istisnası dönemin hayat kadınlarıdır. 
Onlar arasında da sınıf farkı vardı. Erkekler dünyasında güçlü ve muteber olanlar; sadece 
cinsel kimlikleri ile değil, entelektüel yanları ve yetenekleri ile öne çıkanlardır. Bu kadınlar 
kamusal alanda rahatça var olabiliyor, felsefi tartışmalara ve şölenlere katılabiliyorlardı. 

Antik Yunan toplumunda kadınların toplumsal cinsiyet kodları oldukça geleneksel 
iken ve kadın hiyerarşide erkekten sonra gelirken; Yunan tanrı ve tanrıçaları arasında 
böyle bir ayrım yoktur, dişi ve eril tanrı ve tanrıçalar benzer güçlere ve hiyerarşide benzer 
yerlere sahiptir. Güçleri ve etkinlik alanları; cinsiyet kodları ile değil, sahip oldukları özel-
liklerle ilişkilidir. Antik Yunan’ın on iki büyük tanrısal figüründen altı tanesi erkek, altı 
tanesi kadındır. Erkek olarak kişileştirilmiş hükümdar ve baba figürü Zeus, hepsinin ba-
şında yer alır ama karısı Hera da evlilik ve doğum tanrıçası olarak hemen yanı başındadır 
ve Zeus karısının gücünden çekinir, zaman zaman bu güce teslim olur. Zeus’un kız kar-
deşi Demeter, tarımın ve yenilenmenin; Zeus’un kızlarından Athena sanat, teknik, savaş 
ve barışın; Artemis ise hayvan, bitki ve çocukların tanrıçasıdır. Ocak tanrıçası Hestia ise 
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ailenin, evin, ocağın koruyucusudur. Dişi özelliklerin ön plana çıktığı aşk, güzellik ve eğ-
lence tanrıçası Afrodit dışında diğerleri hem dişi hem eril özellikleriyle tanrılarla benzer 
özellikler gösterirler. Bu tanrıçaların sorumlu oldukları işler ve bu işleri görme biçimleri, 
erkek tanrılarınkilerden çok farklı değildir.

Kadın ve erkeğin dişi/eril nitelikler olarak kişileştirilmeleri dışında, bedensel özellikle-
rinin simgeleştirildiği bir alan daha vardı. Antik Yunan sanatında kadın ve erkek bedeni, 
ideal olanın görselleştirilmesi için kullanılırdı ve bu nedenle kadın ve erkek heykelleri 
idealize edilmiş oranlarda yapılırdı. Güzel (estetik) olanın, erdemli (ahlaki) olanla ilişkili 
olduğu düşünüldüğü için; iyi olma hali, bu iki özelliğin bir arada bulunmasını gerektiri-
yordu. Günümüze gelememiş olmakla beraber, bu dönemde resim alanında da çok nite-
likli eserler verildiğini dönem kaynaklarından biliyoruz. İlginç olan ise, bu kaynaklarda 
yetenekli ve eserleri alıcı bulan kadın ressamlardan da bahsedilmesidir. 

Antik Yunan uygarlığının yerel ögelerle sentezlenerek temelini attığı ve en güçlü dö-
nemine M.Ö. 2.-M.S. 2. yüzyıllar arasında ulaşan Roma uygarlığında ise kadının konumu, 
Yunan toplumundan farklı değildi. Roma’da yaşam, erkeğin otoritesi etrafında şekillen-
mekteydi. Kadınlar önce babalarının, sonra erkek kardeşlerinin ve kocalarının idaresinde 
yaşamışlardır. Elbette ki bu sınırlar ne kadar kapalı olursa olsun bütün toplumlarda gün-
lük hayat pratikleri içinde esnetilmekte, kuralları zorlayan pek çok örnek yaşanmaktadır. 
Ancak genel durum hiyerarşik olarak kadının erkeğin daha altında bulunduğunu göster-
mektedir. Önceki uygarlıklarda olduğu gibi; kadın ve erkek, toplumsal cinsiyet açısından 
tanımlı rollerde karşımıza çıkmakla beraber; tanrı ve tanrıçalarda cisimleşen dişi ve eril 
nitelikler bu hiyerarşiye çok fazla tabi değildir. Roma Sanatı’nın en canlı tasvir örnekleri 
mozaiklerdir. Helenistik Dönem’den başlayarak hızla yayılan mozaik geleneği, mitolojik 
hikâyeler başta olmak üzere günlük hayattan da kesitler sunar. Bu mozaiklerde tanrı ve 
tanrıçalar, erdemler, mevsimler ve daha birçok konu kadın ve erkek formunda kişileşti-
rilmişlerdir. Kadın betimlemeleri, kişileştirimler dışında, üst sınıftan kadınların günlük 
yaşamlarından kesitler sunan mozaiklerde de karşımıza çıkmaktadır.

Eril Cinsiyette Dişi Özelliklerin veya Dişi Cinsiyette Eril 
Özelliklerin Sanat Eserlerinde Betimlenmesi
Yukarıda anlattığımız uygarlıkların tamamında kült tapımı önemli bir yer tutmaktaydı. 
Birbirleriyle etkileşim içinde olan bu kültürlerde, tanrı ve tanrıça kültlerinin de aktarıl-
dığını biliyoruz. Hititlerin Ana Tanrıçası Kubaba, Friglerde Kybele olur; Batı Anadolu’da 
kolonileşen Yunan topluluklarına da yayılan Kybele kültü, Yunan tanrıçası Artemis’le öz-
deşleşir. Kybele kültü, Antik Dönem Roma toplumunda da benimsenir. 

Bu kültlerden bazılarında; çiftcinsiyetli, androjen veya cinsiyetinden arındırılmış (ha-
dım edilmiş) figürler karşımıza çıkar. Çok nadir görülen biyolojik bir olgu olan çiftcin-
siyetlilik (hermafroditlik/hünsalık/erdişilik) aynı bedende hem kadın hem erkek cinsi-
yet özelliklerinin taşınmasıdır. Bir diğer tipoloji ise; biyolojik olarak bir cinse ait olmakla 
birlikte, cinsel kimliğinde hem kadın hem erkek özellikler gösteren androjen figürlerdir. 
Tarihte ve günümüzde bazı inanışlarda bu figürlere ilahi özellikler atfedildiğini görüyo-
ruz. Geçmişte bazı Kızılderili topluluklarında çiftruhlu olarak görülen bu kişilere mistik 
özellikler yüklendiğini gösteren antropoloji çalışmaları vardır. Hindistan’da görülen bazı 
mezhepler, androjen kimlikli tanrı/tanrıçalara tapmaktadır. Hindistan’da geçmişten günü-
müze, bir dini grup olarak var olan Hijra’lar bu tapımın uzantısıdır. Bir Hijra, doğuştan çift 
cinsiyetli olabilir veya cinsiyeti belli olmayabilir, hadım edilmiş olabilir ya da karşı cinsin 
kıyafetlerini giymekten hoşlanan biri olabilir. Hijra’lar kültürel olarak erkeğin ve kadının 
güçlerinin birleşimine sahip bireyler olarak görülürler. Çocukları olamadığı için, iyi şans 
ve doğurganlık bahşetme veya bundan yoksun bırakma gücüne sahip olduklarına inanılır 
ve geçmişte olduğu gibi günümüzde de onların düğünleri kutsamasına önem verilir. 
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Antik Yunan’da kadın giysileri giyen ve davranışlarını taklit eden birtakım genç erkeklerin 
katıldıkları bazı dini törenlerden bahsedilir. 1. yüzyılda yaşamış tarihçi Plutarkhos’un metin-
lerinde Dionysos onuruna kutlanan eski bir festival olarak bahsedilen Oschophoria, bunlar-
dan biridir. Antik Yunan’ın en önemli kültlerinden şarap, bereket ve coşku tanrısı Dionysos 
kadın giysileri ve takıları kullanan ama erkek özellikleri gösteren androjen bir kişiliktir.

Erkeklerin sosyal veya dini nedenlerle hadım edildiği uygulamalar tarihin pek çok ev-
resinde karşımıza çıkar. M.Ö. 7. yüzyılda Frigya’da (günümüzde Eskişehir, Afyon, Ankara 
illerini içine alan bölge) Ana Tanrıça Kybele onuruna yapılan tapma törenlerinde bazı 
erkeklerin erkeklik organlarının kendi istekleriyle kesilerek hadım edildiğini biliyoruz. 
Bunlar kendilerini tanrıçaya adamış rahiplerdi. Roma kaynaklarında bu kültün sıra dışı 
rahiplerinin kadın giysileri giyip kendilerini süsleyerek dolaştıkları anlatılır. 

Hadım etme bazı toplumlarda cezalandırma biçimi olarak karşımıza çıkmakla beraber; ki-
şisel tercih veya tıbbi zorunluluk olarak gerçekleştirildiği uygulamalara da rastlamaktayız. 
Pagan topluluklar dışında, Hıristiyan ve Müslüman toplumlarında da örnekleri mevcuttur. 
Örneğin, 15. yüzyılda yaşamış Amasyalı hekim Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Cerrahiyetü’l-
Hâniye kitabını resimleyen bir İran minyatüründe; yaşlı bir hekim, hünsâ/hermafrodit teda-
visi için genç bir erkeği hadım ederken betimlenmiştir. 

Antik Yunan toplumunda erkeklerin hemcinsleriyle beraber olması toplumda kabul 
gören bir durumdu. Genç erkeklerin kendilerinden yaşlı ve tecrübeli erkekler eşliğinde 
erdemler ve bilgi konusunda eğitilecekleri düşüncesi yaygındı. Bu olgunun arka planın-
da cinsel tercihler kadar, kadının erkeğin eğitiminde ve sosyalleşmesinde yetersiz olduğu 
düşüncesi de rol oynamaktadır. Erkeğin toplumsal cinsiyet kodları her iki yaşantıyı da 
kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Bu durumu belgeleyen pek çok metin ve görsel mal-
zeme mevcuttur. Antik Dönem Yunan vazolarında kadının ve erkeğin özel hayatları, aile 
yaşamları, ölüm ritüelleri, gündelik işleri ve kamusal etkinlikleri bu toplumun tüm sınıfla-
rını ve toplumsal cinsiyet kodlarını kapsayacak genişlik ve çeşitlilikte aktarılmıştır. Bunlar 
arasında erkekler arasındaki ilişkinin resmedildiği sahneler de mevcuttur.

Tasvir sanatının tarihinde dişi özellikler gösteren eril figürlerin yanı sıra, daha ender olmak-
la beraber eril özellikler gösteren dişi figürlere de rastlamaktayız. Eski Mısır uygarlığında 
günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce tahta geçmiş ünlü bir kraliçe olan Hatşepsut, nadir gö-
rülen kadın firavunlar arasında en güçlüsüydü. Eski Mısır uygarlığının yönetim geleneğinde 
adet olduğu üzere gücünü göstermek ve ölümsüz olmak için pek çok heykelini ve kabart-
masını yaptırdı. Metropolitan Müzesi koleksiyonunda bulunan http://www.metmuseum.
org/art/collection/search/544442 künyeli Hatşepsut Sfenksi’ni (insan başlı, hayvan bedenli 
mitolojik yaratık) cinsiyet temsilleri açısından değerlendiriniz. 

Kadın ve Erkeğin Eşit/Benzer Cinsiyet Kodları ile 
Betimlenmesi
M.Ö. 2. binlere gelindiğinde, Mezopotamya’nın güçlü devletlerinden Asurlular ile yoğun 
ticaret ilişkisi bulunan ve dönemin önemli devletlerinden olan Hititlerde kadınların tica-
rette etkin olduklarını, kadın haklarını gözeten bir hukuk sisteminin varlığını ve kadın ile 
erkeğin pek çok alanda eşit görüldüğünü günümüze gelen çivi yazılı yüzlerce kil tabletten 
biliyoruz. Kadının erkeğiyle eşit konumu, Geç Hitit Dönemi mezar anıtlarında da karşı-
mıza çıkar (Resim 5.3).
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Anadolu’nun pagan topluluğu Hitit-
lerden sonra, kadın ve erkeğin eşit/ben-
zer cinsiyet kodları ile betimlendiği ör-
neklere, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk 
toplumlarında da rastlanmaktadır. Arap 
İslam toplumlarında kadın daha çok cin-
sel kimliğiyle tanımlanırken, Türk İslam 
toplumlarında kadının yeri ve imgesi fark-
lıdır. Eski Türk toplumlarında kadının ve 
erkeğin farklı roller üstlenmekle beraber, 
eşit kabul edildiklerini 8. yüzyıla tarihle-
nen Orhon Yazıtları’ndan biliyoruz. Or-
hon Yazıtları’nda bahsedilenlerle, sözlü 
kültürde destanlar ve masallarla aktarılan 
anlatılar, birbirini doğrulayan ifadeler 
içermektedir. İslamiyet öncesi Eski Türk 
toplumlarındaki kadın algısını bu verilere 
dayanarak ortaya koyabiliriz: Atlı-göçebe 
hayatın özellikleriyle uyumlu bir yapıya 
sahiptir; dinî-mitolojik özellikler taşır; 
devlet yönetiminde yeri vardır; aile kuru-
munun etkin ve önemli bir parçasıdır.

Göçebe kültürde kadının aşk ve haz 
konusu olarak sunulmadığını, kadının da 
bu türden duygu ve yönelimleri üzerinden 
tanımlanmadığını görmekteyiz. İslamiyet’e 
ve yerleşik hayata geçişin ilk evresine ait 

Türk Edebiyatı eserlerinden olan Dede Korkut Masalları’nda; erkeklerin ve kadınların eş-
lerine söyledikleri içten sevgi ve övgü şiirleri, eşler arasındaki ilişkinin denge ve uyumuna 
dikkat çeker. Bu masallarda; sürekli düşman saldırısına hazırlıklı olması gereken toplumun 
ve yaşam koşullarının gereği kadınlarda aranan vasıflar; kahramanlık, bağlılık, çocuk do-
ğurma (kalabalık aile olmak, güçlü olmak anlamına geliyordu) olarak karşımıza çıkar. 

Kadını erkekle yan yana gören bu anlayışın izleri sanat eserlerine de yansımıştır. 10-11. 
yüzyıllarda Uygur Türklerinde, tıpkı eşleri gibi prenseslerin de sanat eserlerine ve mimari 
yapılara banilik ettiğini gösteren ve onları da eşleriyle yan yana eşit konumda resmeden 
duvar resimleri mevcuttur. Türklerin İslamiyete geçişinden sonra Selçuklularda da bu an-
layış devam etmiştir. 

İslamiyet öncesi Uygur toplumlarında görüldüğü üzere, İslamiyeti seçmiş Selçuklu 
Devleti’nde de kadın banilere rastlanır. 12. yüzyıl Selçuklu kâse ve seramikleriyle, 13. yüz-
yıl minyatürlerinde kadın ve erkeği eşit konumda birlikte görmekteyiz. Develere binmiş 
seyahat eden kadınların da yer aldığı bu minyatürlerde kadın ve erkek neredeyse aynı giysi 
ve saç modelleriyle tasvir edildiği ve toplumsal cinsiyet kodlarını vurgulayan eylem ve bi-
çimlere göre konumlanmadığı için onları birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Günümüze 
gelebilen tek Selçuklu minyatürlü elyazması olan Varka ve Gülşah (Resim 5.4), iki aşığın 
birbirine kavuşmasının zorlu hikâyesidir. Pek çok badire atlattıktan ancak kavuşamadan 
bu dünyadan göçtükten sonra Hz. Muhammed’in şefaatiyle dirilerek yeniden bir araya ge-
len âşıklar; Eski Türk Sanatı üslubuna uygun biçimde, mintan benzeri giysilerle ve örgülü 
uzun saç modelleriyle betimlenmişlerdir. Sahnelerde eşit konumda yer alırlar ve duygula-
rını toplumsal cinsiyet ayrımı olmadığını gösterir biçimde aynı mimiklerle ifade ederler. 

Resim 5.3

Birbirine Sarılmış 
Üzüm Tüccarı ile Eşi; 
Geç Hitit Dönemi 
Mezar Anıtı, Adana 
Müzesi.

Kaynak: http://www.hittitemonuments.com/maras/maras03-t.htm

Bani, mimari yapıların inşasında 
ve sanat eserlerinin üretiminde 
maddi destek veren kişidir.
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Kadın ve Erkeğin Ayrı Cinsiyet Kodları ile Betimlenmesi
Uygarlıkların önemli bir kısmında kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rolleriyle uyumlu 
olarak ayrı cinsiyet kodlarında resmedildiğini görmekteyiz. M.Ö. 3. binden M.Ö. 4. yüz-
yıla dek farklı hanedanların hüküm sürdüğü Eski Mısır uygarlığında, toplumsal cinsiyet 
ayrımından ziyade sınıf farklılıkları belirgindir. Üst sınıfa mensup kadınların eşleriyle eşit 
boyda ve özenle tasvir edildiği heykellerin yanı sıra, arada bir ayrım olduğunu vurgulayan 
örnekler de mevcuttur. Erkeklerin kadınlardan daha uzun tasvir edildiği bu örneklerde er-
kek bir ayağını öne doğru atmış, aktif halde gösterilirken; kadın eşinin gerisinde ve ayakları 
bitişik, atıl halde betimlenmiştir. Kadınların ve erkeklerin cilt tonları da farklıdır. Kadınlar 
açık, erkekler koyu tenlidir. Bu durumun günlük hayatta kadının ev içinde, erkeğin açık 
alanda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mısır toplumunda ev işleri ve çocukla-
rın bakımı kadınların sorumluluğundaydı. Erkekler ise oğullarını ticaret hayatına hazırlar, 
kamusal alanda varlık gösterirlerdi. Büyük oranda ölümden sonraki hayat temasıyla şekil-
lenmiş olan Mısır Sanatı’nda tanrı, tanrıça, ölüm seremonisi gibi sahnelerin yanı sıra gün-
lük hayat tasvirleri de önemli yer tutar. Bu tasvirlerde avlanma, balıkçılık, tarla işleri, ev ya-
pımı gibi işler erkekler tarafından yapılmaktadır. Mezar sahnelerinde ekmek ve bira yapan, 
kocasına hizmet eden kadın figürlerine de sıkça rastlanır. Kadınlar tapınaklarda düzenle-
nen dini törenlerde bir dönem yer almakla beraber, Yeni Krallık Dönemi’nde rahipliğin 
profesyonel bir meslek haline gelmesiyle birlikte bu alan tamamen erkeklere ait olmuştur.

M.Ö. 6. yüzyıl Antik Yunan vazolarında kadınlar günlük ev işleri, dokumacılık, temiz-
lik ve kişisel bakım; erkekler ise çömlekçilik, çarık yapımı, spor etkinlikleri gibi toplumsal 
cinsiyet rollerini vurgulayan sahnelerde görülürler. Roma Sanatı’nda ise özellikle duvar re-
simlerinde ve taştan veya mermerden yapılmış mezar lahitlerinin kabartmalarında kadın 
ve erkek figürleriyle karşılaşırız. Romalılar gerçekçi ve betimleyici ifadeleri tercih ettikleri 
için; bu figürler günlük hayatlarındaki biçim ve ifade özellikleriyle betimlenmişlerdir. Me-
zar lahitlerinde kadınlar çocukları ile ilgilenirken veya eşleriyle, hizmetçileriyle yan yana; 
erkekler aileleri ve hizmetçileriyle çevrili olarak güçlü görünecekleri bir pozda otururken 
veya bir grup insanla sohbet ederken tasvir edilirler. Zenginlerin villalarını süsleyen duvar 
resimlerinde ise evin hanımı süslenirken, bir grup insan evde bir şölende ağırlanırken 
bazen de özel hayata dair mahrem anlar gibi konular tercih edilmiştir. 

Resim 5.4

Birbirlerine Sarılmış 
Varka ve Gülşah, 
13.yüzyıl, İstanbul 
Topkapı Müzesi 
Kitaplığı 841.s.33v.

Kaynak: http://earsiv.atauni.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/946/saeideh_shahmari_tez.pdf?sequence=1



Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları120

Tek tanrılı dinlerin konuya yaklaşımı farklıdır. Yahudilikte tasvir geleneği yerleşme-
miştir. Hıristiyanlıkta ise tasvir gündelik hayatı konu almaz, ilgi dini alanda toplanmış-
tır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri ön planda değildir. Dini anlatının sürdürülmesi 
amacıyla kutsal kişilerin kalıplaşmış tasvirleri tekrarlanır. İslam Sanatı’nda ise minyatürler 
dışında tasvir sanatı yaygın değildir. İslam Sanatı’nın erken evrelerinde, birbirinden ol-
dukça farklı Geç Antik Dönem Sanatı ile Orta Asya Türk resim üslubunun etkisi birlikte 
görülür. İslam Devleti’nin kurulma aşamasında Dört Halife Devri’nden sonra 7. yüzyılda 
halifeliği ele geçiren Emevilerin saraylarında heykel, kabartma ve resimler bezeme unsuru 
olarak kullanılırdı. Bu eserler Helenistik, Roma ve Bizans uygarlıklarının konu ve üslubu-
nu devam ettirmişlerdir. Dönemin önemli eserlerinden Kusayr Amra Kasrı başta olmak 
üzere, yönetici sınıfa ait benzer saray ve konutların duvarları, yarı çıplak kadın figürleri ve 
kişileştirimleri konu alan mozaik ve heykellerle süslenmiştir.

Abbasiler Dönemi’nde 9. yüzyılda, Abbasilerin Bağdat’tan sonra elli yıl kadar ikin-
ci merkezi olan ve Halife’nin Türk muhafız birlikleri için kurulan Samarra’daki Hakan 
Sarayı’nın duvar resimlerinde ise ellerinde kadeh ve şişelerle dans eden iki kadın (Resim 
5.5) betimlenmiştir. 

Selçuklular ve diğer Türk devletleri tasvirlerinde görülen genel özellikler, Osmanlı 
Dönemi’nde de 15. yüzyıla kadar devam ettirilmiştir. Bu dönemden sonra Osmanlı geleneğin-
de kadın ve erkek giysileri farklılaşmış; kadınlarda ferace, erkeklerde kavuk ve çeşitli başlıklar ile 
kaftan kullanımı başlamış; Selçuklu erkeklerinde görülen uzun saç Osmanlı’da terk edilmiştir. 

Osmanlı Dönemi’nin resim geleneği olan minyatür, figüratif betimlemelerin görüldü-
ğü neredeyse tek alandır. Başlıca konusu saray törenleri, şenlikler ve seferler olan bu min-

Resim 5.5

Dans Eden Kadınlar, 
Samarra Hakan 
Sarayı.

Kaynak: Sāmarrā’ (Iraq), palais d’al-Ğawsaq al-āqānī, peinture murale, vers 836-839 (restitution d’Ernst Herzfeld, 
Die Malereien von Samarra, Berlin, 1927, planche II) https://acrh.revues.org/docannexe/image/5992/img-1.jpg
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yatürlerde cariyelerin tasvirlerine rastlanmakla beraber; kamusal alanda var olması yasak 
olan Osmanlı kadınlarına fazla yer verilmemiştir. Standart erkek tiplemesinin yanında 
“şehir oğlanı” veya “içoğlan” tabir edilen genç erkekler minyatürlerde sıkça işlenmiştir. Ne 
kadın ne erkek, hem kadın hem erkek gibi betimlenen bu oğlanlar; Osmanlı toplumunda-
ki çoklu toplumsal cinsiyet kodlarını açıkça göstermektedir.

17. yüzyıldan başlayarak gündelik yaşamı ve özel hayatın mahrem detaylarını res-
meden minyatürler yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı Sultanı I. Ahmet için resimlenen 
Hamse-i Atai ile Enderunlu Fâzıl’ın Hûbannâme, Zenannâme, Defter-i Aşk gibi kitapları-
nın minyatürleri bu türden eserlerdir. Bu minyatürlerde resmedilen kimi kadın ve erkek-
lerin cinsel kimlikleri çok katmanlıdır. Kadınların günlük hayatlarından da kesitler sunan 
bu eserler, toplumsal cinsiyet kodlarına uygun resmedilmiştir.

Osmanlı’da kadının toplum içindeki yerine ilişkin tartışmalar, Tanzimat Dönemi’ndeki 
modernleşme çabalarıyla birlikte başlamıştır. Batılılaşma döneminde, Osmanlı’nın erkek 
egemen aydın sınıfı tarafından modernleşme hareketi içinde kadına bir takım görevler 
biçilmiştir. 19. yüzyılda Batı etkisinde gelişen Osmanlı resim sanatında, sanatçılar kadın 
figürlerine resimlerinde yer vermişler ve dönemin kadına bakış açısını önemli ölçüde yan-
sıtmışlardır. 19. yüzyılda, Osmanlı’da Batılılaşma hareketlerinin ideolojik bir simgesi olarak 
konumlandırılan kadınlar, Osmanlı aydını tarafından ‘milli aile’ fikri içinde yeni bir kim-
likle tanımlanmış; kadının eğitimi, aile içindeki değeri yüceltilmiştir. Ancak kadının sos-
yal hayat ve kamusal alandaki varlığına ilişkin düşüncelerde, geleneksel ve dini inançların 
biçimlendirdiği yaşam tarzı formlarından tam bir kopuş olmamıştır. Batı oryantalizminin 
doğulu kadın algısına bir tepki niteliğindeki bu resimlerde Osmanlı kadınının geçmişte 
erkeğin gerisinde bulunan konumunun değiştiği görülmektedir. Erkeklerden bağımsız bir 
özne olarak resmedilmiş olsalar da, geç dönem Osmanlı resimlerinde kadınların erkeklerle 
eşit konuma sahip olduklarına dair güçlü iletiler yoktur. Toplumun tüm katmanlarındaki 
kadınları temsil etmek konusunda yetersiz olan bu resimlerde, 19. yüzyılda savaşlar ve 
sanayileşme hareketleri sonrasında çalışma hayatında etkin bir biçimde rol aldığını bil-
diğimiz Osmanlı kadınlarından ziyade üst sınıfa mensup kadınlar yer almaktadırlar. Bu 
resimlerde temsil edilen ayrıcalıklı Osmanlı kadınları, okuyan ve sanatla ilgilenen ente-
lektüel bireyler olarak gösterilirler. 19. yüzyıl Osmanlı resim sanatında kadın figürlerini 
ilk resmedenlerden olan Osman Hamdi Bey; Batılı Oryantalistlerin Doğu tasvirlerindeki 
odalık figürleri ve hamamdaki çıplak kadınlar yerine; Osmanlı kadınını günlük yaşamı 
içinde musiki ile meşgul olurken, kitap okurken, çiçek tanzim ederken göstermiş ve Do-
ğulu kadını bir cinsellik sembolü olarak gören Oryantalist bakış açısını tersine çevirmiştir. 

 Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna geçişte, kadına ait görülen temel alan-
lar büyük oranda korunmakla beraber; modernleşme hareketlerinin sanat üretiminde de 
yansımaları olmuştur. Resim alanında varlık göstermek isteyen kadınlar, sanat eğitimi 
almayı da talep etmişlerdir. Sanatçı olmak; iyi bir ev kadını, iyi bir eş ve anne olma rolü-
nün birinci derecede önemli addedildiği bir toplumsal örgütlenme modelinde bir kadın 
için aykırı bulunan bir meslek seçimidir. Özünde toplumla zıtlaşmayı ve geleneklere ters 
düşmeyi gerektiren bu durumun, baba veya koca desteğiyle önünün açıldığı örnekler; 
Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak karşımıza çıkar. Ünitenin başında işaret ettiğimiz 
gibi; toplumsal sınıfla ilişkili olarak, toplumsal cinsiyet algısı böyle örneklerde daha kolay 
aşılmıştır. Bu tür destekler genelde toplumun ilerlemeye ve yeniliklere daha açık tabaka-
larında görülmektedir. Bu geçiş toplumunda; kadınların henüz Sanayii Nefise Mektebi’ne 
kabul edilmedikleri ve erkeklerin bile ressamlığı meslek anlamında ciddiye almadığı bir 
dönemde İnas (Kız) Sanayii Nefise Mektebi’nin (1914) kurulması için çabalayan ve daha 
sonra da okulun müdürlüğüne atanan, kendisi de yetenekli bir ressam olan Mihri Müşfik 
Hanım, Türk resim tarihinin etkili figürlerinden biri olarak önemlidir (Resim 5.6).
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Batılı anlamda resim ve heykel sanatı, 19. yüzyılda başlayan Batılılaşma Hareketi’ne 
dek Osmanlı toplumuna girememiştir. Bu anlamda Osmanlı Devleti’nden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne geçiş aşamasında kadın ve erkeğin sanat alanında yakın zamanlarda var-
lık göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Batılılaşma Hareketi ile birlikte kadının kamu-
sal alanda görünürlüğü giderek artmış, Cumhuriyet Dönemi’nden itibaren ise kadınlar 
erkeklerle eşit haklara erişebilmiştir. Cumhuriyet’in tanımladığı açık fikirli, eğitimli ve 
meslek sahibi ideal kadın tiplemesi; kadınların bilim ve sanatla uğraşmasını destekliyor-
du. Hukuki olarak kadının önünde bir engel kalmamış olmakla beraber, yaşanan süreç 
erkeklerinkiyle aynı olmamış; kamusal alandan yüzyıllardır dışlanmış olan kadının bu 
alanda erkekler kadar kolay ve hızlı varlık göstermesi mümkün olamamıştır. Kadının sa-
nat eğitimi, sanat üretimi, sanat ticareti pratiklerinde erkeklerle aynı düzlemde yer alama-
dığı iddiası günümüz Türkiye’sinde halen tartışılmaktadır.

Avrupa Resim Sanatında Toplumsal Cinsiyet Kodları
Toplumsal cinsiyet kavramı, Batı toplumlarında tartışılmaya başlamış bir kavramdır. Batı 
uygarlığının inşasında ise, diğer kültürel yapılanmalarla birlikte, Avrupa resmi önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu nedenle bu kısımda, Avrupa resminin tarihsel sürecine göz atarak 
toplumsal cinsiyet kodlarının biçimlenmesini inceleyeceğiz. Avrupa resmini değerlendi-
rebilmek için; Antik Yunan ve Roma uygarlıklarının devamında şekillenen Batı uygarlığı-
nı tarihsel bağlamında kısaca gözden geçirelim. 

Roma İmparatorluğu; 3. yüzyılda Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılır. Batı Roma İm-
paratorluğu 5. yüzyılda tarih sahnesinden silinirken, Doğu Roma İmparatorluğu 1453’te 
Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilinceye dek Bizans Devleti olarak hüküm sürer. 
Büyük oranda bugünkü Avrupa’yı oluşturan Batı Roma toprakları 9. yüzyıla dek kavim 
ve boyların istilasında kalır. 9. yüzyılda Hıristiyanlık ekseninde yapılanmaya başlayan bu 
kavimler, 11. yüzyıla gelindiğinde Haçlı Seferleri’ni örgütleyecek bir yapıya ulaşmışlardır. 

Resim 5.6

Kızlar Atölyesi, 1919-
1922, Ressam Ömer 
Adil, İstanbul Resim 
Heykel Müzesi

Kaynak: http://www.narsanat.com/wp-content/uploads/2011/11/5-%C3%B6mer-adil-k%C4%B1zlar-at%C3%B6lyesi.jpg
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Bu dönemden 15. yüzyıla dek Katolik Kilisesi’nin ve yerel aristokrasinin idaresi altında 
yönetilirler. Bizans Devleti ise 4. yüzyıldan 15. yüzyıla dek Bizans imparatorları tarafından 
Ortodoks Kilisesi’nin hükümleriyle yönetilir. Bu yüzyıllarda Hem Batı’da hem Doğu’da en 
belirleyici unsur dindir. Bu unsur, kadınları her iki toplumda da kamusal alanın dışına 
iter veya din ekseninde manastırlar etrafında toplar. Yine bu dönemin toplumsal yapısın-
da da aslında sınıfsal kodların toplumsal cinsiyet kodlarından daha belirleyici olduğunu 
görürüz. Orta Çağ Avrupa Sanatı’nda ve Bizans Sanatı’nda bu dönemde hem mimari hem 
de tasvir sanatları öncelikli olarak dine hizmet ederler ve bu nedenle resmin konusu (bazı 
elyazmaları ve küçük elsanatları hariç) sadece Eski ve Yeni Ahit sahneleri ile diğer dini 
anlatılardır. Bu sahnelerde yer alan kadın ve erkek figürleri, dini anlatıların içinde geçen 
karakterlerdir. Bu figürler üzerinden toplumsal cinsiyet okuması yapmak pek mümkün 
değildir. M.S. 4. yüzyıldan itibaren, Bizans Devleti, Roma İmparatorluğu’nun devamı 
olarak hüküm sürer. Pagan Roma İmparatorluğu’ndan farklı olarak, Hıristiyanlığı devlet 
dini olarak benimseyen Bizans Devleti’nin, özünde pagan nitelikler barındıran Ortodoks 
Hıristiyanlık anlayışında İsa’nın annesi Meryem; ana tanrıça kültünün bir uzantısı olarak 
‘Tanrı Doğuran’ (Theotokhos) sıfatıyla anılır ve dini tasvirlerde en sık işlenen temalardan 
biri haline gelir. Hıristiyanlıkta tasvir, inancın doğrudan yansımasıdır. Bu nedenle kadın 
ve erkek tasvirleri, dişi ve eril niteliklerin değil; dini anlatıların içinde geçen karakterlerin 
aktarımıdır. Kucağında çocuk İsa’yı tutan Meryem Ana tasvirleri ise Ana Tanrıçanın bi-
çim ve içerik olarak Hıristiyan anlatısına uyarlanmış halidir. 

15. yüzyıldan itibaren durum giderek değişir. Bu dönem, İtalya’dan başlayarak Avru-
pa Sanatı’nda erdemin ve ideal olanın simgesi olarak görülen antik uygarlıklara duyulan 
ilginin resimlere konu olduğu bir dönemdir. Sanat tarihinde Rönesans (Yeniden Doğuş) 
olarak tanımlanan bu dönemin erken örnekleri, 14. yüzyılda görülmekle birlikte, sanatın 
kurallarını belirleyecek bir hareket haline gelmesi 16. yüzyılda gerçekleşir. 

Bireysel tavrın giderek öne çıktığı Rönesans Dönemi’nde, sanat ile zanaat farklı alan-
lara karşılık gelmeye başlar. Sanat/zanaat ayrımının yapılmaya başlandığı dönemden iti-
baren; mekanik beceri, taklit ve belli bir fayda uğruna üretilen eserler, sanattan ziyade 
zanaatın alanı içine dâhil olur. Resim, çizim ve heykelin zanaat alanından ayrı tutulması 
gerektiğini savunan İtalyan sanatçıların 16. yüzyıl sonunda örgütlenmesi, sanat akade-
milerinin ilk örneğini teşkil eder. Amaç, bu alanların entelektüel ve yaratıcı yönünü or-
taya koymak ve kabul ettirmek; sanatçılara toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak değer 
verilmesini sağlamaktır. Akademiler olarak adlandırılan bu gruplar 18. yüzyılda bütün 
Avrupa’ya yayılmıştır. Fransa, İspanya ve İngiltere’dekiler kraliyet desteğinden yararlan-
mış; bu durum akademi üyelerinin statüsünü daha da yükseltmiştir. Bu örgütlenmeler, 
kadınların dâhil edilmediği alanlardır. 

Akademilerin klasik resim anlayışı, var olanı taklit yoluyla aktarmadaki teknik beceri-
ye dayanmaktadır. Figürlerin resim yoluyla aktarımında anatomi bilgisi ve perspektif kul-
lanımı esastır. Bu ise yetenek ve çok çalışmanın yanı sıra ciddi bir teknik eğitim ve uzun 
çıraklık yılları gerektiren bir uğraştır. Kadınlar bu alana dâhil olamamışlardır. Resim ve 
heykelin standartlarını bu şekilde belirleyen Akademiler, sanat eserlerinin konusunu da 
sınıflandırırlar. En saygın eserler; konularını tarih metinleri, İncil ve mitolojik öykülerden 
alan tarih resimleridir. Konularını günlük yaşamdan alan portre, janr, manzara ve natür-
mort ise bu sıralamada tarih resimlerinin arkasından gelir.

20. yüzyıla dek toplumsal cinsiyet, sınıf ve ırk farklılıkları etrafında şekillenen Avrupa 
Sanatı; iktidarı ‘üst sınıf mensubu beyaz erkek’ üzerinden tanımlamıştır. Avrupa müzeleri-
nin resim galerileri bu anlayışın örnekleriyle doludur. Sanatın ideal güzelliği ve estetik olanı 
tarif ve tasvir etmesi ve yüceltmesi; çirkin, bayağı ve sıradan olanı ise yok sayması veya 
eleştirmesi gerektiğini savunan bu anlayış; kendi kodlarının evrensel olduğunu iddia eder. 

‘Janr’, Fransızca ‘tür’ anlamına 
gelen ‘genre’ sözcüğünün Türkçe 
okunuşudur. Avrupa’da 16. 
yüzyıldan başlayarak yaygınlaşan 
janr/tür resmi, sıradan insanların 
gündelik hayatından sahneleri 
konu edinir.

Fransızca ‘ölüdoğa’ anlamına 
gelen ‘natürmort’, meyve ve 
çiçeklerle cansız nesnelerden 
oluşan kompozisyonların resmidir. 
Örnekleri çok erken dönemlerden 
beri görülmekle birlikte, Avrupa 
resminde 17. yüzyılda yaygınlaşır.
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Avrupa resminde kadın imgesi, toplumun aile ve inanç kurumlarına bakışıyla uyumlu 
olarak ve bu temaları işleyerek şekillenmiştir. Kadın imgesi bazen kötülüklerin, bazen de 
erdemin simgesi olarak verilir. Kadın bedeni bir yandan şehveti ve onun yol açtığı ahlaki 
yozlaşmayı çağrıştırırken; diğer yandan masumiyet, şefkat, iffet gibi yüce niteliklerin ci-
sim bulmuş halidir. Bu ikili anlayışın izleri, Roma dönemi duvar resimlerinden Rönesans 
ve sonrası Avrupa örneklerine dek karşımıza çıkar. 

Avrupa resminde önemli yer tutan nü’ler (çıplak beden resimleri) kadını nesneleştir-
diği gerekçesiyle oldukça tartışılmış bir konudur. Aslında konu, cinsel çağrışımlı çıplak 
kadın tasvirlerinden daha geniş bir alanı kapsar. Antik Yunan ve Roma dönemlerinden iti-
baren çıplak kadın ve erkek figürleri resim ve heykelin gözde konuları arasında yer almak-
la beraber; toplumsal cinsiyet kodlarına göre bunlara yüklenen anlamlar değişmektedir. 

Hıristiyan inancına göre Bilgi Ağacı’nın yasak meyvesini yedikleri için cennetten ko-
vulan Âdem ile Havva, Batı Sanatı’nda sevilen bir temadır. Dini içerikli bir konu olan 
‘Âdem ile Havva’nın Cennetten Kovuluşu’ sahnelerinde Havva’nın çıplak bedeni, şehvet-
ten ziyade pişmanlık ve günahı çağrıştırır. Aziz ve azizelerin çileli ve erdemli hayatlarının 
betimlendiği resimlerde ise; bu kutsal kişilerin yüzleri ilahi bir sükûnet taşırken, çıplak 
veya yarı çıplak bedenleri inanç uğruna katlanılan işkencelerin korkunç imgeleriyle yük-
lüdür. İnanç yolunda kendi cinsiyetlerini silmiş olan aziz ve azize tasvirlerinde toplumsal 
cinsiyet kodları neredeyse hiç hissedilmemektedir. 

Mitolojik konular, tarihi öyküler, efsaneler anlatan İtalyan Rönesans sanat geleneğin-
de; dramatik vurguyu güçlendirmek amacıyla, kadın bedeniyle birlikte erkek bedenin de 
çıplak olarak betimlendiği resim ve heykeller oldukça fazladır. Ancak bu tasvirlerdeki 
ideal erkek bedeni hem kadın hem dişi (androjen) özellikler taşır. Bu bedenler pürüzsüz 
ve beyaz tenleri, kırılgan ama aynı zamanda güçlü duruşlarıyla kültürün yüklediği cinsel 
kimlik ve rolleri bir anlamda tersine çevirirler. 

Burjuvazinin 18. yüzyıldan itibaren giderek güçlenmesiyle birlikte sınıfsal kodları da 
görünür olur. Güçlenen burjuva sınıfı kendi sanatını yaratır. Saygın aile yaşamı, refahın 
göstergesi evler ve yaşam biçimleri bu sanatın başlıca konularındandır. Bu dönemde Av-
rupa resminin seküler (dindışı) konuları arasında, aile yaşamı yüceltilen bir değer ola-
rak yerini alır. Ailenin huzurlu yaşamını organize eden kadın imgesi, koruyan kollayan 
ve hükmeden otorite figürü olarak erkek imgesini güçlendirir. Avrupa resminin sevilen 
temalarından olan av sahneleri, iktidar sahibi erkek kimliğinin güçlü bir göstergesidir. 
Erkek tarafından hakkından gelinmiş olan ölü hayvanların aile bireyleriyle birlikte tasvir 
edildiği av dönüşü sahneleri ise, toplumsal cinsiyet farkını ölü hayvanlar ve itaatkâr eş 
temalarıyla birlikte sunar.

18. yüzyıldan itibaren İngiliz portrelerinde kuşların ve özellikle kafeste olanların yer 
alması, kadının evdeki rolüne işaret eden klişe bir semboldür. Bir metafor (benzetme) 
olarak kafes, kadının kocası tarafından korunan, özenle bakılan eş olarak bağımlı rolüne 
işaret etmektedir.

Kadın imgesi bu resimlerde olumlanan bir öge olarak yer almakla beraber; 17. yüzyıl 
resimlerindeki aristokrat ve burjuva ailelerinin zarif kadınları, alt sınıftan insanların res-
medildiği tablolarda kaba saba köylülere dönüşür. Bu örneklerde kadın imgesine yükle-
nen anlamlar, kadının ait olduğu toplumsal sınıfla doğrudan ilgilidir. Sınıfsal ayrımcılık, 
toplumsal cinsiyetin önüne geçer.

18. yüzyılda Avrupa’da orta sınıfın yükselmesiyle ve özellikle İngiltere’de alt sınıfların 
giderek daha fazla hareketlilik kazanmasıyla, resimlerde toplumsal sınıflara işaret eden 
göndermeler anlamını yitirmeye başlar. Üst sınıfları en çok rahatsız eden şeylerden birisi, 
üst sınıfın alışkanlıklarını taklit eden alt sınıftan insanlarla karşılaşmaktır. O dönemde 
üst sınıfa mensup İngiliz kızlarının müzik, dans, dikiş-nakış gibi becerilere sahip olması 
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beklenirdi. Bu becerilerin vurgulandığı resimler, o kızın toplumsal durumunun değişmez 
göstergeleriydiler. Alt sınıftan çiftçi ve benzeri ailelerin kızlarının bu becerilere heves et-
mesi, katlanılamayacak bir şey olarak görülmüş ve son derece alaycı ifadelerle eleştirilmiş-
tir. Bu toplumsal çatışmanın kadın kimliği üzerinden yansıtıldığı gravür ve karikatürler 
oldukça dikkat çekicidir. Kadınların bedensel özellikleri aracılığıyla verilen sınıf farklılığı 
aynı dönemde yapılmış başka resimlerde de açıkça okunabilir. Cahil, kaba saba ve çirkin 
olarak betimlenen alt sınıf mensubu kızlar (Resim 5.7) ne kadar özenseler de eğitimli, zarif 
ve güzel olarak betimlenmiş üst sınıf mensubu kızlar gibi (Resim 5.8) olamamaktadırlar. 

Resim 5.7

Çiftçi Giles ve 
Karısı, Okuldan 
Dönen Kızları Betty 
ile Komşularını 
Çatlatıyorlar, Britanya 
Müzesi

Kaynak: British Museum, “Farmer Giles & His Wife Showing off Their Daughter Betty to Their 
neighbours, on Her Return From School” http://www.britishmuseum.org/research/collection_
online/collection_object_details.aspx?assetId=150174001&objectId=1644852&partId=1

Resim 5.8

Harriet ve Elizabeth 
Binney, Victoria & 
Albert Müzesi

Kaynak: Victoria & Albert Museum, http://collections.vam.ac.uk/item/O17795/miss-harriet-and-
miss-elizabeth-portrait-miniature-smart-john/
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İmgelerin toplumsal işlevlerini benzer örnekler üzerinden incelemek için Richard Leppert’in 
Sanatta Anlam Örüntüsü (Ayrıntı Yayınları, 2002) adlı kitabına başvurabilirsiniz.

18. ve 19. yüzyıl Avrupa resmini etkilemiş güçlü akımlardan biri olarak Oryantalizm, 
bir sanat akımından daha fazlasını ifade eder. Irk ayrımına dayanarak Batı’nın Doğu üze-
rindeki tahakkümünü meşru kılmak isteyen Oryantalist anlayış, en güçlü argümanlarını 
resim alanında sunmuştur. Kolayca hazlara kapılabilen düşük ahlaklı, kavrama gücü zayıf 
ve yönetilmesi gereken bir insan yığını olarak gördüğü Doğu’nun; kendisine hâkim ve 
akılcı bir insan topluluğu tarafından kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerektiğine ina-
nan Batı; bu iddiasını kanıtlamak için kadın bedenini gizemli, şehvet uyandıran, hazcı ve 
edilgen imge ve kompozisyonlar içinde sıkça resmetmiştir. Bu dönemde Gérôme, Ingres, 
Tanoux gibi bazı Fransız ressamlar; hamam, harem gibi gerçekte görmeleri mümkün ol-
mayan mekânlardaki kadınların hayali imgelerini resimlerinde bolca kullanırlar.

Jean-Auguste-Dominique Ingres’ın Türk Hamamı tablosu Oryantalist resmin en tanınan 
örneklerindendir. Louvre Müzesi’nde sergilenen resmi http://www.louvre.fr/en/oeuv-
re-notices/turkish-bath adresinden inceleyebilirsiniz. Resimle ilgili ayrıntılı çözümleme 
için, Ali Asker Bal’ın Oryantalist Resimde Bedenin Kolonileştirilmesi Bağlamında “Türk 
Hamamı” İmgesi başlıklı makalesine http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarin-
dex-1423866431.pdf adresinden erişebilirsiniz.

Kalıplaşmış ifadeler olarak kullandığımız Doğu ve Batı tanımları aslında ideolojik temellere 
dayanır. Avrupa’nın kendi coğrafi konumunu merkez kabul ederek yaptığı yön tanımlarıdır. 

Rönesans Dönemi’yle birlikte örgütlenmeye başlayan Akademiler, sanat eserlerinin 
niteliği açısından standartları belirleyen çok güçlü kurumlar olarak 19. yüzyıla dek et-
kilerini sürdürdüler. 19. yüzyıla gelindiğinde ise önceki dönemlerin sanat anlayışlarına 
tepki olarak belirmeye başlayan İzlenimcilik (Empresyonizm), Romantizm, Realizm gibi 
akımlar; akademilerin otoritesini sarsmaya başladı. 

Yüzyıllar boyunca biçimlenmiş olan bu geleneğe ilk karşı çıkış, modern sanatın da 
başlangıcıdır. Bir grup ressam, resmedilen figürlerin standart aktarımı yerine, duyum-
lardan gelen izlenimlerini resmetmeye başlarlar. Bu resimlerde figür var olmakla bera-
ber, bu artık herkesin ortak bir noktada buluşacağı şekilde o figürün tanıdık ve bildik 
bir temsili değildir. Ressamın o andaki algısını etkileyen ışık, gölge gibi etmenlere göre 
biçim almıştır. 19. yüzyılda İzlenimcilik olarak ortaya çıkan bu akım, Akademi çevreleri 
tarafından dışlanır. İzlenimcilik, sanat alanında büyük bir tartışma başlatır ve kendisinden 
sonra gelecek olan birbirinden sarsıcı akımların yolunu açar. Akademiye kabul edilmenin 
ustalık veya estetik değerlerden ziyade, iktidar ilişkileriyle ilgili olduğunu savunan sanatçı 
ve akımların artmasıyla sanat ortamı giderek daha bağımsız bir nitelik kazanır. 

İzlenimciliğin ardından gelen Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) ise resim sanatının 
kodlarını kökten bir şekilde değiştirir. Resmin konusunun dış dünyadan, duyularımızla al-
gıladığımız bir alandan gelmesi gerekmediğini; sanatçının tamamen kendi kurgusu olan bir 
gerçeklikten ve kendi duygularından beslenebileceğini savunan Dışavurumculuk, 20. yüz-
yıla damgasını vurmuş birçok akımı besleyen ana düşüncedir. Sanat giderek bireyselleşir.

Dışavurumculuk, figüratif resim anlayışını kökten değiştirir. Sanat eserini sanatçının 
duygu, fikir ve yaratım itkisine bağlayan Dışavurumculuk, böylece dış dünyadan referans 
alma zorunluluğunu da ortadan kaldırır. Sanat alanında olduğu gibi toplumsal alanda 
da iktidar mekanizmalarını eleştiren Dışavurumcular; imparatorluk, ataerkil aile yapısı, 

Oryantalizm; Doğu toplumlarını 
“zevk düşkünü, düşünme 
yetisinden yoksun, iradesi zayıf” 
yapılar olarak tanımlayan Batı 
algısıdır. Bu algı, yönetmek 
istediği bu toplumları analiz 
edebilmek için araştırma alanları 
ve kurumları inşa etmiş, Doğu 
kültürlerini kendi yorumuyla 
aktardığı metinler ve sanat 
eserleri üretmiştir.



5. Ünite - Toplumsal Cinsiyet ve Sanat 127

ordu, okul gibi kurumların yerleşik otoritesine karşı çıkarak; toplum dışına itilmiş yok-
sulların, ezilmişlerin, akıl hastalarının, sokak kadınlarının yanında yer almışlardır. Halk 
sanatında, farklı uygarlıkların geleneksel sanatlarında, akıl hastalarının veya çocukların 
çizimlerinde olduğu gibi perspektif kurallarına ve çizim kurallarına uymayan betimleme-
ler; Dışavurumcu sanatın, kalıplara uymayan özgür sanat anlayışını besleyen kanallardır. 
Çizgi ve rengi doğadan bağımsız kullanan bu sanat, sanatçının bireyselliğini en özgür bi-
çimde yansıtmasına olanak vermektedir. 

Sanat eserinin niteliklerini ve kurallarını belirleyen otorite ve kurumların geçerliliği 
giderek azalır, artık çağdışı ve köhne bulunmaktadırlar. Akademilerin otoritesinden kur-
tulan sanat, sanatçının bir kurala bağlı olmaksızın veya bir yetkinlik ölçütü aranmaksızın 
üretmesine olanak tanır. Özgünlüğünü ve gücünü kendi bireyselliğinden alan bu sanat; 
cinsiyet, ırk, toplumsal sınıf başta olmak üzere bütün ayrımları reddederken; yaratıcılığın 
tek değer olduğunu ilan ediyordu. Bu değer hiç kimsenin ve hiçbir sınıfın tekelinde değildi. 

Dışavurumculuk ile özgürleşen sanat, pek çok yeni akımın önünü açar. Bunlardan biri 
olan Soyut Resim uygulamalarında figür artık resmin konusu olmaktan çıkmış, figürün 
yerini geometrik formlar almıştır. Bu resimler ile algıladığımız dış dünya arasında artık 
hiçbir ortak yan kalmamıştır. Bu devrim niteliğinde bir gelişmedir.

19. yüzyıldan başlayarak yaşanan bütün bu gelişmeler; sanatın ne olduğu, nasıl olması 
gerektiği, neyin sanat eseri sayılacağı konularında pek çok tartışma başlatmıştır. Bu tar-
tışmalar, içinde bulunulan devrin sosyal ve siyasal dinamiklerini yansıtırlar. Soyut resmin 
önemli ressamlarından Kandinsky, “Her sanat eseri, devrinin çocuğudur ve her devir, ken-
dine özgü olan, bir daha tekrarlanamayacak bir sanat yaratır” derken bu durumu anlat-
maktadır. 19. yüzyılın sonlarına doğru, görünmeyen birtakım enerjilerin varlığını bilimsel 
olarak kanıtlayan keşifler yapılır: X ışınları, kızılötesi ışınlar, elektromanyetik dalgalar ölçü-
lebilmektedir. Soyut Resim örneklerinin bir kısmı, bu heyecan verici keşiflerden beslenir.

Hem toplumda hem de sanatın özel alanında iktidar alanlarının ve geleneksel anlayış-
ların sarsılmaya başladığı bu dönemden itibaren kadınlar da sanat çevresine dâhil olmaya 
başladılar. Erkeklerle sanat tartışabilen, eserlerini tanıtabilen bu kadınlar, erkeklere göre 
sayıca az olmakla beraber; geçmiş uygarlıklarda izini sürebildiğimiz bazı örnekler ve var-
sayımlar hariç, çağdaş sanat ortamında kadın varlığının ilk öncüsüdürler. Sanat tarihin-
de Soyut Resim alanındaki ilk çalışma Kandinsky’e atfedilir. Bunu kendisi ilan etmiştir. 
Ancak yeni araştırmalar, kayda geçmiş ilk Soyut Resim çalışmasının Hilma af Klint adlı 
İsveçli bir kadın sanatçıya ait olduğunu ortaya koymuştur. Geleneksel sanat ortamının 
sanat eserine uygun gördüğü niteliklerin dışına çıkan resmiyle ve geleneksel toplumun 
kadına uygun gördüğü rollerin dışına çıkan sanatçı kimliğiyle Hilma af Klint; adı çok az 
duyulmuş olmasına karşın, önemli bir ilk örnektir. 

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilmek ve resmi inceleyebilmek için Tate Gallery’nin 
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/
first-abstract-artist-and-its-not-kandinsky

İsveç; kadınlara sanat eğitimi hakkını Fransa, Almanya ve İtalya’dan önce tanımış bir ülke-
dir. Hilma af Klint ise bir amiralin kızıdır. Aslında bu durum, bir kadının bireysel çaba ve 
yeteneğinin kendiliğinden tanınmasından ziyade; toplumsal ve sınıfsal kodların, toplumsal 
cinsiyet kodlarıyla ilişkisini gösteren bir örnektir. 

20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının yol aç-
tığı toplumsal ve siyasi gelişmeler, kadınların kamusal alanda yer almasını sağlamıştır. Sa-
vaşların yarattığı yıkım, kadının da çalışma hayatına katılmasını zorunlu kılar. Bu durum 
kadınların özgürleşmesinin önünü açar. 
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20. yüzyılın sonlarından itibaren, sanat üretiminde Batı dışındaki toplumların da dâhil 
olduğu ortak paydalar kullanılmaya başlanır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi, insan-
ların birbirinden haberdar olmalarını sağlamış; etkileşim kaçınılmaz olmuştur. Bu du-
rumun sanat üretim pratiklerine yansıdığını görüyoruz. Günümüzde Doğu/Batı Sanatı 
ayrımından bahsetmek oldukça güçtür. Sanatçılar ait oldukları kültürün geleneksel motif 
ve temalarını kullanmayı tercih edebilirler ancak bu durum eskiden olduğu gibi üslubu 
belirleyecek ölçüde bir kesinlik ve zorunluluk taşımamaktadır. Günlük hayatın nesneleri-
ni birebir kopyalamak; objeleri ve imgeleri kolajlamak, düzenlemek, yerleştirmek; kendi 
bedenini araçsallaştırmak ve benzeri sanat eylemleri; anlamın her tür malzeme, yol ve 
teknikle yeniden üretilmesinin bir yolu olarak görülmeye başlanır. 

21. yüzyıla gelindiğinde ise pek çok konu ve kavramın içerik ve sınırları değişir. Gelenek-
sel yöntemler her dönemde var olmakla birlikte; yeni dönemin sanat yapma yolları, güncel 
teknik olanaklar ve tartışma alanları sayesinde kalıplara sığmayacak şekilde çeşitlenir.

Sanatın tarihsel süreç içerisinde oluşumuna dair kapsamlı bilgi edinmek için Sanatın İcadı 
(Shiner, L. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004) adlı kitabı inceleyebilirsiniz. 

TOPLUMSAL CİNSİYET TARTIŞMALARI VE GÜNCEL SANAT 
20. yüzyıla damgasını vuran Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın yarattığı travma, insan-
lığın ilerlemeye duyduğu inancı kökten sarstı. Bu travma; edebiyat, resim, felsefe, siyaset 
gibi pek çok alanda etkisini gösterdi. Avrupa’nın ilerlemeci dünya görüşü, bu savaşları 
engellemeye yetmemişti. Bu sarsıntılı ve belirsiz dönemde postmodern (modern-sonrası) 
anlayış hâkim oldu. Modern dönemin kesin, iddialı, bilimsel önermeleri yerini belirsizlik, 
belirlenemezlik yaklaşımlarına bıraktı. 

Geleneksel kavram ve teoriler; 20. yüzyıla damgasını vuran savaşları, ekonomik buna-
lımları, hızla ilerleyen teknolojik ve bilimsel gelişmelerin yarattığı ani değişimi anlama-
da işlevsiz kalınca, sanat tartışmaları hız kazandı. Sanatın geleneksel öykünmeci yöntemi 
bu parçalanmış dünyayı anlamak ve anlamlandırmak için yetmez oldu. Somut, düzenli, 
uyumlu olanın yerini soyut, kaotik, bilinçdışı, uyumsuz olan aldı. Sürrealizm, Kübizm, 
Dadaizm, Fütürizm, Avangart Sanat, Kavramsal Sanat, Pop Art, Minimalizm ve benzeri 
hareketler ve karşı duruşlarla sistem sürekli eleştirildi. 19. yüzyıldaki tartışmaların yol açtı-
ğı Gerçekçilik, İzlenimcilik gibi akımlar halen figüratif sanat anlayışı ve estetiği üzerinden 
tanımlanıyorken; 20. yüzyılın ortasında anlamla birlikte estetik kodlar da hızla değişti. Bu 
gelişmelerin toplumsal cinsiyet temsilleri üzerinde de dönüştürücü bir etkisi oldu. Sanatın 
aykırı dünyasında kadınlara daha fazla yer açıldı, geleneksel cinsel kimlikler sorgulanır 
oldu. Bu dönemden başlayarak Amerika, sanat alanında yeni bir aktör olarak yer aldı. 

Günümüzün sanat ortamı, akımlara ve ekollere bağlı olmayan, bu sınırlar içinde ta-
nımlanamayan kıtalararası ve uluslarötesi niteliktedir. Güncel sanat pratikleri içinde ko-
numuz bağlamında incelediğimiz Feminist Hareket, bu nitelikte sanat hareketleriyle ya-
kından ilişkili bir alandır.

Feminist Hareket’in en güçlü aracı sanat oldu. 1960’lı yılların muhalefet ortamından 
doğan ve beslenen, cinsiyet ayrımcılığından ırkçılığa her türlü ötekileştirici tavrın sorgu-
landığı Feminist Sanat; erkek egemen sanat alanında radikal bir karşı çıkıştı. Sanat tarihçi 
Linda Nochlin, “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” diyerek sorguladığı geleneksel 
sanat tarihinin yeni bir bilinçle irdelenmesinin yolunu açtı. 

Ünitenin Okuma Parçası bölümünde bir kısmını verdiğimiz makalenin tamamını ve konuy-
la ilgili başka tartışmaları okumak için Ahu Antmen’in ‘Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Fe-
minist Eleştiri’ (İletişim Yayınları, İstanbul, 2016) kitabını inceleyiniz.
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Feminist Sanat 1970’lere uzanan süreçte; inisiyatif, oluşum, dernek, birlik gibi çeşitli çatılar 
altında kadın sanatçıların oluşturduğu gruplaşmalarla yaygın bir zemine kavuşmuştur. Birinci 
Kuşak Feminist Hareket olarak görülen ilk hareket, daha çok kolektif üretimlerde bulunmuştu.

1973’de sanatçı Judy Chicago, grafik tasarımcı Sheila Levrant de Bretteville ve sanat ta-
rihçi Arlene Raven tarafından kurulan ‘Kadın Evi/Woman’s Building’; kadınlar için feminist 
hareket çerçevesinde örgütlenmiş ilk platformdur. Geleneksel eğitim kurumlarındaki yapı-
yı dışlayarak kadın kimliği ve duyarlılığının sanat çalışmalarına yansımasına odaklanmış-
tır. 1973’den 1991’e kadar binlerce kadın sanatçı bu platformda konuşmuş, tartışmış, birlikte 
üretmiştir. Kadına şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, taciz başta olmak üzere pek çok konuda çok et-
kili performanslar gerçekleştiren bu yapı; kadın hareketinin bütün dünyada yankı bulmasına 
yol açtı. Bu kolektif tarafından gerçekleştirilmiş işler arasında en bilinenlerden biri, oluşumun 
kurucularından Judy Chicago’nun tasarladığı ve diğer katılımcılarla birlikte 5 yılda üretti-
ği The Dinner Party (Akşam Yemeği Partisi)’dir. Batı uygarlığından seçilmiş 39 mitolojik ve 
tarihi kadın karakter için hazırlanmış üçgen formda bir yemek masası düzenlemesidir. Her 
biri ayrı desenlerde elde boyanmış tabaklar ve elde işlenmiş peçete ve örtülerle kurgulanmış 
masa, üzerlerine tarihe mal olmuş 999 kadının adının elle yazıldığı iki binin üzerinde beyaz 
seramik parçacığın oluşturduğu ‘The Heritage Floor (Miras Zemini)’ üzerine yerleştirilmiştir. 

Brooklyn Müzesi’nde sergilenen eseri, müzenin resmi sitesinde inceleyebilirsiniz:
https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/dinner_party/

İkinci Kuşak Feminist Hareket, daha bireysel üretimlerde bulunmakta ve toplumsal ya-
pının ve kodların kültürel çözümlemelerine yoğunlaşmaktadır. Toplumsal cinsiyet kodları-
nı kendi bedenleri üzerinden sorgulayan Cindy Sherman, Marina Abramović, Tracey Emin; 
din ve ırk üzerinden sorgulayan Shirin Neshat, Kara Walker ile kadın bedeninin temsili 
üzerinden sorgulayan Gerilla Kızlar (Guerrilla Girls) gibi sanatçılar bu grupta yer alırlar. 

Erkek egemen sanat ortamına tepki olarak bir araya gelen Gerilla Kızlar, 1985’ten günü-
müze oldukça renkli eylemlere imza attılar. Kadın bedeninin metalaştırılmasına gösterdikleri 
tepkiyi renkli giysileri, topuklu ayakkabıları, mini etekleriyle birlikte taktıkları goril maskeleriy-
le gösteren bir grup kadın; 1985’de New York Modern Sanatlar Müzesi’nde açılan ‘Uluslararası 
Resim ve Heykele Bakış’ sergisinde 169 sanatçıdan yalnızca 13’ünün kadın olmasına tepki gös-
termek amacıyla bir araya gelmişlerdi. Müzede işi sergilenen kadın sanatçıların sayısının erkek 
sanatçılardan az olmasını, müzedeki nü (çıplak) kadın resim ve heykellerine yaptıkları gön-
dermeyle eleştirdikleri posterleri (“Do Women Have to be Naked to get into the Metropolitan 
Museum? / Kadınların Metropolitan Müzesi’ne Girmeleri İçin Çıplak mı Olmaları Lazım?”) 
(Resim 5.9) oldukça ses getirmiştir. Gerilla Kızlar; posterler, kartpostallar, yapıştırmalar, perfor-
manslar, konferanslar ve kitaplarla cinsiyetçi kültür endüstrisini ironik biçimde eleştirmeye de-
vam etmektedirler. Gerilla Kızlar’ın işlerini resmi internet siteleri üzerinden inceleyebilirsiniz.

Resim 5.9

“Do Women Have 
to be Naked to get 
into the Metropolitan 
Museum? / Kadınların 
Metropolitan 
Müzesi’ne Girmeleri 
İçin Çıplak mı 
Olmaları Lazım?”, 
Tate Müzesi 
Koleksiyonu

Kaynak: http://www.tate.org.uk/art/artworks/guerrilla-girls-do-women-have-to-be-naked-to-get-
into-the-met-museum-p78793
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İfade biçimlerinin sonsuz çeşitlendiği günümüz sanat ortamında; toplumda kadına 
yakıştırılan elişlerini kadınlıkla ilgili sorunları dile getirmede bir araç olarak kullanan sa-
natçılar da vardır. Geleneksel yöntemlerin güncel bir sorunu anlatmada kullanılmasıyla 
yaratılan zıtlık, sorunu çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu örneklerden bir tanesini 
kısaca ele alalım. Lynn Skordal, ‘The Needle and the Sword: The Early Women’s Move-
ment in Twenty-Four Hankies’ (İğne ve Kılıç: Yirmi Dört Mendilde Erken Dönem Kadın 
Hareketi) adlı serisinde, 19. yüzyıldan örneklerle hakları için mücadele eden kadınların 
fotoğraflarını, sözlerinden alıntıları; kendileri de elişi olan antika kumaş mendiller üze-
rine nakış ve dikiş yöntemleriyle işleyerek yaptığı kolajlarla (farklı materyallerin kesme-
yapıştırma gibi tekniklerle bir araya getirilerek sunulduğu yapıtlar) kadın hareketinin baş-
langıcını anlatmıştır. Skordal bu yapıtında, kadın hakları için yaptıkları eylemler sonucu 
1912’de hapse gönderilen bir grup kadının hapisteki direnişlerinin ve açlık grevinin bir 
simgesi olarak, kendi adlarını ve sloganları olan “Söz Değil Eylem!” yazısını işledikleri 
mendile göndermede bulunmaktadır. Skordal’ın Amerikalı öncü feministler tarafından 
1876’da dünyaya ilan edilen ‘Amerika Birleşik Devletleri Kadın Hakları Bildirgesi’nden 
alıntılarla ve öncü kadınların fotoğraflarıyla oluşturulmuş kolajlarında ise nüfusunun ya-
rısını oluşturan bir kesimin (kadınların) haklarını görmezden gelen bir toplumun çökme-
ye mahkûm olduğu vurgulanmaktadır (Resim 5.10).

Resim 5.10

İşlemeli Mendil Kolaj, 
Lynn Skordal.

Kaynak: http://www.mcbaprize.org/2013/skordal/
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Ünitenizin “Yaşamın İçinden” kısmında; dikiş, nakış ve işleme tekniğiyle üretilmiş bu 
türden üretimlere Türkiye’den bir örnek olarak sanatçı Güneş Terkol verilmiştir. Aslımay 
Altay’ın “Eteklerinin Altına Dünyayı Sığdıran Kadın”, CANAN’ın “Işıl Işıl Karanlık” gibi 
kolaj ve düzenlemeleri; dikiş-nakış-işleme-tekstil malzeme ve tekniği kullanılarak top-
lumsal cinsiyet kodlarının sorgulandığı diğer örneklerden bir kaçıdır.

Güncel Sanat içinde kadınların toplumsal cinsiyet kodları kadar, cinsel kimlik me-
selesi de önemli bir yer tutmaktadır. Psikanaliz ve felsefe alanlarındaki gelişmelerle dile 
getirilen cinsel kimlik konusu, güncel sanatın disiplinlerarası yapısı ve yeni teknolojik 
olanaklarıyla görsel bir dile kavuşunca; farklı cinsel kimliklerin sorgulanması ve temsili-
ne dair sanat pratikleri de hız kazanmıştır. Cinsiyet kimliklerinin değişkenliğini işleyen 
Robert Mapplethorpe, David Hockney, Gilbert & George ve Gran Fury grubu gibi sanat-
çıların işleri, bu alandaki öncü üretimlerdir. Türkiye’den Gülsün Karamustafa’nın ‘Çifte 
Hakikat’ adlı düzenlemesi, Kutluğ Ataman’ın oryantal dansöz imgesiyle sergilediği ‘Türk 
Lokumu’ adlı video performansı, Queer Art Collective’in işleri; biyolojik cinsiyetleriy-
le uyumlu olmayan bireylerin, bedenleri üzerinden yaşadıkları kırılmayı ve toplumsal 
alandan dışlanmalarını anlatan işlerden sadece birkaçıdır. Cinsel kimlik göstergelerini 
tartışan ve yeniden yorumlayan bu türden işler, kendilerini politik bir tavır olarak ortaya 
koymaktadırlar.

Kutluğ Ataman; siyasi nedenlerle kimliğini gizleme, hastalık nedeniyle hasar görmüş kim-
liğini muhafaza etme, inancı nedeniyle engellenen kamusal alandaki haklarına sahip çıka-
bilme ve biyolojik cinsiyetinden farklı olan cinsel kimliğini ifade etme gibi birbirinden çok 
farklı nedenlerle peruk takmak zorunda kalan Türkiye vatandaşı dört kişiyle yaptığı röpor-
tajlardan oluşan video yerleştirmesi ‘Peruk Takan Kadınlar’ (1999)’da; peruk takma olgusu 
üzerinden, görünüm değiştirmeyi, seçilmiş bir kimliğin yaratımını ya da verili durumdaki 
bir diğer kimliği maskelemeyi konu almıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için filmin çekim 
sürecini ve tartıştığı konuları aktaran yayını inceleyebilirsiniz: ‘Peruk Takan Kadınlar’, (Ya-
yına Hazırlayan: Haldun Bayrı), Metis Kitap, 2001. 

Toplumsal Cinsiyet ve Sanat ünitesinde sizlere genel hatlarıyla aktarmaya çalıştığımız 
tartışmalar ve gelişmeler göstermektedir ki, toplumda tartışılan ne varsa özellikle 20. yüzyıl-
dan itibaren yansımasını sanat pratiklerinde bir şekilde bulmakta ve sanat, toplumun ve dö-
nemin aynası olarak tartışmaya açtığı konularla toplumu yüzleştirmeye devam etmektedir.

Güncel Sanat koleksiyonları ve sergileri düzenleyen müze ve galerilerin internet sayfaları-
nı ziyaret ederek toplumsal cinsiyet kodları ve cinsiyet kimliklerinin temsili konusunu iş-
leyen pek çok sanat yapıtı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Türkiye’de İstanbul Mo-
dern (http://www.istanbulmodern.org/tr); dünyada Museum of Contemporary Art Chicago 
(https://mcachicago.org/Home) Walker Art Center (http://www.walkerart.org/), Guggenhe-
im Museum (https://www.guggenheim.org/), Tate Modern (http://www.tate.org.uk/art) gibi 
müzelerin yanı sıra, sanat piyasasında giderek önemli bir aktör haline gelen Çin’de Güncel 
Sanat ile ilgilenen pek çok galeri vardır (https://theculturetrip.com/asia/china/articles/art-
metropolis-shanghai-s-10-best-contemporary-art-galleries/). 

Sizce Güncel Sanat pratikleri içinde toplumsal cinsiyet kodlarının ve cinsiyet kimliklerinin 
eskiye nazaran daha çok sorgulanmasını mümkün kılan nedir? 4
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Özet
Toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulanma sürecini an-
latabilmek
19. yüzyılın sonu-20. yüzyılın başından itibaren yaşa-
nan bazı gelişmeler, toplumsal cinsiyet kodlarının sor-
gulanmasına neden oldu. Antropoloji ve arkeoloji alan-
larında gerçekleştirilen çalışmalar, farklı toplumlarda 
farklı kültürel kodlar olabileceğini kanıtladı. Dünya-
nın çok büyük bir kısmını doğrudan etkileyen Birinci 
(1914-1918) ve İkinci (1939-1945) Dünya Savaşı’nın, 
cinsiyete dayalı işbölümü ve rollerde yarattığı kırılma-
lar; toplumsal cinsiyetin sorgulanmasına yol açtı. Bu 
sorgulamanın sonuçları; düşünce hareketleri ve kuram 
tartışmalarıyla hareketlenen sanat alanlarında kendisi-
ni gösterdi. Feminist Hareket ve Queer Hareketi bu tar-
tışmaların önünü açan kuram ve pratikler üretmişler-
dir. 1960’lardan itibaren Feminist Hareket; kadın-erkek 
arasındaki ilişkiyi aile, eğitim, iş dünyası, siyasi hayat, 
kültür ve tarih bağlamında sorgulayarak kadın-erkek 
arasındaki iktidar ilişkisini değiştirmeyi hedefledi. Bu 
hareket en güçlü ifadesini sanat alanında buldu. Cinsel 
kimliklerin kadın ve erkek olmak üzere ikili bir kate-
goride değerlendirilemeyeceğini, cinsiyetin sabit bir 
kimlik olmadığını savunan Queer Hareketi de normla-
ra uymayan cinsel kimliklerin ötekileştirildiği, şiddete 
uğradığı, kamusal alandan dışlandığı bir ortamın eleş-
tirisini sanat aracılığıyla yapan Queer Sanatı besledi.

Toplumsal cinsiyet ve sanat kavramlarını ilişkilendire-
bilmek
Biyolojik cinsiyete göre belirlenen toplumsal cinsiyet 
kodlarının bir cinsi diğerlerinden daha değerli kıl-
madığını ve cinsiyet kimliklerinin sabit olmadığını 
savunan toplumsal cinsiyet tartışmaları, en belirgin 
yansımasını sanatta bulmuştur. 20. yüzyılda Feminist 
Hareket ile başlayan toplumsal cinsiyet tartışmaları, 
bir paradigma değişimine yol açtığı için sanat tari-
hini yorumlama ve sanat üretimlerini değerlendirme 
biçimlerini de etkilemiştir. Sanatta ve sanat tarihinde 
baskın olan eril değer sistemi eleştiren Feminist Ha-
rekete göre; sanat, üstün özelliklere sahip bireylerin 
hür ve otonom bir etkinliği değildir. Sanat yapma belli 
bir sosyal durumda meydana gelir ve sosyal yapının 
bütünleşmiş öğeleri olan, tanımlanmış özel sosyal ku-
rumlar tarafından belirlenir. Bu ayrıcalıklara ulaşabi-
len bireyler, genellikle erkeklerdir. Bundan ayrı olarak 
bir de cinsel kimlik sorunu yaşanmaktadır. Biyolojik 
cinsiyetleriyle uyumlu bir cinsel kimlik taşımayan 

kadın ve erkekler, kamusal alandan dışlanmakta; 
bu alanda kendilerini ifade edecek güç ve ortamdan 
yoksun bırakılmaktadırlar. Güncel Sanat bu sorunu 
kamusal alanda duyurmada etkili bir alan olarak gö-
rülmektedir. 

Görsel sanatlarda toplumsal cinsiyet kodlarının temsil 
biçimlerini değerlendirebilmek
Görsel sanatlarda kullanılan imgeler; bir toplumdaki 
sınıf, ırk ve cinsiyet algısına dair önemli veriler su-
narlar. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet kodlarının 
tanımlanmasında ve pekiştirilmesinde önemli rol oy-
narlar. Ancak toplumsal cinsiyet kavramı, 20. yüzyılın 
dinamiklerine ait bir kavramdır. Uygarlık tarihinin 
farklı toplumlarında cinsiyet kodları, günümüzdeki 
sınıflamalara uymayabilir. Kadın ve erkeğin cinsiyet 
kimlikleri ile tanrı ve tanrıçalara ithaf edilen dişi ve 
eril nitelikler arasında fark vardır. Rönesans sonrası 
Avrupa resmi ise, günümüzde tartışıldığı anlamıyla 
toplumsal cinsiyet kodlarının en açık okunabileceği 
alanlardandır. Bu dönemden başlayarak 20. yüzyıla 
kadar gelen sanat üretimi, toplumsal cinsiyet tartış-
malarından sonra farklı bir gözle değerlendirmeye 
ve eleştirilmeye başlamıştır. Güncel Sanat, toplumsal 
cinsiyet ve cinsiyet kimlikleri konusunu; nesnenin, 
düşüncenin, eylemin sanata dönüştüğü işler, pratikler, 
performanslar üreterek tartışmaya açmaktadır.

Toplumsal cinsiyet tartışmalarının Güncel Sanat ala-
nındaki yansımalarını saptayabilecek
Toplumsal cinsiyet olgusu erken dönemlerden itiba-
ren kimi toplumlarda sorgulanmasına rağmen, kav-
ram olarak 20. yüzyıla aittir. Bu konunun gündeme 
gelmesi 20. yüzyılda yaşanan tarihi ve toplumsal 
travmalar ve yeniliklerle yakından ilgilidir. Yine aynı 
yüzyılın toplumsal dinamiklerinin sonucunda ortaya 
çıkarak sınır ve kapsam açısından 21. yüzyılda son de-
rece esnek bir hal alan Güncel Sanat hareketleri, top-
lumun ve dönemin aynası olarak toplumsal cinsiyet 
ile birlikte cinsiyet kimliklerini de tartışmaya açmış-
tır. Günümüzde sanat, sadece estetik olanın veya top-
lumun uygun bulduğu kodların temsili veya aktarımı 
ile ilgilenmemekte; estetik olanı ve normları iktidar 
ilişkileri açısından sorgulayarak toplumsal kabulleri-
mizi yeniden gözden geçirmemizi talep etmektedir. 

1
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1. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
a. Toplumsal cinsiyet kodları, kişilerin kamusal alanda-

ki varlığını belirlemezler.
b. Kadınlar tarih boyunca sanatın pek çok alanında var-

lık göstermişlerdir.
c. Sanat yapma arzusu ve eylemi, cinsiyetle doğrudan 

ilişkilidir.
d. Kadınlar resim yapmaya erkeklerden daha yatkındır.
e. Kadınlar sanat alanında erkekler kadar varlık göste-

rememişlerdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sanat alanının önemli bileşenle-
rinden biri değildir?

a. Sanat eserlerini tarih kayıtlarına geçirmek
b. Sanat eserlerine ulaşmak
c. Sanat eğitimi almak
d. Sanat eserlerini satın almak
e. Sanat piyasasında yer bulmak 

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kodlarının 
sorgulanmasında etkili olmamıştır?

a. Arkeolojik veriler
b. Antropoloji çalışmaları
c. Geleneksel toplum yapısı
d. Birinci Dünya Savaşı
e. İkinci Dünya Savaşı

4. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir önermedir?
a. Kavramlar sabittir, değişmez.
b. Paradigma, doğruluğu kesin olarak sınanmış varsa-

yımlardan oluşur.
c. Normlar herkes için aynıdır.
d. Sanat, sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş bir alandır.
e. Sanat tartışmaları yeni anlayış ve akımlara yol açmıştır.

5. Toplumsal cinsiyet araştırmalarına göre aşağıdakilerden 
hangisi sanatta ve sanat tarihinde baskın olan eril görüşün 
sanat alanında görülen sonuçlarından biri değildir?

a. Kadınlar biyolojik cinsiyetlerinden bağımsız olarak dile-
dikleri rolleri üstlenmiş, kendilerini ifade edebilmişlerdir.

b. Kadınların varlığı, tecrübeleri ve oynadıkları roller ya 
görmezden gelinmiş ya da yanlış veya eksik yorum-
lanmıştır.

c. Kadınlar biyolojik cinsiyetlerine uygun kodlarda 
temsil edilmişlerdir.

d. Sanat eserlerindeki kadın figürü, cinsel kimliği ve 
ona atfedilen roller üzerinden prototipleştirilmiştir.

e. Dış koşullardan bağımsız bir ‘büyük sanatçı’ miti ya-
ratılarak, kadının sanat alanında varlık göstermeme-
sinin nedeninin kendi yetersizliği olarak sunulması-
na zemin hazırlanmıştır.

6. Uygarlık tarihinin erken dönemlerinde sanat aşağıdaki 
işlevlerden hangisini tek başına taşımamaktadır?

a. Zaferleri kalıcı kılmak
b. Sanat üretmek
c. Yenilmiş düşmanları betimleyerek kendi gücünü 

göstermek
d. Ölümden sonraki hayatın huzurunu garanti altına 

almak
e. Kral/firavunu yüceltmek

7. Aşağıdakilerden hangisi günümüze gelebilmiş en erken 
tarihli kadın tasvirlerinin özelliklerindendir?

a. Belirgin yüz hatları
b. Kişilik özelliklerinin vurgulanmış olması 
c. Kadınlık ve doğurganlık özelliklerinin vurgulanmış 

olması
d. Giysi ve aksesuarlarından toplumsal cinsiyet rolleri 

belli olması
e. Büyük boyutlu olmaları

8. Eski Türk toplumlarında kadının ve erkeğin farklı roller 
üstlenmekle beraber, eşit kabul edildiklerini gösteren görsel 
sanat örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Osmanlı minyatürleri
b. Emevi Dönemine ait Kusayr Amra Kasrı duvar re-

simleri
c. Abbasi Dönemine ait Samarra’daki Hakan Sarayı du-

var resimleri
d. Uygur Türklerinde banilik faaliyetlerini gösteren du-

var resimleri
e. Geç Osmanlı Dönemi resim sanatı örnekleri

9. 20. yüzyılın ikinci yarısında sanat tarihçi Linda Nochlin 
hangi sorusuyla toplumsal cinsiyet ve sanat tartışmalarına 
yön verdi?

a. Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?
b. Erkek Sanatçıların Başarısının Sırrı Nedir?
c. Neden Erkekler Kadınlardan Daha Yeteneklidir?
d. Neden Kadınlar Erkeklerden Daha Az Tanınır?
e. Kadın Sanatçıların Erkeklerden Daha Yeteneksiz Ol-

duğu Alan Hangisidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet kimliklerinin değişken-
liğini işleyen sanatçı ve topluluklar arasında yer almaz?

a. Kutluğ Ataman
b. Hilma af Klint
c. Queer Art Collective
d. David Hockney
e. Gilbert & George

Kendimizi Sınayalım
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Masallar Diyarına Yolculuk

“Dünyadan Bir Işık Geçti: Hey Bekle!”, Güneş Terkol, KRANK 
Art Gallery.

Sanat tarihinin erkek merkezli bakış açısıyla hiçbir zaman 
‘yüksek sanat’ konumuna dâhil edilmeyen; herhangi bir ye-
tenek, deha ve yaratıcılık gerektirmeyen kadın edilgenliğinin 
üretimi olarak görülen dikiş, nakış, patchwork gibi el işi pra-
tikleri, feminist sanat hareketiyle tüm bu algıları yerle bir etti; 
kadınların sanat alanında kendi sözleri, renkleri, ifade biçim-
leriyle var olabileceklerini gösterdi. Çalışmalarında kumaşı 
ve dikişi bir ifade biçimi olarak kullanan sanatçılardan biri 
olan Güneş Terkol da yeni sergisi “Dünyadan Bir Işık Geçti: 
Hey Bekle!”de mistik dünyanın kapılarını aralayarak izleyiciyi 
cinler ve periler diyarıyla buluşturuyor. Eski zaman kadınla-
rının seslerini, düşlerini, masallarını aktardıkları dikiş-nakış, 
bu kez Terkol’un ellerinde günümüzle buluşuyor. Dikiş, de-
sen, video ve ses gibi kullandığı çok sayıda malzemeyle cinsel 
kimlikler arası ilişkileri işlerine konu edinen Güneş Terkol 
yeni sergisinde hızla değişen ve dönüşen dünyada kadınların 
sesinin, seslenişlerinin bir izdüşümünü sunuyor. (…)
Kumaş, iğne, iplik gibi malzemeler ve yine kadının ev için-
de ürettiği elişi kategorisine giren işler, sanat tarihinin er-
kek merkezli bakış açısıyla her zaman küçümsendi, yüksek 
sanat olarak kabul edilmedi. Ayrıca kadının edilgenliğinin 
ürünleri olarak görüldü. Ta ki feminist sanatla beraber bu 
bakış açısı ters yüz edilene kadar. Sizin bu malzemeleri 
tercih ediş nedenlerinizi eril bakış açısına karşı oluşla, fe-
minist sanatla bağlantılandırabilir miyiz? 
Basit ve evcil görünen dikişi, bir direniş biçimine dönüştür-
müş feminist örnekler her zaman ilgimi çekmiştir. İşlerim 
genelde kadın kimliği üzerine odaklanıyor. Ayrıca kumaş 
ve dikişi bir pankart biçimi olarak değerlendirdiğim atölye 
çalışmaları düzenliyorum. Antakya, İstanbul, Chongqing, 
Viyana ve Berlin’de farklı kadın katılımcılarla feminist teori-
ler üzerinden şekillendirdiğimiz pankart atölyelerindeki de-
neyimler, sözlerimizi paylaştığımız ve dikerek aktardığımız 

yeni diyaloglara alanlar açan zeminler oldu. Kolektif düşünce 
süreciyle bireysel anlatımları koruyarak yaptığımız ortak ça-
lışmalarda, katılımcıların ifadeleri üzerinden farklı bir sosyo-
lojik yapıyı, ekonomik altyapıyı ve içinde yaşadığımız baskı 
toplumunu görselleştiriyoruz.

Kaynak: Güler İnce, Güneş Terkol ile Söyleşi, IstanbulArt-
News, Aralık 2016, Sayı: 37:16.

Okuma Parçası
Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?
“Neden hiç büyük kadın sanatçı yok?” Bu soru, kadın so-
runu denen meseleyle ilgili hemen hemen bütün tartışma-
ların arka planında suçlayıcı bir biçimde çınlar durur. (…) 
Feministlerin ilk tepkisi, yemi olduğu gibi yutmak ve bu 
soruyu sorulduğu biçimiyle yanıtlamaya çalışmaktır: Yani, 
tarih boyunca değerli ya da değeri yeterince bilinmemiş 
birtakım kadın sanatçıları bulup ortaya çıkartmak; onların 
ilginç, üretken ama tabii alçakgönüllü yaşamlarını yeniden 
canlandırmak; unutulmuş çiçek ressamlarını ya da David’in 
izleyicilerini “yeniden keşfederek” eserlerinin iyi olduğunu 
kanıtlamaya çalışmak (…). Sorun feministlerin, kadınlığın 
ne olduğuna dair anlayışından değil; sanatın ne olduğuna 
dair, çoğunluğun paylaştığı yanlış anlayışından kaynaklanı-
yor: Sanatın bireysel, duygusal deneyimlerin doğrudan, ki-
şisel bir ifadesi, kişisel yaşamın görsel yollarla ifade edilmesi 
olduğu şeklinde saf bir görüş taşıyorlar. Sanat çoğu zaman 
hiç de böyle bir şey değildir, büyük sanatsa hiç değildir. Sanat 
üretimi, zaman içinde tanımlanmış belirli uzlaşımlara, şema-
lara ya da kod sistemlerine az çok dayanan ya da bunlardan 
bağımsız olan, kendi içinde tutarlı bir biçim dilini gerektirir 
ve bunların ya eğitimle, çıraklıkla ya da uzun süren bireysel 
deneylerle öğrenilmiş ya da edinilmiş olması gerekir. Sanatın 
dili, kâğıt ya da tuval üzerinde boyayla, çizgiyle, taş, kil, alçı 
ya da metalle somut olarak biçimlenir -sanat ne dokunaklı 
bir yaşam öyküsü ne de kişisel sırların fısıldandığı bir iç dök-
me aracıdır. (…) Hepimizin bildiği gibi geçmişin ve bugünün 
düzeni, kadınlarla birlikte, beyaz, tercihen orta sınıf mensu-
bu ve her şeyden önce erkek olarak doğma şansına erişmemiş 
herkes için, yalnızca sanat alanında değil daha başka yüzlerce 
alanda da engelleyici, baskıcı ve cesaret kırıcıdır. (…) Sorun 
bizim kadın olmamızda değil, kurumlarımızda ve eğitimiz-
dedir -burada eğitim sözcüğünü, anlamlı simgeler, işaretler 
ve kodlarla çevrili dünyamıza adım attığımız andan itibaren 
yaşadığımız her şeyi kapsayan bir anlamda kullanıyorum.

Kaynak: Nohlin, L. (2016) “Neden Hiç Büyük Kadın Sanat-
çı Yok?”, Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, 
Ahu Antmen, (editör) İstanbul: İletişim Yayınları. 

Yaşamın İçinden
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz. 
2. d Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Kodlarının Sor-

gulanma Süreci” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Kodlarının 

Sorgulanma Süreci” ile “Toplumsal Cinsiyet Kavra-
mı ve Sanat” konularını yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve 
Sanat” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Sanatın Tarihsel Bağlamı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Tarih Öncesi Çağlarda ve İlk 
Çağ Döneminde Anadolu, Mezopotamya ve Eski 
Mısır Toplumlarında Cinsiyet Kodlarının Temsili” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Eski Türk Toplumlarında ve 
İslam Uygarlıklarında Cinsiyet Kodlarının Temsili” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları 
ve Güncel Sanat” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Avrupa Resminde Cinsiyet Kodla-
rının Temsili” ile “Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları ve 
Güncel Sanat” konularını yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
1907-1954 yılları arasında acılarla ve hastalıklarla şekillen-
miş sıradışı bir yaşam öyküsü olan Frida Kahlo, aynı zaman-
da politik duruşu olan bir kadındır. Sanatını belirleyen belli 
başlı unsurlar; çektiği bedensel acılar, ülkesi Meksika ve çok 
sevdiği eşi Diego Rivera’dır. Birbirlerinden kopamayan bu 
çift, Rivera’nın sadakatsizlikleri nedeniyle pek çok kez ayrı-
lıp yeniden birleşir. Kendisini sık sık uzun saçları açık veya 
örgülü olarak Meksikalı kadınların giysileri ve takılarıyla res-
meden, bunları günlük hayatında da kullanan Frida; bu oto-
portresinde kısa saçlı ve erkek giysileri içindedir. Rivera’dan 
boşandıktan sonra (bir yıl sonra tekrar evlenirler) yaptığı 
resmin üst kısmında bir Meksika halk şarkısının sözleri ya-
zılıdır: “Ben seni saçların yüzünden sevmiştim, şimdi saçla-
rın yok, artık seni sevmiyorum.” Frida Kahlo’nun kendisini 
geleneksel giysiler ve takılarla kimi zaman dini göndermeler 
eşliğinde resmettiği diğer oto-portrelerinde de; aslında kadın 
kimliğiyle çok da uyuşmayan mesafeli ve duygusuz bir ifade 
görülür. Sanatçı, akımlardan bağımsız olarak, kadın ve erkek 
görünüşü ve hissedişi arasında tamamen kendisine özgü bir 
yerde durmaktadır. 

Sıra Sizde 2
Sanat etkinlikleri kamusal alanda var olmayı gerektiren sü-
reçlerin sonucunda gerçekleşirler ve kendilerini duyururlar. 
Sanat eserlerini tarih kayıtlarına geçirmek, sanat eserlerine 
ulaşmak, sanat eğitimi almak, sanat tartışmak, sanat piyasa-
sında yer bulmak bu alanın önemli bileşenleridir. Bu bileşen-
lerin neredeyse tamamı kamusal alanda var olmayı gerektirir. 
Kadının kamusal alanda var olmaya başladığı 20. yüzyıla ge-
lene dek, tarih kayıtlarına geçebilmiş kadın sanatçıların, baba 
veya eşlerinden destek gördüklerini saptıyoruz. Bu örnekler 
arasında en bilineni 16. yüzyılda yaşamış Barok ressam Arte-
misia Gentileschi’dir. Ressam olan babasının desteğiyle resim 
dersleri almış, bir kadın olarak yaşamında gördüğü taciz ve 
yok sayılma gibi zorlukları ise güçlü resim tekniği ve güçlü 
kadın karakterleri ile aşmış, İncil’den ve tarihten aldığı konu-
larda kadının konumunu çağının ötesinde bir anlayışla işle-
miş, eserlerini satabilmiş, Akademi’ye çok ender kabul edilen 
kadın ressamlardan biri olmuştur.

Sıra Sizde 3
Eski Mısırlılar için ideal firavun, hayatının en verimli döne-
minde olan genç bir adamdır. Firavunun gerçek kimliği; yaşlı 
olması, çocuk olması, hatta nadir durumlarda kadın olması 
durumu değiştirmez. Hatşepsut’un feminen özelliklerinin 
vurgulandığı heykelleri de olmakla beraber, heykellerinin 

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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önemli bir kısmında firavunların taktığı başlığı ve takma 
sakalı ile betimlenmiştir. Hatşepsut’un mezarında bulunan 
anıtsal sfenkslerden (insan başlı, hayvan bedenli mitolojik 
yaratıklar) biri olan bu heykelde Hatşepsut, kaslı ve güçlü as-
lan bedeninde, yakışıklı bir genç adam yüzüyle firavun başlı-
ğı ve kraliyet sakalı takmış olarak betimlenmiştir. 

Sıra Sizde 4
Toplumsal cinsiyet kavramının cinsiyet üzerinden en çok 
tartıştığı konu beden konusudur. Özellikle kadın bedeninin 
seyirlik bir obje olması, bazen de tamamen tersi yapılarak, 
tabulaştırılması; bunun yanında farklı cinsel kimliklerin 
bedensel farklılıkları üzerinden tartışılan konular; Güncel 
Sanat’ın da temel konuları arasında yer almaktadır. Toplum-
sal cinsiyet kapsamındaki bu türden konuların açıkça tartı-
şılabilmesi için gerekli ortam, 20. yüzyılda olgunlaşmıştır. 
Bunu mümkün kılan gelişmeleri Toplumsal Cinsiyet Kod-
larının Sorgulanma Süreci bölümünde görmüştük. Güncel 
Sanat’ı besleyen bu gelişmeler, aynı zamanda Güncel Sanat 
tarafından da beslenmiştir. Çağının yansıması olarak sanat, 
toplumsal sorgulamaların sonucunu doğrudan izleyebildiği-
miz bir alandır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Tarihsel olarak edebiyatta kadının yerini belirleyebilecek,
Toplumsal cinsiyet kavramının edebi eserlerde nasıl sunulduğunu açıklayabilecek,
Yazarlar arasındaki bakış açısı farklarını ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI



GİRİŞ
“Kadından şair olur mu?”, “Kadın bilimle uğraşabilir mi?”, “Felsefe yapabilir mi?”, “Erkek-
lerle aynı zihinsel donanıma sahip midir?” ve nihayet: “İnsan mıdır?”. Bu sorular kadınla-
rın zihinsel etkinlik alanlarına katılımları ile ilgili olarak bugünden 16. yüzyıl Avrupası’na 
uzanan tartışmaların temel sorularıdır. Bugün edebiyat çevrelerinde kadının şairliğinin 
dirençle karşılaşabildiği görülür. 16. yüzyılda ise kadınların da erkekler gibi insan (homo 
sapiens) olup olmadıkları ciddi bir tartışma konusuydu. Antikitede de durum pek farklı 
değildi. Antik Yunan toplumunda kadınlara yetişkin gibi davranılmaz ve mal edinmeleri-
ne izin verilmezdi. Ev ve toplum içindeki rolleri bugün “geleneksel” olarak tanımladığımız 
rollere yakındı. Bu geleneksel roller kadınları  Antik Çağ’dan bugüne tarihin asıl öznesi 
olan erkek karşısında “öteki’’ olarak konumlandırıyordu.

Kadınların tarihinden pek bahsedilmese de geçmişten günümüze edebiyat ve kültür 
tarihinde mitolojik bir karakter ve bir imge olarak her zaman var oldukları bilinmekte-
dir. Bugün, özellikle son altmış yıla yayılan feminist eleştiri birikimi sonucunda tarihteki 
altı çizilmemiş hayatların izini sürebiliyoruz. Yaşamamış sayılan bu kadınların ataerkil 
düzende “ikinci cins” olarak konumlandırılmasının toplumsal ve kültürel boyutlarını sap-
tayabiliyoruz. 

Tarihte kadın neden ikinci bir cins olarak konumlandırılmıştı? Felsefe, bilim ve sanat 
alanlarında neden ön planda olamamışlardı ve neden geleneksel rollerle sınırlandırılmışlar-
dı? Kadının tarih sahnesinde konumunu farklı coğrafyalarda ve farklı tarihlerde öncü olmuş 
kadın yazarların bakış açılarından değerlendirmek, bu sorulara cevap vermede bize yardım-
cı olacaktır.  Bu ünitede, edebiyattaki kadın temsillerinin yanı sıra üç öncü kadın yazarın, 
Virginia Woolf, Simone de Beauvoir ve Halide Edib Adıvar’ın kadının toplum ve edebiyat-
taki konumuna ilişkin görüşleri, yazarlıkları ve ne gibi yenilikler getirdikleri ele alınacaktır. 

KADINLARIN TARİHİ: TARİHİN SATIR ARALARINI OKUMAK 
Ataerkil toplumların “öteki” olarak konumlandırdığı ve görünmezliğe mahkum ettiği 
kadın, geçmişten bugüne kendisini görünür kılmanın mücadelesini vermiştir. Antik Yu-
nan edebiyatında nadir de olsa Sappho (M.Ö. 630-612) gibi kadın şairlere rastlanırken 
Ortaçağ boyunca kadınları edebiyat sahnesinde pek göremeyiz. Orta Çağ’ın sonlarında 
Avrupa’da yaşamış olan Christine de Pisan Orta Çağ kültüründe yaygın olan kadın düş-
manlığına karşı mücadele eden ilk kadın şairdir. The Book of the City of Ladies (Kadınlar 
Kentinin Kitabı) isimli yapıtı, Orta Çağ’da kadının ötekileştirilmesine yönelik itirazları 
dile getiren önemli bir eserdir.

Edebiyatta Kadın ve 
Toplumsal Cinsiyet
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Aydınlanma Çağı ile birlikte kadınlar, -erkeklere oranla çok küçük bir azınlık olarak 
kalmakla birlikte- tekrar edebiyat sahnesine çıkmışlardır. 18. yüzyılda İngiliz yazar Mary 
Wollstonecraft kadın hareketinin ilk önemli yapıtı olan  A Vindication of the Rights of Wo-
man (Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi)’ı yazar. Yazar bu kitabında, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nde yer alan “kişinin doğal hakları”ndan kadınların yararlanama-
dığını, bu esaslara dayanmayan bir anayasanın eşitlikçi olamayacağını öne sürer. Kadın-
ların erkeklerden zihinsel olarak daha aşağı olmadığını, kadınların böyle görülmelerinin 
sebebinin erkeklerle aynı eğitimi alamamaları olduğunu söyler.  Wollstonecraft, kadının 
da erkeğin de akıllı varlıklar olarak görülmesi gerektiğini söylemiş ve akla dayalı bir top-
lumsal düzen tasarlamıştır. 38 yıllık kısa ömrüne, roman, inceleme, gezi yazısı, Fransız İh-
tilali Tarihi ve çocuk kitapları sığdıran Wollstonecraft, Aydınlanma Çağı’yla birlikte kadın 
haklarını gündeme getiren ilk kadın olarak tarihe geçer. 

18. yüzyıldaki kutuplaşmış, erkek merkezli ideolojiye karışı çıkan Amerikalı eleştirmen, 
gazeteci Margaret Fuller, Woman in Nineteenth Century (On dokuzuncu Yüzyılda Kadın) 
isimli yapıtında, cinsiyet eşitiğine dayanarak kadının eğitim ve istihdama katılma hakkını sa-
vunur. Eser, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk büyük feminist çalışma olarak kabul edilir. 

20. yüzyılda İngiliz edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Virginia Woolf, 
1929 tarihli A Room of One’s Own (Kendine Ait Bir Oda) adlı eserinde kadınların erkek-
lerle aynı eğitimi alamamasının, erkeklerle aynı deneyimleri yaşayamamasının, kadınların 
toplum içerisine karışamamasının bir sonucu olarak sanat ve diğer alanlarda geri planda 
kalmasının tarihini gözler önüne serer. Eser o döneme kadar yaşamış olan kadın yazarla-
rın ürettikleri sanat yapıtlarını sosyal koşullar içerisinde değerlendirir. Virginia Woolf ay-
rıca İngiliz edebiyatı kadın yazarlarının da eleştirisini yapmıştır. Woolf ’un incelemelerine 
göre ev yaşamı büyük ölçüde kadının doğal yaşamı olarak görülüyordu ve kadınlar arta 
kalan vakitlerinde yaratıcılıklarını çok az konsantrasyon gerektiren roman türü ile ortaya 
koymaya çalışıyorlardı. Bu durum, kadının, yaratıcı olarak edebiyat sahnesinde kendisini 
tam olarak ortaya koymasını engelliyor, yaşam alanlarında özgürce hareket eden erkeklere 
oranla daha kısıtlı eserler vermelerine neden oluyordu.

20. yüzyıldaki kadın hareketinin felsefî alanda incelenmesinin öncüsü sayılan Fransız yazar 
Simone de Beauvoir, İkinci Cins (Le Deuxieme Sexe) adlı eserinde, kadının ataerkil düzende 
“öteki” olarak pasifize edilişini, kadının bireysel ve toplumsal varoluşu üzerinden temellendirir. 
Bu eser, böyle bir bilincin ilk etkili dışavurumu olarak kabul edilir. Erkek, öteki bilinçlere karşı 
çıkarak kendini özgür bir varlık olarak ortaya koyar. Bu özgürlüğü bir başka bilinci hapsede-
rek, kadını egemenliği altına alarak yaşamaya çalışır. Peki neden kadınlar erkek egemen bir 
düzene kafa tutmazlar? Kendisini nesne konumundan özne konumuna taşıyamayan kadının 
bu boyun eğişi nereden gelir?  Beauvoir bu sorulardan hareket ederek varoluşçu felsefe doğrul-
tusunda kadının toplumdaki yerini konumlandırmaya çalışır. Başyapıtı İkinci Cins, kadınların 
özgürlük ve kimlik arayışında dünden bugüne bir başvuru kitabı olmuştur. 

 20. yüzyılda, Simone de Beauvoir’dan sonra kadın, artık kendini erkeğin karşısında ko-
numlandırmadan konuşmakta, yeni bir dil oluşturma gayretiyle yazmaktadır. Kadınlar artık 
yeni bir dil oluşturmak zorundadırlar. Bu düşünce doğrultusunda söylem çözümlemesine 
yönelik çalışmalar yapılır.  Bu çalışmalar sonucunda kadın ve erkeğin dilinin farklı olduğu 
ortaya çıkar. Bundan sonra amaç artık kadınlığın kuramını oluşturmaktır. Bugün dönüp 
tarihe baktığımızda,  erkeğin baskın olduğu alanların yalnızca din ve felsefe olmadığını gö-
rüyoruz. Dil, erkeğin üstünlüğünü, merkezîliğini, “birinci cins” oluşunu ortaya koyan en 
önemli araçlardan biridir. Bu yüzden erkeğin dil aracılığıyla kadını yok saymasına karşılık,  
kadının da kendine özgü bir dil yaratarak,  bu dile karşı kendini var etmelidir. Beauvoir’in 
deyişiyle, içerisinde kendini rahatsız hissettiği erkek giysilerini çıkartıp kendine yeni bir deri 
yaratması, sonra da  buna uygun bir kıyafet dikmesi gerekir (Beauvoir, 1981, s, 191). 
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EDEBİYATTA KADIN TEMSİLLERİ
19. yüzyıla kadar kadın, edebi eserlerde egemen kültürün dayattığı ataerkil dilin içerisin-
de, bu bakış açısının ve yaklaşımının bir ürünü olarak var olmuştur. Kadın karakterler er-
kek kahramanın başından geçen hikâyenin ilerleyebilmesi için bir nesne olarak kullanılır-
lar. Kadın burada masumiyetin simgesi, meleksi bir varlık olarak da sunulabilir, her türlü 
kötülüğün kaynağı olarak da. Dante’nin İlahi Komedya adlı eserinde, ilâhi ışığa ulaşmada 
bir rehber olan Beatrice, kadının bu üstün, meleksi, masumiyet simgesi olarak sunumuna 
örnektir. Shakespeare’in trajedisi Macbeth’te Leydi Macbeth kötülüklerin kaynağı olarak 
karşımızdadır. Macbeth Norveç kralını yendiği savaştan dönerken karşısına çıkan üç ca-
dının kehanetiyle kral olacağını öğrenir. Bunun için mevcut kralı öldürmekten başka bir 
çaresi yoktur. Kehanetin büyüsüne kapılan Macbeth, hırsları ve ahlâki değerleri arasında 
kalır, büyük bir iç çatışma yaşar. Macbeth’i kötüye yönlendiren ve hırsının galip gelmesine 
yol açan ve onu felakete sürükleyen Leydi Macbeth’tir. Leydi Macbeth  kışkırtıcı bir kadın-
dır ve bunun cezasını aklını yitirip kendini ölüme sürükleyerek öder. Sonuç olarak her iki 
metinde de kadınlar nesne olmanın ötesine geçememişlerdir. 

Edebiyatta kadın, masumiyetin simgesi, sevgi nesnesi ya da kötülüklerin kaynağı olarak 
sunulabilir. Cinsel bir çekim kaynağı olan kadın, baştan çıkarıcı ve erkeği etkisi altına alıcı 
özelliğiyle onun iradesine etki eden ve bu nedenle kötülüklerin kaynağı olan bir varlık olarak 
karşımıza çıkabilir. Geçmişte edebiyat tarihinde kadının daima amaca ulaşmada araç olarak 
kullanılması ve kendi kimliğiyle sahneye çıkamamasının engellerini ortaya koymaya çalışan 
Virginia Woolf ve onun düşüncelerini felsefi açıdan geliştiren Simone de Beauvoir’ın yakla-
şımlarını ve bir kadın olarak edebiyatta geleneklere nasıl etki ettiklerini inceleyelim.

Virginia Woolf, kadınların yeterlilikleriyle ilgili önyargılara meydan okur. Kadınlar 
eğer bu işi erkekler kadar iyi yapamıyorlarsa bunun tek nedeni aynı eğitimi almamaları ve 
aynı deneyimleri yaşayamamalarıdır. Kendine Ait Bir Oda adlı eserinde İngiliz edebiyatı-
nın bir eleştirisini sunup kadının edebiyattaki yerini belirlemeye çalışır. 

Woolf, eseri kurmaca olarak kaleme alır. Bir kütüphane içerisindeki kitap rafları ar-
dında, kadının edebiyatta nasıl var olduğunu anlamak için yüzyıllar arasında gezinti-
ye çıkar. 16. yüzyıla geldiğinde yazarlar arasında sadece erkekler vardır. Kadına yüklenen 
iffetli yaşama rağmen serbest bir yaşam sürerek şair olmaya çalışan bir kadının asla ba-
şarılı olamayacağını, başarılı olsa bile yazdıklarının bozuk bir zihinden çıkan çarpıtılmış 
şeyler olarak görüldüğünü söyler (Woolf, 2014, s, 63). O yüzyıllarda ancak anonim yazan 
kadınların eserlerine rastlarız. George Eliot, Currer Bell, George Sand imzasıyla yazmış 
olan kadınlar, sırf kadın oluşlarından dolayı yaratıcılıklarına kötü gözle bakan bir geleneğe 
boyun eğerek eserlerinin altına imzalarını isimlerini kullanamadan atmışlardır. Woolf, 
kadının kendini gizlemeye eğilimi olduğunu, her zaman erkekler kadar ünlü olma isteğine 
sahip olmadıklarını düşünür. 

Kütüphane rafları arasında dolaşmaya devam eden Woolf, 17. yüzyıla geldiğinde, zihni 
korkuyla ve öfkeyle dolu  bir kadın şair olan Anne Finch ile karşılaşır. Hem doğuştan hem 
de evlilik yoluyla bir soylu ve çocuğu olmayan bir kadındır Anne Finch. Şiirlerinde öfke 
patlamaları yaşar:

‘’Nasıl da düştük! Yanlış kurallar sebebiyle,
Ve Doğa’dan çok Eğitim’deki aptallar yüzünden;
Zihnin tüm gelişimleri engellendi,
Ve ahmak olmamız bekleniyor ve öyle tasarlanıyor;
Ve eğer birisi geri kalandan sıyrılırsa
Sıcacık hayal gücüyle, hırsımız bastırılır,
Karşı çıkan güruh öyle güçlüydü ki
Umutlarımız asla yükünü taşıyamaz korkularımızın.’’ 

Amandine Aurore 
Lucile Dupin. Bilinen 
adıyla George Sand 
(1804-1876)

Anne Finch ‘’Winchilsea 
Kontesi’’(1661-1720)
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Zihni öfkeyle dolu olan bu kadınlar, tüm engelleri göğüsleyip tek başlarına göz kamaş-
tırıcı olamamışlardır. Doğa ile uyumlu bir şekilde yazmaya elverişli iken öfkesinin kurbanı 
olmuşlardır. Onun çağdaşı olan Newcastlelı Margaret da öfke patlamaları yüzünden çok 
başarılı bir şair olma şansını kaybetmiştir.  17. yüzyılda yaşamış olan Aphra Behn, kadının 
edebiyatta var olmasında bir dönüm noktasıdır. Kocasının ölümü sebebiyle yazılarından 
para kazanarak yaşamını sürdüren, geçimini aklını kullanarak sağlamak zorunda olan bir 
kadındır. Kadın için zihin özgürlüğünün başladığı, kendi canı ne isterse onu yazabilme 
özgürlüğüne sahip olma olasılığının doğduğu gerçeği ile karşılaşırız. Böylece kadın olarak 
yazmak, bir zihin bozukluğu işareti olmaktan çıkmıştır (Woolf, 2014, s, 81).

Woolf şöyle yazar:
‘’Bu öncüler olmasaydı Jane Austen, Bronte’ler ve George Eliot yazamazdı, aynı Marlowe’un 
yahut da hazırlık yapan ve dilin doğal vahşiliğini eleştiren o şairler olmadan Chaucer’in ya-
zamayacağı gibi. Çünkü şaheserler tek başlarına ve kendiliğinden doğmazlar; yıllarca ortak 
düşünmenin, insanlarla bir arada olmanın sonucunda ortaya çıkarlar, böylece kitlenin dene-
yimi tek bir sesin gerisinde kalır. Jane Austen, Fanny Burney’in mezarının üzerine bir çelenk 
koymalıydı ve George Eliot Eliza Carter’ın, erken kalkıp Yunanca öğrenmek adına yatağının 
başucuna zil taktıran o cesur yaşlı kadının gürbüz gölgesine saygılarını sunmalıydı. Tüm ka-
dınlar birleşip Aphra Behn’in Westminister Manastırı’ndaki mezarının üstünü çiçeklerle kapla-
malıydı, çünkü kadınlara akıllarından geçeni söyleme özgürlüğünü kazandıran oydu. Karanlık 
ve cilveli biriydi, ama size aklınızı kullanarak beş yüz pound kazanın demeyi olağanüstü bir 
şey olmaktan çıkaran da odur’’ (2014, s, 82).

19. yüzyıla geldiğinde, tamamen kadın yazarlara ayrılmış bir rafla karşı karşıya gelir. 
Eserlerin tamamının roman olması dikkatini çeker. Kendilerine ait bir alandan ve zaman-
dan yoksun kalan kadınlar, roman türünün yazarken daha az dikkat gerektirmesinden, 
görece daha az yoğun bir tür olmasından ötürü romana yönelmişlerdir. Woolf, kadınların 
romanın ötesinde, şiir, oyun, tarih ve biyografi de yazmaları gerektiğini düşünür. Başarılı 
romanlar da yazılmıştır bu yüzyılda. Fakat yine de, Jane Austen’ın kendine ait bir odası 
olsaydı, Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice)’nın daha iyi bir roman olup olmayacağı 
sorusu daima cevapsız kalacaktır. 

20. yüzyıla geldiğinde, kadınların da erkekler kadar kitap yazdığını görür. Kadınlar 
artık sadece roman değil, bir nesil önceki kadınların ele alamadığı farklı konularda; este-
tik, arkeoloji, eleştiri, gezi yazıları, felsefe ve bilim hakkında yazarlar. Çıktığı yolculuğu 
tamamlayan Woolf, kadının öncelikle devraldığı mirası tanımasını ister. 

Kendine Ait Bir Oda’da Woolf ’un üzerinde durduğu önemli konulardan bir diğeri 
‘’androjen (androgynous)’’ kavramı, yani zihnin hem erkeksi hem kadınsı yanının birlikte 
kullanılmasıdır. Woolf, insan zihninin hem kadınsı hem erkeksi yanının olduğunu düşü-
nür; yaratıcı kişi, zihninin her iki yanından da yararlanan kişidir. Bir cinsin diğerinden 
farklı olduğunu düşünen bir zihnin bütünlüğü bozulur. Sanat yaratımı tamamlanmadan 
önce kadın ve erkeğin zihinleri arasında bir işbirliği olmalıdır ve zıtlıkların evliliği ta-
mamlanmalıdır. Çünkü ancak kadınsı ve erkeksi yanını birleştiren bir zihin tamamen ve-
rimli olur ve bütün yeteneklerini kullanır (Woolf, 2014, s, 130).

Woolf, 1931’de kaleme aldığı Dalgalar (The Waves)  adlı romanıyla, 19. yüzyıl İngiliz 
kadın romancılarını değerlendirirken ‘’daha az konsantre bir tür’’ olarak tanımladığı ge-
leneksel romanı, hem içerik hem biçim açısından değiştirmiştir. O zamana dek, romana 
hakim olan gerçekçilik akımının yapay ve basmakalıp olduğuna inanır. Gerçekçilik her 
insana göre değişebilen bir olgudur . Bu yüzden roman yazarken önemli olanın insanın iç 
dünyasını yazıya dökebilmektir. Dış gerçeklik bilinç ile desteklenmedikçe yavandır. Ger-
çek hayatta olayların bir başlangıcı ve bir sonu olduğunu düşünmez, ona göre insanın 

Aphra Behn 
(1640-1689)

Androgyne: Eski Yunanca anér, 
andr ‘’erkek’’ ve gyné ‘’kadın’’ 
sözcüklerinin birleşimidir.
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yaşamı kaoslarla doludur. Olay örgüsünü belirsizleştirir. Kişilik analizleri yapmadan, hiç-
bir toplumsal soruna değinmeden, hiçbir düşünceyi savunmadan geleneksel romandan 
uzaklaşır. Hatta Dalgalar’a roman demek bile zordur, Woolf günlüğünde onu daha çok 
bir “oyunşiir” (playpoem) olarak kaleme aldığını yazar. Dalgalar da geleneksel romandaki 
gibi tek bir başkişi yoktur, Woolf  romanı altı kişinin bakış açısından kaleme alır. Aslında 
bunlar da ayrı ayrı roman kişileri değil bir bilincin farklı yönleri olarak düşünülmelidir. 

Woolf, Dalgalar’ın kendi stiliyle yazdığı ilk romanı olduğunu ve romanları arasından 
en zoru olduğunu söyler. Şiiri edebiyatın özü olarak gördüğü için yapmak istediği şey 
düzyazıyı şiire yaklaştırmaktır. Düşselliği ve lirizmiyle Dalgalar’da bunu başarır ve şiiri 
düzyazıya yaklaştıran modernist estetiğin öncülerinden olur.

Dalgalar’dan alınan küçük bir parçaya bakalım:
‘’Topukları yaylı ayakkabılarımla ağaçların tepelerinden ötelere yükseliyorum. Ama, şimdi 
düştüm koridor kapısındaki arabanın içine, halamın oturmuş, tüylerle süslü kafasını salladığı 
yere; cilâlı mermerler gibi katı gözleriyle. Ah, düşlerden uyanmak! Bak, işte çekmeceli bir do-
lap. Çekip çıkarsam kendimi bu sulardan. Ama, onlar üzerime yığılıyorlar; kocaman omuzları 
arasında sürüklüyorlar beni; tepetaklak oldum; düştüm; serildim bu uzun ışıkların arasına, 
bu uzun dalgaların, bu bitmez tükenmez yolların, ardımda birileriyle kovalayan, kovalayan.’’ 
(Woolf, 1974, s, 26)

Woolf, yalnızca bir kadın yazar olarak sorunları tespit etmekle kalmaz, edebiyatın niteliği-
ne ilişkin görüşlerini uygulamaya dökerek türlerin dönüşümüne ve gelenekselden moderne 
geçişine de katkı sağlar.

Simone de Beauvoir ise kendisinin de dâhil olduğu varoluşçuluk felsefesi yazarlarının 
eserlerinde kadının nesne olarak konumlanmasının devam ettiğini, edebiyatta kadının va-
roluşsal bir özne olarak konumundan hiç bahsedilmediğini öne sürer. Edebiyat Beauvoir’a 
göre felsefe yapmanın bir aracıdır. Fakat edebiyatta felsefesi yapılan,  saçma, özgürlük, ken-
dini gerçekleştirmek gibi konular karşısında incelenen “özne” her zaman erkektir. Kadın 
nerededir? Örneğin Camus’nün Yabancı adlı eserindeki Meursault’un Marie ile olan iliş-
kisi yazara, onun saçmayı kabullendiği gerçeğini gösterme imkânı verir. Marie burada bir 
cinsel arzu nesnesidir. Düşüş’ün bağlanma sorunu yaşayan karakteri Jean-Baptiste kendi-
ni alkol ve kadın ile teselli eder. Kadın ya bir teselli aracıdır, ya da cinsel bir nesne olarak 
karşımıza çıkar. De Beauvoir romanlarında kadın kahramanları (başkişileri) kullanan ilk 
kişi değildir; onun yaptığı asıl yenilik, ona “öteki” olarak bakan ve onu bir tanımın içine 
hapsetmeye çalışan bir dünyayla yüzleşen kadın imgesini edebiyata taşımasıdır. Varoluş-
çuluğa göre insan sürekli bir oluş halindedir. Varoluş özden önce gelir ve insan eylemleri 
ve seçimleriyle varoluşunu inşa eder. Beauvoir’ın yarattığı kadın karakterler, kendilerini 
verili bir “tanım”a, bir “öz”e hapsetmeye çalışan dünya ile karşılaşınca, bu algıyla yüzleşir 
ve bu algıya meydan okurlar. Beauvoir kadını edebiyatta varoluşsal problemlerin öznesi 
konumuna taşıyarak kadının geleneksel “nesne konumu”nu bozar. 

Beauvoir’ın Yıkılmış Kadın (La Femme Rompue) adlı eserinde kadınsı bir depresyon 
yaşayan Monique’in erkeğine adanmış kadın karakterinin çözülmesiyle, kadının gelenek-
sel rol karşısında takındığı tavrı görürüz. Kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğünü dü-
şünen Monique, aldatıldığını öğrenmesiyle ilişkisini ve dolayısıyla hayatını sorgulamaya 
başlar. Arkadaşı Isabel, kendisine kadınların aksine erkeklerin dünyaya karışıp manzara 
değişikliği yapmasının olağan olduğunu hatırlatan geleneksel kadının temsilcisidir. Her 
zaman sadece başkalarının hayatını kolaylaştırarak hayatına bir anlam vermeye çalışan 
Monique, kendisini yalnızca kocası Maurice’in gözünden gören ve bu görüntüyle açıkla-
yan bir kadındır. İlişkisi öncelikle bu manzarayı fark etmesiyle çatırdamaya başlar. Bir gün 
uyandığında en büyük yanılgısının zamanı kavrayamamak ve kendi varoluşunu unutmak 
olduğunun farkına varır ve kendini geliştirme yoluna girer:

Dalgalar 
(The Waves 1931) 
Birinci basımının kapağı

Saçma: (Fr. absürde) Varoluşçuluk 
felsefesinde anlamsızlıkla eş 
anlamlı kullanılmıştır. İnsanın bu 
dünyada oluşunun raslantısallığı, 
ölümlü bir varlık olduğunun 
bilincinde olması, onu yönlendiren 
bir “insan doğası” yahut içgüdü, 
seçimlerine yön verecek bir 
nedensellik bulunmaması 
nedeniyle insan, dünyayı ve kendi 
varlığını anlamsız, “saçma” bulur.

 Özgürlük: Varoluşçuluğa göre 
insan için varoluş özden önce gelir; 
insan önce var olur, sonra özgür 
seçimler yoluyla kendini inşa eder, 
ne olacağına kendisi karar verir 
ve ne olduğundan sorumludur. 
İnsan kendi özünü özgürce kurar. 
Sartre’ın deyişiyle “özgürlüğe 
mahkûm”dur.
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“Yalnızca şimdi anlıyorum kendime ne denli saygı duymuş olduğumu. Ama bunu doğrulama-
ya yarayacak olan kelimelerin hepsini Maurice yok etti. Başkasını ve kendimi yargılamak için 
kullandığım değerleri Maurice yadsıdı. Bunu değiştirmeyi, yani kendimi değiştirmeyi, hiçbir 
zaman düşünmedim. Şimdi ise kendi kendime sorup duruyorum: neye dayanarak ev yaşantı-
sını eğlenceye, düşünceli olmayı havaîliğe, bağlılığı ihtirasa yeğledim. Çevremde mutluluk ya-
ratmaktan başka bir düşüncem yoktu. Maurice’i mutlu kılamadım, kızlarım da mutlu değiller. 
Öyleyse? Hiçbir şey bilmiyorum. Kim olduğumu bilmediğim gibi, nasıl olmam gerektiğini de 
bilmiyorum’’ (Beauvoir, 1973, s, 249).

Varoluşunu fark etmeye başlayan Monique için artık beyazla siyah karışmıştır, gerçekle 
karşı karşıya kalan kadın geleceğini düşündüğü zaman yalnızca korku duyar. Beauvoir’ın 
romanlarında geleneksel rolleri kullanmasının nedeni, bu rollerin ne kadar bulaşıcı oldu-
ğunu ve kendini gerçekleştirmede nasıl bir engel teşkil ettiğini anlatabilmektir. Gelenekle-
ri içselleştirmek bir kişinin seçimlerini doğrudan doğruya sınırlar. Kendi varoluşunu ger-
çekleştirmek isteyen kadının, seçim yapmaktan öte, sınırlı sosyal hayat ve sınırlı hukukî 
haklar yüzünden varoluşu bir mücadele haline gelir (Dolske, 2014). Romanlarında amacı 
bu durumun altını çizmektir. 

Kadınları anonim yazmaya iten sebeplerle, kadınların yeterlilikleriyle ilgili önyargılar ara-
sındaki bağlantıyı açıklayabilir misiniz?

VIRGINIA WOOLF VE BÜYÜKANNELERİMİZİN TARİHİ 
1882’de Londra’da dünyaya gelen Virginia Woolf, Viktorya Dönemi’nin tanınmış yazar-
larından Sir Leslie Stephen’in kızıdır. Woolf için aile kavramı çok önemlidir. Çünkü ev 
içinde eğitim görmüş, yaşamının büyük bir bölümü ailesinin etrafında dönmüştür. Wo-
olf, Julia Duckworth ve Leslie Stephen’in beş çocuğundan dördüncüsüdür. Stephenlar 
İngiltere’nin orta-üst sınıfındandır. Londra’da, aydın bir çevrede yaşarlar. Beş  kardeş, o 
yıllarda dünyaya gelen diğer çocuklardan farklı olarak dinsel bir baskı altında yetişmez. 
Onlar Victoria Çağı’ndan kalan baskıcı ahlâk kurallarına, tutucu törelere başkaldırırlar. 
Victoria Çağı’nın önemli yazarlarından olan babası,  kızlarına baskı yapmaz,  evin her bir 
yanını dolduran kitapları okumalarına izin verir. Babası baskın bir karakter olmamasına 
rağmen, salt kişiliğinin ağırlığı ile Virginia’yı ezmiştir. Virginia’nın feminizme yönelme-
sinde bu durumun etkili olduğu düşünülebilir. 

Virginia’nın küçük yaşta annesini kaybetmesi, çok sevdiği kardeşlerinin zamansız ölü-
mü, annesini kaybettikten sonra üvey ağabeyi tarafından cinsel tacize uğraması, babasıyla 
arasındaki ezici ilişki, evliliği, İkinci Dünya savaşı sırasında çektiği acılar, ruhsal rahatsız-
lığı; yaratıcılığını derinden etkilemiştir. 

•	 Romanları: Dışa Yolculuk ( The Voyage Out, 1915) Gece ve Gündüz (Night and 
Day, 1919), Jacob’un Odası  (Jacob’s Room, 1922) Mrs. Dalloway (1925), Deniz Fe-
neri (To the Lighthouse, 1927), Orlando (1928), Dalgalar (The Waves, 1931) Yıllar 
(The Years, 1937), Perde Arası (Between the Acts, 1941).

•	 Denemeleri: Varolma Anları (Modern Fiction, 1919) The Common Reader (1925), 
Kendine Ait Bir Oda (A Room of One’s Own, 1929), Hasta Olmak Üzerine (On 
Being İll, 1930), Londra Manzaraları (The London Scene, 1931), Üç Gine (Three 
Guineas, 1938), Güvenin Ölümü ve Diğer Denemeler (The Death of the Moth and 
Other Essays , 1942), Kaptanın Ölüm Döşeği ve Diğer Denemeler (The Captain’s 
Death Bed and Other Essays, 1950), Granit ve Gökkuşağı (Granite and Rainbow, 
1958), Kadın ve Yazmak (Woman and Writing, 1904).

Yıkılmış Kadın (La 
Femme Rompue 1967) 
Birinci basımının kapağı

Virginia Woolf 
(1882-1941)

1

Viktorya Dönemi: İngiltere’de 
Kraliçe Victoria’nın 1837 -1901 
yılları arasında hüküm sürdüğü 
dönem. İngiltere’nin geçirdiği en 
muhafazakar dönem olarak bilinir.
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Büyükannelerimizin Tarihi
“Dedelerimiz hakkında her şeyi biliyoruz, tarihlerini, yaptıkların işleri… Peki büyükanne-
lerimiz hakkında ne biliyoruz? Evlilik tarihlerini, belki kaç çocuk doğurduklarını…’’ (Woolf, 
1929, s. 180). Bu cümlenin de ortaya koyduğu gibi Woolf, o dönemde eşine az rastlanan bir 
titizlikle kadın tarihinin üzerinde durmuştur. Eğitim eşitsizliği sonucunda kendi tarihine 
yabancılaşan kadınların deneyimleri ev yaşamlarıyla sınırlı kalmıştır. Woolf ’a göre özgür 
bir kadın olabilmenin en önemli koşulları tarihi bilmek ve sorumluluk sahibi olmak-
tır. Erkekler tarafından yazılan kurmacalardaki kadına baktığımızda kadının yüce biri ol-
duğunu düşünebiliriz. Kadın erkeklerin kurmacasında üstündür, cesurdur, muhteşemdir, 
çıkarcıdır; gerçek hayatta ise odalara kilitlenir, dövülür. Kendi istediği kişi ile evlenmek 
gibi bir hakka bile sahip değildir. Çok küçük yaşta kiminle evleneceğine başkaları karar 
verir, gençliğe atılan ilk adımda zorla evlendirilir (Woolf, 2014, s, 56). Seçim yapma hak-
kına sahip olmayan kadın, geleneksel rollere hapsedilmiş, kurmacayla gerçeğin zıtlığında 
kaybolmuştur. Atasü’nün dediği gibi, geleneksel kadın imgesinin yazmak, yazdığı metni 
imzalamak ve yayımlamak gibi etkinliklerle bağdaşmadığını vurgulamaya gerek yoktur. 
Kadına düşen, türkü yakmak, ninni söylemek, oya işlemek ve yarattığı dünyanın içinde 
sessiz ve kimliksiz kaybolmaktır (2001, s. 150). Woolf ’a göre, sıradan bir kadının hayatını 
ve koşullarını bilemezsek sıra dışı bir kadın olarak yazarın başarısını ya da başarısızlığını 
ölçemeyiz. Çünkü bu ikincisi birinciye bağlıdır. İngiliz edebiyatı tarihinden örnek verdiği 
kadınların deneyimleri evleri ile sınırlıyken, Avrupa’nın öbür yanında Tolstoy, bir asker 
olarak her sınıftan kadın ve erkeklerle birlikte özgür bir hayat yaşıyor, bunun için kim-
se tarafından yargılanmıyor, romanlarındaki etkileyici genişlik ve gücü buradan alıyordu 
(Woolf, 1929, s. 181). Deneyimleri evleri ile sınırlandırılmış kadınlar, bir yandan ev işleri 
ile ilgilenirken, bir yandan yaratıcılıklarını diğer edebî türlere göre daha az konsantrasyon 
gerektiren roman türünde gösteriyorlardı. 

Kendine Ait Bir Oda, Kendine Ait Bir Dil 
Woolf, Kendine Ait Bir Oda’da kadına dayatılan geleneksel rollerden kurtuluşun, ancak 
kadınların ekonomik güce, kendilerine ait bir odaya ve zamana sahip olmaları hâlinde 
mümkün olabileceğini ileri sürer. Bu odayı, kadın yazarın deneyimlerini ifade etmekte 
kendisini rahat ve özgür hissedeceği bir yer metaforu olarak kullanır. Kadının kendine 
ait bir odasının olması her şeyden önce büyük bir sorumluluk getirir. Bu, zorlukların öte-
sinde bir kadının rahatsız edilmeden okuyup yazabileceği bir alan demektir ve bu du-
rum ekonomik özgürlükle doğrudan bağlantılıdır. 19. yüzyılın başlarında evlerde ortak 
kullanıma ait olan bir salon vardır. Salonda nesir ve kurmaca yazmak, şiir ya da oyun 
yazmaktan çok daha kolaydır. Çünkü kadın sık sık başkaları tarafından bölünecektir. Ya 
çocuğuna bakmakla yükümlüdür ya da ocakta yemeği vardır. Kendine ait özel bir alan bu-
lamayan kadın, ruhunun bütün zenginliğini kullanarak çok daha nitelikli eserler kaleme 
alabilecekken, sınırlı olan koşullar buna izin vermez. Halasından kalan mirasa kadınların 
oy kullanma hakkını kazandığı günde ulaşan Woolf, kendisine ait bir gelirinin olmasının, 
oy kullanma hakkına sahip olmaktan daha çok özgürlük kazandırdığını düşünür. Ona 
göre kendine ait bir alana sahip olmak yaratıcılığın önündeki en büyük engeldir.  Kadının 
kendisini erkekten bağımsızlaştırması için ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekir. Bu 
özgürleşme yolunda da kendine ait bir oda elzemdir. Kendine ait bir odaya ve bir gelire 
sahip olmak, 19. yüzyıla kadar ailenin ekonomik durumu çok iyi değilse kadınlar için 
imkansızdır. Bu zorlu durumun da üstesinden ancak eğitim ile gelinebilir.

Woolf, Kendine Ait Bir Oda’da “kadın olmaması dışında başka bir özelliğe sahip ol-
mayan”  profesörlerin, müdürlerin, bilim adamlarının, romancıların, “kadınların yaratı-
cılıktan yoksun oluşlarını” sorgulamalarına değinir ve bunu eleştirir. Daha sonra ataerkil 

Virginia Woolf, Kendine 
Ait Bir Oda (1929) 
Birinci basımının kapağı
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zihniyetin temsilcisi olarak kadın üzerine konuşan öfkeli bir profesör çizer. Bu profesörün 
öfkesi basit değildir, çok derin bir kaynağa sahiptir ve bu öfke, farklı duygulara da eşlik 
eder. Onun gücü, para ve nüfuzdur ve hayatın her alanında en üst noktadadır. Böyle bir 
güce sahip olmasına rağmen neden hâlâ öfkelidir? Yoksa öfke bir şekilde güce eşlik eden 
tanıdık bir hayalet midir? Woolf, profesörün gücünün ana kaynaklarından birinin, in-
san ırkının yarısını kendisinden aşağı görmenin muazzam hazzı olduğunu söyler (Woolf, 
2014, s. 45). Yüzyıllardır kadınlar, erkekleri olduğundan iki kat büyük gösteren aynalar 
olmuştur. Eğer bu ayna ona gerçekleri söylerse aynadaki beden küçülür; hayata uyum sağ-
layamaz. Günün her anı kendilerini iki kat büyük görmeye alışmış olan erkekler, bu man-
zarayı görmemeye başladıkları zaman yargılamaya, kanun yapmaya, kitaplar yazmaya, 
söylev vermeye nasıl devam edeceklerdir? Kadının, erkeğin hayatındaki vazgeçilmezliği, 
salt karşısındaki varlığı olduğundan büyük göstermesine yarayan ayna oluşundadır.

Woolf, kadınların doğuştan dezavantajlı konumlarını ortaya koyarken, bir kadının ede-
biyatçı olarak başarı kazanabilmesi ve özgün eserler yazabilmeleri için, salt bu konuya odak-
lanmaktan ve öfkeye kapılmaktan vazgeçmeleri gerektiğini düşünür. 19. yüzyıl edebiyatında 
kadın yazarlar kendi cinslerine karşı olan haksızlıklardan ve eşitsizliklerden şikayet ediyor-
du. Fakat öfkenin dile getirilmesi Woolf ’a göre yazarın cinsiyetini metinde hissettirmesine 
sebep oluyor ve metni güçsüzleştiriyordu. Bu durum, kadının edebiyatta kendisini var et-
meye çalışması değil, eleştirdiği güce karşı aynı silahı kullanıp onun yerine geçmek istemesi 
anlamına geliyordu. Bu şekilde kadının asla “kendine ait bir dil”i olamayacaktı. Woolf ’a göre 
kadın yazar, yazarken özgür olmak için bir kadın olduğunu unutan bir kadın gibi yazmalıdır. 
Ancak bu şekilde aklındakileri söyleyebilecek ve gerçek bir şair olabilecektir.

Woolf, kadın olduğunu unutan bir kadının, yüksek bir duyarlılığa sahip, hevesli ve özgür 
bir kadın olarak ne yazması gerektiğini düşünmeden ‘’temel duygular’’, ‘’insanlığın ortak 
noktası’’, “insan yüreğinin derinlikleri’’ gibi evrensel konulara dokunabileceğini düşünür. 

Kız Kardeşler Kendilerini Ne İçin Feda Etti?
Woolf, yaşadığı dönemde kütüphane kapılarının yüzüne kapatıldığı kadınlardan biridir. 
Kendisi de dâhil çağının birçok kadının mahrum bırakıldığı bir hak olan, kadın ve erkek 
eşitliğine dayalı bir eğitimi savunur. İkinci Dünya Savaşının gölgesinde yazılan Three Gu-
ineas (Üç Gine) adlı denemesi, eğitimli bir erkeğin Woolf ’a savaşın nasıl engellenebilece-
ğine dair bir soru yöneltmesi ve ondan bağış istemesi üzerine yazdığı bir mektuba verdiği 
cevabı içerir. Bu denemesinde çağının eğitim olanaklarını sayısal verilerle destekleyerek 
gözler önüne serer.  Hiçbir okul ve hiçbir üniversite detaylı sistemlerine rağmen savaşın 
önüne geçmekte başarılı olamamıştır. Woolf ’a göre eğitim sistemini büyük parasal fon-
larla geliştirmeyi düşünmektense,  mevcut eğitim sisteminin neden başarısız olduğunu 
sorgulamak daha elzemdir. Kız kardeşler, erkek kardeşlerinin eğitim fonlarına hem maddi 
hem manevi katkı sağlayarak onların eğitimi için kendi eğitimlerinden fedakârlık ediyor-
sa ve eğitim, savaşı önlemede başarısız oluyorsa, mevcut işleyiş tamamen değiştirilmelidir. 
Woolf ’a göre eğitim, tıp, matematik ve sanat gibi fakir insanlar tarafından icra edilebilen 
sanatlara dayalı; insan ilişkilerini, diğer insanların yaşamlarını ve kafalarını anlayabilme 
sanatlarını öğreten, beden ve aklın birlikte çalışmasının yollarını arayan ve insan yaşa-
mında hangi yeni birleşimlerin sağlam bir bütünlük oluşturabileceğini bulmasını kolay-
laştıran bir yapıda olmalıdır. Ayrıca öyle bir yapıya sahip olmalıdır ki, her nesil kendi 
ihtiyaçlarına göre yeniden inşa edebilmelidir. Eğer eski eğitim sistemi devam edecekse, 
sahip olunan her şey bir bez, petrol ve kibrite harcanmalı ve bu ikiyüzlü eğitim sistemi 
ateşe verilmelidir. Woolf ’a göre zaman kaybettiren bir savaş, kan akıtılan bir savaş kadar 
ölümcüldür ve kadınların zamanı yüzyıllarca mevcut zihniyet tarafından hiçe sayılmıştır. 

Virginia Woolf, Üç 
Gine (1938) Birinci 
basımının kapağı

Virginia Woolf (1923)
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Bu yüzden, savaş gibi hayati bir meselede,  kız kardeşlerin eğitimlerine ve iş sahibi olma-
larına yardım edilmedikçe, kadınlar daha özgür ve önyargısız bir şekilde düşünemeyecek,  
dolayısıyla savaşın engellenmesinde herhangi bir yetkileri de olamayacaktır.

Geleceğe Yönelik Bir Vizyon: Judith’in Hayaleti 
Woolf, yalnızca kadının tarihini gözler önüne sermez, geniş vizyonu sayesinde yüz yıl ön-
cesinden kadınların özgürleşeceğinin haberini de verir. Kadınların gerçek bir özgürlüğü 
yaşaması için para kazanması ve kendine ait bir oda edinmesi gerektiğini düşünür. Kadın-
lar sorumluluklarının her zaman bilincinde olup, her zaman daha yüce ve daha zeki olma-
lıdır. En önemlisi, kadın, kendisi olmalıdır. Çağının kısıtlı şartlarının kadınların lehinde 
gelişmesiyle, artık kadınların kendini gerçekleştirmesinin önünde fırsat, eğitim, teşvik, 
boş zaman ve paranın olmaması gibi engeller yoktur. 

Woolf, Kendine Ait Bir Oda’da şu soruyu sorar: ‘’Shakespeare’in Judith adında son derece 
yetenekli bir kız kardeşi olsaydı neler olurdu?’’ Olası senaryonun tahmin edilmesi zor değil-
dir. Ağabeyi eğitiminde ilerlerken Judith okula gönderilmez, ailesi tarafından evlendirilmek 
istendiğinde hayallerinin peşinden koşmak için tek çaresi evden kaçmak olurdu. Sonrasında 
bir kadının tiyatrocu olamayacağı gerçeğiyle yüzleşir, en sonunda kendisine acıyan bir me-
najerden hamile kalır ve intihar ederdi. Judith, yalnızca kadın olduğu için geleneksel rollere 
meydan okuyan tavrıyla herhangi bir güç elde edemezdi (Woolf, 2014, s. 61).

Genç yaşta ölüp tek bir kelime dahi yazamamış olan Judith’in mezarı bir sokağın kö-
şesinde durmaktadır. Judith’in ruhu bütün kadınların içinde yaşar. Çünkü büyük şairlerin 
ölmediğine inanır Woolf, onlar sadece ete kemiğe bürünmek için aramızda gezinip fırsat 
kollarlar. Bu fırsatı ona vermek, bütün kadınların elindedir. Eğer kadınların kendilerine ait 
bir odaları olursa, düşündükleri şeyi ifade etmek için özgürlük ve cesaret alışkanlığına sa-
hip olurlarsa, yalnız olduklarını ve ilişkilerin sadece kadınlar ve erkekler dünyasıyla değil, 
gerçekliğin dünyasıyla sınırlığı olduğunu bilirlerse, bu özgür ruh sık sık ete ve kemiğe bürü-
necektir. Kadınların kararlı bir şekilde çaba göstermeden asla özgür bir ruha sahip olamaya-
caklardır; kadınlar bu yolda yoksulluk ve karanlık içinde kalsalar bile bu çabaya değecektir. 

SIMONE DE BEAUVOIR VE İKİNCİ CİNS OLMAK
Fransız yazar, feminist, filozof ve gazeteci olan Simone de Beauvoir, 9 Ocak 1908 yılın-
da Paris’te dünyaya gelir. Georges Bertrand ve Françoise de Beauvoir çiftinin kızı olan 
Simone, ailenin en büyük kızıdır. Katolik Enstitüsü’nde matematik öğrenimi ve Sainte 
Marie Enstitüsü’nde yabancı dillerde edebiyat eğitimi görür. Daha sonra Fransa’nın en 
köklü üniversitelerinden biri olan Sorbonne’da felsefe eğitimi alır. 1929’da Sorbonne’da 
Jean-Paul Sartre ile yolları bir daha ayrılmamak üzere kesişir. 1943 yılında ilk eseri olan 
L’invitée (Konuk Kız) adlı öyküsünü yayınlayarak edebiyat dünyasına adım atar. II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra  Beauvoir, Sartre’ın diğer arkadaşları ile kurduğu Modern Zamanlar 
(Les Temps Modernes) adlı politik gazetede çalışmaya başlar. Ölümüne dek bu dergide 
editör olarak çalışmaya devam eder.

Kaleme aldığı anlatılarda, çocukluğundaki aile yaşantısının kendisine güven aşıladığı-
nı, bu güven duygusunun gelişiminde büyük bir etkisi olduğunu sık sık dile getirir. Katolik 
olan annesi manastırda yetişen aşırı dindar biridir. Kendisinden iki yaş küçük kardeşi He-
len ile birlikte aile içinde sıkı bir Katolik terbiye alırlar. Tanrı inancına sahip olmayan baba 
ise kızlarının annelerinin öğretileri ile yetişmesinde bir sakınca görmez. Simone, tanrıya 
ve annesine ait olan ruhsal alan ile kendisini mükemmelliğinden dolayı büyüleyen baba-
sının dünyevi ilgilerinin –edebiyat ve politika- temsil ettiği düşünsel alan arasında ayrım 
yapmayı oldukça erken yaşta öğrenmiştir (Romera, 1990, s. 17). Kadına yönelik yaptığı 
çalışmaların ardından kendisini “feminist’’ olarak nitelendiren yazar, 1971’de Paris’te kür-

Simone de Beauvoir 
(1908-1986)
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taj yasağına karşı büyük bir gösteriye katılmıştır. Gerek düşünce hayatıyla gerekse çeşitli 
kurum ve kuruluşlarda aktif olarak yer almasıyla Beauvoir, kadının toplumdaki rolünün 
gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.  

•	 Romanları: Konuk Kız ( L’Invitée, 1943) Başkalarının Kanı (Le Sang des Autres, 
1945), Her Erkek Ölümlüdür (Tous Les Hommes Sont Mortels, 1946) Mandarinler 
( Les Mandarins, 1954), Les Belles İmages (1966),  Yıkılmış Kadın ( La Femme 
Rompue, 1967), Quand Prime le Spirituel (1979)

•	 Denemeleri: Pyrrus et Cinéas (1944), Belirsizlik Ahlâkı Üzerine (Pour une morale 
de l’ambiguité, 1947), İkinci Cins ( Le Deuxiéme Sexe 1949), Uzun Yürüyüş (La 
Longue Marche, 1957)  Sade’ı Yakmalı mı? (Faut-il brûler Sade?, 1972) 

•	 Otobiyografik	Hikâyeleri: Bir Genç Kızın Anıları ( Mémoires d’une jeune fille 
rangée, 1958), Olgunluk Çağı (La Force de l’âge, 1960), La Force des choses (1963), 
Sessiz Bir Ölüm (Une mort trés douce, 1964), Hesap Tamam (Tout compte fait, 
1972), Veda Töreni ve Jean-Paul Sartre’la Söyleşiler (La Cérémonie des adieux suivi 
de Entretiens avec Jean-Paul Sartre: août – septembre 1974, 1981)

•	 Diğer	Yayınları: Gün Gün Amerika (L’Amérique au jour le jour, 1948)

Varoluşçuluk ve Kadının Benlik İnşası
Simone de Beauvoir, İkinci Cins adlı denemesini yazmadan önce okurlarına kendini an-
latma yoluna girdiğinde bunun için öncelikle kadınlık halinin sınırlarını belirlemenin ge-
rekli olduğunun farkına varır. Bu deneme ile varoluşçu ahlâka kadın olarak kendi kişisel 
deneyimlerini, amaçlarını yansıtabilecek somut bir içerik vermek ister. Varoluşçuluk her 
şeyden önce bir özgür olma etiğidir. Tümüyle özgürlük problemi üzerinden yola çıkan bu 
öğreti, insanı “kendini oluşturmada özgür” ve “kendi varoluşundan sorumlu” görür. Öz-
gürlüğü özümseyip hayata geçiren insanın kendi yerine dair görüşü, bu düşünce pratiği 
ile fiilen değişip dönüşür.  Beauvoir denemesinde, varoluşçuluğun öne sürdüğü “İnsanda 
varoluş, özden önce gelir’’ ilkesinden yola çıkarak “Kadın doğulmaz kadın olunur’’ düşün-
cesine ulaşır (Beauvoir, 1980, s. 257). Bu düşüncenin işaret ettiği şey bir kadınlık durumu 
olduğudur. Bu da kadın olma durumunun tarihsel, toplumsal ve kültürel olması anlamına 
gelir. Her bilincin, kendini bir özne olarak ortaya koyma eğilimi olmasının yanında, bir 
de özgürlükten kaçınıp kendini nesne haline getirme eğilimi vardır. Nesne olma eğilimi 
insanı birtakım özgürlüklerden yoksun bırakması anlamına gelebilir. Ayrıca bu eğilim ka-
dını, bilinci edilgen duruma getirerek, varoluş geriliminden muaf olma rahatlığına da ka-
vuşturur. Simone, kadının da çoğu kez öteki varlık olma durumu hoşuna gittiği için, özne 
olma hakkına sahip çıkmadığını düşünür. Hegel’in öne sürdüğü gibi bilinç diğer bilinci 
yadsıyarak kendini ortaya koyar. Beauvoir’a göre bu düşmanca bir tavırdır ve bu durum 
özne olanın özne olmayana karşı çıkarak kendini var edip olumlamasına, öteki varlığı ise 
nesne konumuna itmesine neden olur. Ona göre her bilinç, kendi varoluşunu karşısındaki 
varlıkta özgürlük içinde tanımalı, kendini ve öteki varlığı hem nesne hem özne olarak var 
etmelidir. Bu dram ancak bu şekilde çözülebilir (Beauvoir, 1980). 

Kadınların edebiyatta yazar ve kahraman olarak temsil edilmeleri halinde geleneksel roller 
değişime uğrar mı? Neden? 

Bağımsız Kadın
Beauvoir’ın bağımsız bir kadın olarak yaşamını sürdürmüş olması, şüphesiz yetiştiği aile 
ortamının kendisine güven aşılamış olmasıyla doğrudan ilgilidir. Kadının bağımsızlığının 
önündeki en büyük engel, ailenin kız çocuğunu, bir başkasının koruyuculuğu ve yardımı 
olmadan yaşayamayacağı duygusu ile büyütmesidir. Beauvoir, dindar bir anne tarafından 

Varoluşun özden önce gelmesi, 
insanın önce var olup, daha sonra 
özgür seçimler yoluyla kendini 
inşa etmesidir. İnsan diğer 
varlıklar gibi ne ise o değildir, 
kendini ne yaparsa odur.

2

Simone de Beauvoir 
ve Jean Paul Sartre’ın 
birlikte çekilen ilk 
fotoğrafları (1929)
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büyütülmüş olmasına rağmen, kendine olan güveni sayesinde, kadınlık durumunun far-
kına varabilmiş, kendini hayatının öznesi haline getirebilmiştir. Bunun en belirgin kanıtı 
Jean-Paul Sartre ile olan ilişkisinde görülür. Sartre ile Beauvoir arasındaki ilişkinin teme-
linde varoluşçuluğun özünü meydana getiren özgürlük vardır. Birliktelikleri diledikleri 
zaman bozabilecekleri karşılıklı ve özgür bir bağlanmadır. İlişkilerini nasıl yaşayacakları 
konusunda birbirlerine saygı duymuşlar, bu sayede tanıştıkları günden ömürlerinin so-
nuna kadar sürecek olan bir birlikteliği devam ettirebilmişlerdir. Beauvoir’a göre kadın, 
erkek gibi kararlı olmalıdır. Kendi varlığını ortaya koymadan, girişeceği her şeye kararlı 
bir şekilde girişip, özgür bir şekilde aşık olabilmesi için karşısındaki bilinç ile eşit olduğu-
na inanmalıdır. Böylece kadın kendisini köleleştirmez, aksine bağımsız bir kadın olarak 
var oldukça kendisi gibi özerk ve etkin kişilerle ilişki kurabilir. Kadın, özerk bir organiz-
maya sahip olduğu zaman, dünyayla başa çıkmaya çalışacak, bu dünyadan kendi özünü 
çıkartabilecek ve bağımlı olmaktan kurtulacaktır. Kuşkusuz böyle bir bağımsızlık gerçek-
leşirse, iki cins de daha sağlıklı olacaktır. Kadın ve erkeğin gerçekten eşit olabilmesi için 
de öncelikle yasaları, kurumları, töreleri, toplumun görüşünü ve bütün toplumsal ortamı 
değiştirmek gereklidir.

Ötekileşme
Beauvoir, İkinci Cins ile Hegel’in efendi-köle diyalektiğinden yola çıkarak kadının “öteki 
olma” hâlinin altını çizmiştir. Kendini bir başka bilinç üzerinden edilgen olarak konumlan-
dıran kadın, varoluşunu kendi özüyle değil, özne olan bilince karşı konumuyla duyumsar. 
Dünyanın bütün sorumluluğunu yüklenen özne konumundaki erkeğin karşısında kadın, 
tüm insanlığın yazgısını deneyimleyememiş durumdadır. Beauvoir sorar: Van Gogh’un ka-
dın olarak dünyaya gelmesi mümkün müydü? Bir kadını, özel bir görevle Borinage kömür 
havzasına gönderemezdiniz, bu kadın insanların yoksulluğunun suçunu kendinde bulmaz-
dı, günahlarını bağışlatmaya çalışmazdı: o yüzden de, Van Gogh’un nefis gündöndülerini 
çizmesi olanaksızdı. Ayrıca, ressamın yaşamı –Arles’daki yalnızlığı, kahvelerde, genelevler-
de sürtmek, yani Van Gogh’un önce duyarlılığını, sonra da sanatını zenginleştiren şeylerin 
hiçbiri- ona bağışlanmazdı. Bir kadının Kafka olması olanaksızdır: Hiçbir kadın Kafka’nın 
kuşku ve kaygılarında, cennetten kovulan İnsanoğlu’nun bunalımını yakalayamazdı (1981, 
s. 175). Bu büyük yazarlar, dünyanın bütün sorumluluğunu yüklenen ve dünyaya yeni bir bi-
çim vermeye çalışan kişilerdir. Kadın ise hiçbir zaman kendinde böyle bir yetki görmemiştir. 
Dünya üzerine düşünüp, üzerindeki perdeyi kaldırarak onu doğrulamak, yalnızca kendini 
yaşamın öznesi olarak gören kişiler için mümkündür.

Simone de Beauvoir, Virginia Woolf ’un kadınların deneyimlerinin edebiyata yansıması ko-
nusundaki görüşlerini nasıl geliştirmiştir?

HALİDE EDİB ADIVAR: DOĞUDA BİR ÖZNE OLARAK KADIN
1884 yılında İstanbul’da doğan yazar, siyasetçi, akademisyendir. II. Abdülhamit devrinde 
Padişah Hazinesi kâtipliği yapan Mehmet Edib Bey ve Fatma Berifem Hanım’ın tek ço-
cuğu olan Halide Edib, ilköğrenim hayatını evde özel dersler alarak tamamlar. Babası bir 
İngiliz hayranı olduğu için Halide Edib’i İngiliz usûllerine göre yetiştirir. Küçük kızının kı-
yafetleri, oynadığı oyunlar ve aldığı eğitim diğer çocuklardan farklıdır. 1893’te Amerikan 
Kız Koleji’ne verilince yeni bir çevreye giren Halide Edip, burada İngilizce öğrenir. Kısa 
sürede kolejden ayrılmak zorunda kalınca, evde Rıza Tevfik’ten Türkçe, edebiyat ve Fran-
sızca, Salih Zeki’den matematik öğrenir. Arapça, İngilizce ve müzik dersleri de alır. 1899’da 
tekrar koleje başlar. 1901’te kolejden mezun olan ilk Müslüman Türk kadını olarak kay-
naklara geçer. Farklı kültürlerle iç içe yaşamaya alışkın olan Halide Edip, daima başka 
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Efendi-köle diyalektiği: 
Hegel’in felsefesinde anahtar 
öğelerden biridir. İki bilinç karşı 
karşıya geldiğinde birbirlerini 
görmezden gelmeyi tercih ettikleri 
zaman her biri diğer bilinci 
yalnızca nesne olarak görür.

Halide Edib Adıvar 
(1884-1964)
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kültürlerle kendi kültürünü karşılaştırıp gördüğü her farklı değerin kendi kültüründeki 
karşılığını sorgulamıştır. Koleji bitirir bitirmez aşık olduğu hocası Salih Zeki ile evlenen 
Halide Edib, bu evliliğinden iki çocuk sahibi olur. 1908’de Hüseyin Cahit’in yayımladığı 
Tanîn gazetesinde düzenli olarak yazmaya başlar ve Halide Salih imzasıyla yayımlanan 
“Beşiği Sallayan El Dünyaya Hükmeder” adlı makalesi ile edebiyat dünyasına hızlı bir giriş 
yapar. İmparatorluğun yıkılmasıyla karşı karşıya kalan ülkenin sancılı bir döneminde ya-
şayan Halide Edib’in ilk yazıları değişim isteği ile doludur. Kadın karakterlerine yüklediği 
görevlerle, kadını hayat karşısında güçlü bireyler haline getirmek ister. 

31 Mart isyanında tehdit edildiği için Mısır’a kaçmak zorunda kalır, oradan İngiltere’ye 
gider. Nation gazetesine yazdığı “Türk Kadının Geleceği” isimli yazısı vesilesiyle İngiliz 
eğitimci Isabel Fry ile tanışır. Isabel Fry’ın Londra’daki evinde kalırken İngiliz yazar ve dü-
şünürlerin sohbetlerine katılır ve bu sohbetler sayesinde demokrasi, eğitim ve feminizm 
hakkında yeni fikirler edinir. 

1908 yılında yurduna geri döner. Balkanlardaki savaştan etkilenen Türklerin akın akın 
İstanbul’a göçtükleri bir dönemde Halide Edib hastabakıcılık yapar. Bu sayede halkla ve 
askerle birebir temas kurabilir. Buradaki izlenimleri onun edebiyat tarihinde ayrıcalıklı 
bir yer edinmesine katkı sağlar. 1909’da Osmanlı Devleti’nde ilk feminizm hareketi olarak 
görülen, Türk kadınlarının aydınlanması doğrultusunda çalışmalar yapan Teali-yi Nisvan 
Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer almıştır.  Birinci Dünya Savaşı sırasında Lübnan ve 
Suriye dolaylarında eğitimci olarak hizmet eder. 1916 yılında yurduna geri döner.

Salih Zeki kendisini aldatıp bir ikinci kadın ile evlenmek için ısrar etmeye başlayınca, 
evliliğini noktalamaya karar verir. Halide Edib boşanma davası açan ilk Türk kadınıdır. 
Babası da çok eşli bir görüşten yana olduğu için bu fikre tahammül edemez. Boşanması-
nın ardından kadınlar için verdiği mücadele onun için çok daha önemli bir mesele haline 
gelir. Adnan Adıvar ile ikinci evliliğini gerçekleştirdiği sıralarda Nakiye Hanım Kız Öğ-
retmen Okulunda pedagoji öğretmeni olarak eğitim hayatına giriş yapar. 1918’de İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Batı Edebiyatı hocası olur. Yunanlıların İzmir işgali 
sırasında İstanbul’daki Sultanahmet Meydan’ında ellerinde kara bayraklarla toplanan yüz 
bine yakın kalabalık karşısındaki unutulmaz hitabetiyle hafızalara kazınır:

“Türkler ve Müslümanlar, bugün kara günümüzü yaşıyoruz. Fakat sabahı olmayan bir gece 
yoktur. Yarın şanlı bir sabaha kavuşacağız. Hanımlar, bugün elimizde top ya da tüfek yok. 
Ama ondan büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var; Hak ve Allah. Tüfek ve top düşer ama 
Hak ve Allah bâkîdir. Analar kalbimizde aşk, iman ve milliyet duygusu var. Biz millet oldu-
ğumuzu erkek, kadın ve çocuklarımızla kanıtladık. Bugün burada toplanan şu halk kitlesinin 
bir tek eksiği var, o da en tabii haklarının kendisinden alınmasıdır. Biz padişahımızdan bize 
babalık etmesini rica ediyoruz. Bugün Türkler ve Müslümanlar padişah çevresinde toplan-
mıştır. Hanımlar, efendiler, siz düştüğünüz zaman birçok şey düşecektir. Kadınlar silahsız ve 
zayıf, fakat kalpleri metindir. Bütün İslam âlemi hep kardeşimizdir. Bundan dönen kadın Türk 
kadını değildir. Yaşasın milletimiz ‘’ (akt. Topuz, 2002, s, 58).

Halide Edib, bir yandan memleketteki siyasi olayları takip eder, bir yandan da yazı 
çalışmalarını sürdürür. Türk Ocağı Cemiyeti’ne üye olarak fikir hayatına yön vermek 
ister. Halkın gözünde artık Millî Mücadele’nin kadın kahramanı olmuştur. 1921’de Sa-
karya Meydan Muharebesinde onbaşı rütbesini kazanır. Kendisi Halide Onbaşı olarak 
da bilinir. Cumhuriyet’in ilanından sonra, Halide Edib Amerikan Koleji’nde okumuş ol-
masının etkisiyle bir dönem mandacılık fikrine sıcak bakmış, bu yüzden Mustafa Kemal 
Atatürk ile fikir ayrılığı yaşamıştır. 1925’te Takrîr-i Sükûn kanunu kabul edilip tek partili 
döneme geçilince, kocası Adnan Adıvar’ın iktidar partisine uzak olmasının da etkisiyle 
İngiltere’ye giderler. 1939 yılına kadar 4 yıl İngiltere’de, 10 yıl Fransa’da yaşarlar. Kendisi 

Teali-yi Nisvan: (Nisvan: kadın, 
teali: yükselme) ‘’kadınların 
yükselmesi’’ anlamına gelen 
Arapça tamlama. Cemiyet 
kadınların sosyal hayatta 
durumunu iyileştirmek ve kişisel 
gelişimlerine yardımcı olmak 
amacıyla kurulmuştur.

Halide Edib Adıvar 
Sultanahmet Mitingi 
(1919)
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İngiltere’ye yerleşip burada pek çok konferansa mücadeleci bir Türk kadını olarak katılır. 
Halide Edib’in bu toplantılardaki amacı Türk kültürünü dünya kamuoyuna tanıtmaktır. 
İngiltere’de Cambridge, Oxford; Fransa’da Sorbonne Üniversitelerinde konuşmacı olur. İki 
defa Amerika Birleşik Devletleri’ne, bir defa da Hindistan’a davet edilerek gider.  Yale, 
İllinois, Michigan üniversitelerinde konferanslar verir. Hindistan’daki Kalküta, Benaras, 
Haydarabad, Aligar, Lahor ve Peşaver Üniversitelerinde dersler verir. Ayrıca İngilizce ka-
leme aldığı eserleri sayesinde ünü birçok ülkeye yayılmıştır. 

1939’da İstanbul’a döner ve 1940 yılında İstanbul Üniversite’sinde İngiliz Filoloji kür-
süsünü kurmakla görevlendirilir. Bu kürsüye on yıl başkanlık eder. Shakespeare hakkın-
da verdiği açılış büyük yankılar uyandırır. 1950 yılında Demokrat Parti listesinden İzmir 
milletvekili olarak TBMM’ye girer ve bağımsız milletvekili olarak görev alır. 1954’te bu 
görevinden istifa ederek tekrar üniversitedeki görevine devam eder. 1964 yılında böbrek 
yetmezliğinden hayatını kaybeder.

•	 Romanları: Heyulâ (1909), Raik’in Annesi (1909), Seviyye Talip (1910), Handan 
(1912), Son Eseri (1913), Yeni Turan (1913), Mev’ud Hüküm (1918), Ateşten Göm-
lek (1923), Vurun Kahpeye (1923), Kalp Ağrısı (1924), Zeyno’nun Oğlu (1928), 
Sinekli Bakkal (1936), Yolpalas Cinayeti (1937), Tatarcık (1939), Sonsuz Panayır 
(1946), Döner Ayna (1954), Akile Hanım Sokağı (1958), Kerim Usta’nın Oğlu 
(1958), Sevda Sokağı Komedyası (1959), Çaresaz (1961), Hayat Parçaları (1963).

•	 Hikâyeleri: Harap Mabetler (1911), Dağa Çıkan Kurt (1922), İzmir’den Bursa’ya 
(1963), Kubbeden Kalan Hoş Seda (1974).

•	 Anıları: Türkün Ateşle İmtihanı (1962), Mor Salkımlı Ev (1963).
•	 Oyunları: Kenan Çobanları (1916), Maske ve Ruh (1945).

Türk Edebiyatında Kadın Temsilleri
Tanzimatla birlikte Batı edebiyatının edebî bir türü olan romanın edebiyatımıza girmesi 
özellikle kültürel kimlik arayışlarının yoğunlaştığı bir döneme denk gelir. Bu dönemin ro-
manlarında Türk kadını geleneksel rollerle dâhi olsa romana pek giremez. Köle, cariye ve 
azınlıklardan seçilen kadınlar, erkeklerin karşısında, onları istenmeyen evliliklere zorla-
nan, yazgısına boyun eğen güçsüz kurbanlar olarak çizilir. Zayıf karakterli kadınların ent-
rikaları, ahlaksızlıkları ve budalalıkları dönüşsüz trajedilere sebep olur (Kandiyoti, 1997, 
s.138). Erkekle kadının bir arada olmasını zorunlu kılan bir edebî tür olan romanda Türk 
ve Müslüman olmayan kadınların yer alması kimseyi incitmeyecektir. Azınlıklar, cariye-
ler ve kölelerden oluşan bu kadınlar toplumun kadın ve namus algısına zarar vermeyen, 
toplumun namus anlayışını üzerinden tanımlamadığı kadınlardır. Örneğin Samipaşazade 
Sezai’nin Sergüzeşt romanındaki kadın karakter, bir köle olan Dilber’dir. Ahmet Midhat 
Efendi’nin Müşâhedât’ında azınlıklara mensup kadın karakterler vardır. Bu kadınlar zayıf, 
korunmaya muhtaç, fettan, düşkün gibi sıfatlarla tasvir edilirler.

Servet-i Fünûn döneminde Türk ve Müslüman kadınlar romanda daha çok görülme-
ye başlarlar. Fakat bu kadınlar genellikle Batı geleneği ile yetişmiş, yerli kültürün iç ve 
dış çatışmalarını yansıtan, ahlak ve namus meselesi üzerinden tanımlanan kadınlardır. 
Servet-i Fünûn romanlarında kadınlar genellikle aşık olunan, kavuşulmak istenen yahut 
Aşk-ı Memnu’da olduğu gibi iç ve dış çatışmayı yansıtan kadınlardır. Halit Ziya,  kendisin-
den yaşça büyük bir adamla daha çok annesine inat olsun diye evlenip kocasının yeğeniyle 
gizli bir ilişki yaşayan Bihter’i toplumsal tepkileri de hesaplayarak intihara sürükler. Ka-
dınların Mehmed Rauf ’un Eylül romanında olduğu gibi romantik anlayıştan gelen marazi 
bir duyarlılıkla resmedilmelerine de sıkça rastlanır. 

Tanzimat ve onu izleyen Servet-i Fünûn romanında aşık olunan meleksi kadınlar, ma-
sumiyetin simgesi kadınlar, fettan ve şehvet düşkünü kadınlar, erkeğin felaketi olan kadın-

Manda (Fr. Mandat): I. Dünya 
Savaşı sonrasında Türkiye’nin 
toprak bütünlüğünü koruması ve 
ekonomik kalkınmasını sağlaması 
için Amerikan desteğini savunma 
düşüncesi. Bir çok Türk aydını 
tarafından desteklenmiştir. 

Fettan: Ara bozucu, gönül 
ayartıcı, cilveli kadın anlamına 
gelen Arapça kelime. 
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lar gibi geniş bir yelpazede kadın tipleri görülür. Peki edebiyatı onca etkileyen Batılılaşma 
ve modernleşme hamleleri, imparatorluğun çöküşü, ikinci meşrutiyet, milli mücadele yıl-
ları, toplumsal örgütlülüğün ve buna bağlı olarak kadın haklarının gelişmesi gibi konular 
karşısında kadın nerededir? Bunu bilmeyiz. Kadınların  fikirlerini duymak için biraz daha 
beklememiz gerekmektedir.

II. Meşrutiyet yıllarıyla beraber kadınlar için yeni bir kimlik yaratma imkanı doğar. 
Bunun en güzel örneğini Halide Edib’in romanlarında görürüz. Adıvar’ın kadın kahra-
manları, yalnızca namuslu ve iffetli görünmekle kalmazlar, aynı zamanda toplumsal ve 
siyasal olarak da etkilidirler. Sadece geleneksel kadın tipini dönüştürmekle kalmaz, kadını 
bir fikir önderi olarak kamuya sokar. Geleneksel rolleri tümden yok saymamış, kadın, 
anne, namus gibi kavramları göz ardı etmemiştir.  Halide Edib,  güçlü bir kadının nasıl 
olması gerektiği sorusuna bir cevap olarak romanlarındaki başkarakterleri yaratmıştır. 
Geçmişten günümüze kadının edebiyatta nasıl bir yol izlediğine bakacak olursak:

•	 Erkeğin	yanında	esâmesi	okunmayan	kadın
•	 Erkeğin	gölgesinde	kalan	kadın
•	 Erkekle	eşit	olan	kadın
•	 Erkeğe	üstün	olan	kadın
Halide Edib’in romanlarındaki kadınlar, bu sürecin son aşamasını yansıtırlar. 

Entelektüel ve Toplumsal Bir Özne Olarak Kadın
Halide Edib’in Tâlim gazetesinde yayımlanan ‘’Beşiği Sallayan El Dünyaya Hükmeder’’ 
isimli ilk yazısında, kadının toplum içindeki rolünün ilk önce annelik ile başladığını söy-
ler. Kadının annelik rolü ile en önemli görevi toplum için yararlı çocuklar yetiştirmektir. 
Halide Edib, kadının topluma kazandırılmasına büyük önem vermiştir. Ona göre mevcut 
zihniyet ıslah edilmeli, eski Türk toplumlarında kadına verilen önem yeni bir zihniyetin 
çıkış noktası olmalıdır. 

İlk dönem eserlerinde kadının toplumsal bir özne olarak yerini ideal karakterler vası-
tasıyla yansıtmaya çalışır. Bu ideal kadın modelleri eğitimli yeni kuşakların yetiştirilme-
sine yardımcı olma görevi üstlenen annelerdir. Bu yeni kimlik, Türk kültürüne yabancı 
olan Batılı değerleri reddedip Türkün millî karakterine uygun bir ahlâk anlayışını yansıtır. 
Örneğin Raik’in	Annesi adlı romanında, çocuğunu yetiştirmek için evliliğine katlanmak 
zorunda olan kültürlü ve inançlı bir anne vardır. Özgün bir anne modelini,  iyi özelliklerin 
taşıyıcısı konumundadır. Seviye Talib romanında ele aldığı kadın ise, evliliğinden mutlu 
olmayıp evini terk eder. Seviye, toplumun yadırgadığı bir durumu tüm sıkıntılara katlana-
rak göğüsleyen güçlü bir kadındır. Sevdiği adama kaçarak kendi doğru bildiğinin peşin-
den giden, geleneksel rollerden sıyrılmaya çalışan bir kadındır. Toplumca kabul görmeyen 
bir durumda oldukları için sevdiği adamla birlikte dışlanmış bir hayat sürerler. 

Halide Edib, Türkçülük fikrinin etkisiyle yazdığı Yeni Turan isimli ilk ideolojik roma-
nıyla kadının sosyal hayatını daha geniş bir ölçüde ele almıştır. Romanın kadın kahramanı 
Kaya ile romanda kadının toplumu değiştirici rolü, eğitim ile toplumdaki yerini almasıyla 
başlar. Kaya ile birlikte kadının, erkeğin boyunduruğu altında yaşamasından çıkıp, mille-
tin annesine ve öğretmenine dönüşümü gerçekleşir. Roman, eski değerleri savunan Yeni 
Osmanlılar Fırkası ile yeni değerleri savunan Yeni Turan Fırkası arasındaki çekişmeleri 
konu edinir. Yeni Turan düşüncesine bağlı, inançlı bir kadın olan Kaya, toplumsal yaşamı 
kendi sorunlarının üstünde görmüş, tek başına kalsa bile toplum için örnek olma görevini 
yerine getirerek toplumsal bir özne konumuna yükselmiştir.  

Roman yazma süresince bireyselden toplumsal yöne doğru bir yol izleyen Halide Edib, 
Kurtuluş Savaşı günlerini anlattığı Ateşten Gömlek ile kadının milli mücadelenin için-
deki konumuna dikkat çeker. Millî Mücadele döneminde kitleleri arkasında sürükleyen, 

Fırka: Parti
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kurtaran ve kurtarılan, aşık olunan kadın imgesini yaratır. İngiliz bir muhabir,  Türklerin 
İngilizlerin himayesine girmesi gerektiğini fakat bunun için İngilizlere kendilerini affet-
tirmesi gerektiğini savunur. Kahramanımız muhabir ile bu konu üzerine tartışmaya girer:

‘’İngilizler aflarını talep edenlere versinler Mösyö, affı zalimler değil, mazlumlar verir. 
Çanakkale’de dövüşürken ne asi, ne esirdik. Namuslu bir millet gibi dövüştük, öldük, öldürdük. 
Ne zamandan beri ve hangi milletle harp edilir de mağlûp olduğu zaman ona katil denir?’’ 
(Adıvar, 2009, s, 52).

Ayşe, geleneksel maşuk rolüne uysa da geleneksel rollerdeki kadınlardan farklıdır. Fran-
sızca konuşarak fikirlerini ve ülkesini savunan eğitimli bir kadın vardır karşımızda. Ayşe’nin 
kocası ve oğlu İzmir’in işgâli sırasında Yunan askerleri tarafından öldürülmüştür. Bu olay 
üzerine İstanbul’a giden Ayşe daha sonra Anadolu’ya geçer ve burada kurtuluş günlerine bir 
hemşire olarak katılır. Bizzat savaşın içindedir.   Halide Edib, vatan, idealler uğruna savaşma, 
kendi aşkını ikinci plana atma gibi konularla kadının geleneksel rollerini sarsar.

Halide Edib, bir milletin geleceği tarih zihniyetinin sağlam olup olmaması ile ilgili 
olduğunu düşünür. Önemli olan kişinin kendi yerel kültürü ile Batılı eğitimi birleştirme-
sidir. Kişinin öz değerini kaybetmeden Batılı senteze ulaşması gerekir. Kendisi de hayatı 
boyunca farklı kültürlerle iç içe yaşamış, bu kültür sentezi onun eserlerindeki modern 
kadını oluşturmasına yardımcı olmuştur. Onun eserlerinde kadın sadece kamusal alanda 
değil, aynı zamanda zihinsel bir felsefenin temsilcisi olarak da yer almıştır. Sinekli Bakkal 
adlı romanının kahramanları Rabia ve Peregrini, Doğu ve Batı felsefesinin çarpışmasıdır. 
İkisinin arasında ebedî bir mesele vardır. Rabia Doğuyu, Peregrini ise Batıyı temsil eder. 
Batı zıt unsurların birleşimidir, oysa Doğu daha sadedir, açıktır. Doğunun tek sesli mü-
ziğine karşı Batının çok sesli senfonik müziği vardır. Şüphesiz Doğu ve Batı bu romanda 
birbirini tamamlayan unsurlardır. Birini diğerinden tamamen ayırmak, bir diğerini yad-
sımak, bütünlüğü bozar. Kitabın Rabia’nın zaferi ile bitmesi, sadece Doğu medeniyetinin 
üstünlüğünü ispatlamakla kalmaz, aynı zamanda kadının erkeğin karşısında zihnen üstün 
olması anlamına da gelir.

Halide Edib böylece yalnızca kadın kahramanlarını zihinsel bir işlevle sunmakla kal-
maz, onları “eksik”, “güçsüz”, “budala” ve “zayıf ” olarak sunan geleneksel kadın imgesini 
de tersine çevirir.

Woolf, Beavoir ve Adıvar, Dünya ve Türk edebiyatlarında geleneği analiz ederek  kadı-
nın konumuna, temsil ediliş biçimlerine  ilişkin benzer tespitler yaparlar. Ancak yukarıda 
açıklandığı gibi  kadın yazarların  erkekler kadar başarılı olabilmeleri için Woolf eğitim, 
deneyim, mülkiyet ve boş zaman imkanını öne çıkarırken, Beavoir bunlara varoluş ve 
sorumluluk algısının geliştirilmesini de ekler. Adıvar ise, “Beşiği sallayan el dünyaya hük-
meder” sözünden hareketle geleneksel rollerden güç almayı ve kadının eşitlikçi konumu-
nun yaratabileceği tepkileri eski Türk topluluklarının eşitlikçi yapısıyla meşrulaştırarak 
bertaraf etmeyi öngörür.

Edebiyattaki gelenek ve algılara meydan okuyan bu üç kadın yazar, kendilerinden son-
raki kuşaklar için yol açıcı ve cesaret verici olmuş, kadın imgesine ve kadın yazarlara  yö-
nelik önyargıların kırılmasında önemli rol oynamışlardır. 
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Özet
 Tarihsel olarak edebiyatta kadının yerini belirleyebilmek.
 Tarihte ataerkil düzenin ikinci plana attığı kadın, 
kendini görünür kılmanın yollarını aramıştır. Antik 
Yunan edebiyatında Sappho gibi kadın şairlere rast-
layabiliriz. Fakat Orta çağ tarihinde kadınları ede-
biyat sahnesinde görmeyiz. Orta Çağ’ın sonlarında 
Christine de Pisan eserleriyle yaygın olan kadın düş-
manlığına karşı çıkan ilk kadın şairdir. Aydınlanma 
Çağı ile birlikte kadınlar daha önceki tarihlere kıyasla 
görünür olmuştur. Mary Wollstonecraft, kadınların 
zihinsel olarak erkeklerden daha aşağı görülmesinin 
sebebinin eğitimdeki eşitsizliklerden kaynaklandığını 
dile getirmiştir. 18.yüzyılda Margaret Fuller, cinsiyet 
eşitliğini savunarak kadına eğitimde ve istihdamda 
yer açılması hakkını savunmuştur. 20.yüzyıl başların-
da Virginia Woolf, kadının edebiyat tarihinde yer al-
mayışına, kadının yaratıcılıklarının önündeki engelle-
ri göstererek eleştirel bir bakış açısı getirmiştir.  Daha 
sonra Simone de Beauvoir kadının öteki olarak bas-
tırılmasının etkilerini, kadının bireysel ve toplumsal 
varoluşu üzerinden tanımlamaya çalışır. 20. yüzyılda 
kadının konumunda önemli değişiklikler meydana 
gelir. Kadının bu yüzyılla birlikte edebiyat dünyasın-
da var olma çabası mücade olmaktan çıkar. Yeni bir 
dil oluşturmak gayretine girişir. Kadınların yeni bir 
dil oluşturma çabası doğrultusunda söylem çözümle-
meleri başlatılır. Söz konusu artık ‘’kadın kuramı’’nı 
oluşturmaktır. Dil, bireylerin toplumdaki konumları-
nı ortaya koyan en önemli araçlardan biridir. Erkeğin, 
dilini kullanarak kendini tek bir özne olarak konum-
landırması, kadını da sessiz bırakmasına karşılık artık 
kadının kendine özgü bir dil yaratması ve kendini var 
etmesi gerekir.

 Toplumsal Cinsiyet kavramının edebi eserlerde nasıl 
sunulduğunu açıklayabilmek.
 Öteden beri kadınlar edebi eserlerde erkek kahrama-
nın hikayesinde bir nesne olarak yer almışlardır. Bu 
eserlerde kadınlar ya idealleştirilmiş karakterler ya da 
kötülüklerin kaynağı olarak yansıtılır. Edebiyattaki 
geleneksel temsillere karşı çıkmış olan Virginia Woolf 
ve onun düşüncelerini felsefi bir zeminde geliştiren 
Simone de Beauvoir, eleştirel bakış açılarıyla kadının 
edebiyattaki konumunu sorgulayıp geleneksel yapıyı 
değiştirmeyi amaçlamışlardır. Woolf, kadınların kur-
macalardaki konumuyla gerçek hayattaki konumları 
arasındaki çelişkiye vurgu yapar. Kadınların erkek-

lerle aynı eğitimi almamaları ve aynı deneyimi yaşa-
mamaları sebebiyle yaratıcılığının engellendiğini dü-
şünür. Beauvoir ise, varoluşçu romanlardaki kadının 
konumuna dikkatleri çeker. Kadının kendini inşa et-
mesi için özgürce seçim yapmasının önündeki engel-
leri romanlarındaki karakterler ile dile getirir. Gele-
neksel rollerin ne kadar bulaşıcı olduğunu göstermek 
ister. Özgürce bir seçim yapamayan kadının daima 
mücadele eden bir konumda kalacağını düşünür. Ro-
manlarıyla kadını geleneksel rollerden kurtarıp varo-
luşunun öznesi haline getirmiştir. Halide Edib ise eski 
Türk toplumlarındaki kadının konumunun yeni bir 
zihniyetin çıkış noktası olarak görür. Fikirleriyle var 
olan ideal kadın tipini romanlarındaki kadın kahra-
manlar aracılığıyla tasvir eder.  Onun romanlarında 
fikirleriyle var olan kadın erkeğe üstün gelebilmiştir.

 Yazarlar arasındaki bakış açısı farklarını ifade 
edebilmek.
 Virginia Woolf kadının kurtuluşunun ancak ekono-
mik gelire ve kendini özgür hissedebileceği bir yere 
sahip olmakla mümkün olduğunu düşünür. Ekono-
mik haklardan mahrum bırakılan, eve hapsedile-
rek deneyim imkanı kısıtlanan kadın, eğer soylu bir 
ailenin mensubu değilse kendine özel bir alan yara-
tabilmesinin üstesinden ancak eğitim ile gelebilir. 
Eğitimin kadınlar için ulaşılmaz olduğu zamanlarda 
kadınlar nasıl özgür ve yaratıcı bir zihne kavuşacak-
lardır? Woolf bu sorularla yaratıcılıktan yoksun gö-
rülen kadınların içinde bulundukları duruma işaret 
eder.  Beauvoir’ın yeniliği ise edebiyata kadını varolu-
şunu sorgulayan bir özne olarak taşımasıdır. Kendini 
dünyanın karşısında sorumlu hissedebilen özgür bir 
kadın, bağımsız olarak kendini var edecektir. Halide 
Edib, ideal kadın tipini yaratırken gelenekleri birçok 
yönden değiştirmiştir. Kadını toplumun entelektüel 
bir öznesi haline getirmiştir. İdeolojik fikirleriyle ön 
planda olan kadını romanda erkeğe üstün bir konuma 
taşımıştır. 

1

2

3
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1. Orta Çağ’daki kadın düşmanlığına karşı savaşan ilk ka-
dın şair kimdir?

a. Mary Wollstonecraft
b. Margaret Fuller
c. Cristine de Pisan
d. Marguerite Porete
e. Christina Rosetti

2. 19. yüzyıla kadar kadın edebî eserlere nasıl yansıtılmıştır?
a. Erkek kahramanın hikayesinde bir nesne olarak
b. Varoluşunu sorgulayan bir birey olarak
c. Gerçek hayatın bir yansıması olarak
d. Özgür ve öncü bir birey olarak
e. Ahlaksızlığın simgesi olarak

3. 19. yüzyıla kadar kadın yazar olarak edebiyatta nasıl var 
olmuştur?

a. Gerçek kimliklerini saklamak zorunda kalmışlardır.
b. Özgürce eser üretmişlerdir.
c. Geleneksel edebiyatın dışına çıkmışlardır.
d. Farklı edebi türlerde eserler kaleme almışlardır.
e. Eşsiz eserler meydana getirmişlerdir.

4. Virginia Woolf ’a göre kadınların edebiyat tarihinde bü-
yük eserler vermesinin önündeki en büyük engel nedir?

a. Mülk sahibi olmamaları
b. Deneyimlerinin sınırlı olması
c. Öfkeyle yazmaları
d. Eğitim imkanlarının kısıtlılığı
e. Tarih bilgisine sahip olmamaları

5. Virginia Woolf ’un modern romana geçişin ilk örneği sa-
yılan Dalgalar romanı ile ilgili hangisi yanlıştır?

a. Roman türünü dönüştürmek amaçlanmıştır.
b. Olay örgüsü belirsizleştirilerek yaşamdaki kaos his-

settirmek istenmiştir.
c. Düzyazı şiire yaklaştırılmıştır.
d. Gerçekçilik akımı etkisiyle yazılmıştır.
e. Bilinç akışı tekniği kullanılmıştır.

6. Simone de Beauvoir  İkinci Cins adlı denemesinde hangi 
felsefeyi temel almıştır?

a. Varoluşçuluk
b. Hümanizm
c. Pozitivizm
d. Nihilizm
e. Materyalizm

7. Halide Edib Adıvar’ın karakterlerini Doğu-Batı çatışma-
sından yola çıkarak inşa ettiği romanı hangisidir?

a. Sinekli Bakkal
b. Yeni Turan
c. Ateşten Gömlek
d. Vurun Kahpeye
e. Yolpalas Cinayeti

8. Zihnin hem kadınsı hem erkeksi yanının birlikte kulla-
nılmasına …….. denir. 

9. Virginia Woolf ’un ……… adlı denemesinde “eğitimdeki 
kadın-erkek eşitsizliği’’ fikirlerinin çıkış noktası olmuştur.

10. ………….. Halide Edib Adıvar’ın ilk ideolojik romanıdır.

Kendimizi Sınayalım
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(Kendine Ait Bir Oda’dan)
“Sanki karşımdaymış gibi Mary Carmichael’a hitap ederek, 
tüm bu karanlıkta kalmış hayatların kayda geçirilmesi gerek 
dedim ve sessiz kalmanın baskısını, kayda alınmamış hayat-
ların birikimini hayal gücümde duyumsayarak düşünceler 
içinde Londra sokaklarında yürüdüm; sokakların köşe baş-
larında elleri bellerinde, şişman parmaklarına yüzükler gö-
mülü duran kadınlar Shakespeare’in sözcüklerindeki ahengi 
hatırlatan el kol hareketleriyle ya konuşuyor; ya menekşe 
satıyor ya da kibrit satıyorlardı ve yaşlı kocakarılar kapı gi-
rişlerine kurulmuştu; bir de kızların güneşe bir girip çıkan 
dalgalara benzeyen yüzlerinden kadınların ve erkeklerin gel-
diğine dair sinyal veren işaretler ve vitrinlerin titreşen ışıkları 
okunuyordu. Mary Carmichael’a tüm bunları elinde feneri 
sımsıkı tutarak araştırmalısın dedim. Her şeyden önce, ruhu-
nun bütün derinliklerini, sığlıklarını, kibrini ve cömertliğini 
aydınlatacaksın ve kendi güzelliğinin ya da gösterişsizliğinin 
senin için ne anlama geldiğini anlatacaksın; zemini suni mer-
merle kaplı giyim malzemesi pazarının kemerli geçitlerinde, 
eczacıların şişelerinden sızan belli belirsiz kokular arasında 
dalgalanan eldivenler ve ayakkabılar ve kumaşların sürekli 
değişen ve dönen dünyasıyla olan ilişkisini söyleyeceksin. 
Çünkü hayalimde bir dükkana girmiştim; siyah ve beyaz 
karoları vardı; şaşırtıcı derecede güzel renklerde kurdeleler 
asılmıştı. Mary Carmichael geçerken buraya pekala bakabi-
lir diye düşündüm, çünkü bu manzara da yazmak için And 
Dağları’ndaki karlı bir tepe ya da kayalık bir geçit kadar uy-
gundu. Tezgahın arkasında bir kız da var, Napolyon’un haya-
tını yüz ellinci kez ya da yaşlı Profesör Z’nin ve benzerlerinin 
şimdi kağıda döktükleri Milton’un cümle içindeki devrik 
cümle yapısını kullanan Keats’in incelemesini yetmişinci kez 
okumaktansa tezgahtar kızın gerçek hayat hikayesini okuma-
yı tercih ederim’’ (Woolf, 2014, s, 112).

(Üç Gine’den)
“Beyefendi, geçmişin seslerini dinlediğimizde, yeniden fo-
toğraflara, İspanyol devletinin hemen her hafta gönderdi-
ği harabe evlerin ve cesetlerin resimlerine bakıyormuş gibi 
oluyoruz. Görünüşe göre, bazı şeyler kendini tekrarlıyor. Bu-
günkü resimler ve sesler iki bin sene öncekiyle aynıdır.
Korkunun –evde özgürlüğü yasaklayan korkunun- kaynağıy-
la ilgili yaptığımız sorgulamanın bizi getirdiği sonuç budur. 
Küçük, önemsiz ve özel olan, savaşı önlemenize yardımcı 
olmamızı istemenize neden olan toplumsal korkuyla birleş-
mektedir. Aksi halde, tekrar o resme bakmazdık. Bu resim, 
mektubun başında aynı duyguları – siz bu duygulara ‘korku 
ve nefret’ demiştiniz; biz de korku ve nefret demiştik- hisset-
memize sebep olan aynı resim değildir. Gerçek üstüne gerçek 
eklenerek bu mektup devam ettikçei başka bir resim ön pla-
na çıkmıştır. Bu resim, bir erkek figürüdür; bazıları söyleyip 
bazıları reddetse de, bu ERKEĞİN ta kendisidir, erkekliğin 
özü, diğerlerinin hepsinin hatalı birer anıştırması olduğu 
mükemmel tip. Bu, kesinlikle bir erkek. Gözleri sırlanmış, 
gözleri parlıyor. Yapmacık bir pozisyonda duran vücudu bir 
üniformayla sıkı sıkıya kapanmıştır. Bu üniformanın göğ-
sünün üzerine  birkaç madalyon ve diğer gizemli semboller 
dikilmiş.Eli, bir kılıcın üzerindedir. Kendisine Almanca’da 
Führer İtalyanca’da ise Duce denilmektedir. Bizim dilimizde 
ise Zorba [İng. Tyrant] veya Diktatör [İng.Dictator] olarak 
adlandırılır. Arkasında, harabeye dönüşmüş evler ve erkek-
lere, kadınlara ve çocuklara ait cesetler bulunmaktadır. Bir 
kez daha nefret duygusunu uyandırmamak için bu resmi 
önünüze koymadık. Tam aksine, biz insanlarda insan figü-
rünün –renkli bir fotoğrafta kabaca olsa dahi- uyandırdığı 
gibi başka duyguları uyandırmak istedik. Zira bu, çok önem-
li bir bağlantıyı akla getirir. Toplumsal ve kişisel dünyaların 
birbirinden ayrılamaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu; 
birinin zorbalığı ve köleliğinin bir diğerinin zorbalığı ve 
köleliği olduğunu gösterir. Ancak bir fotoğraftaki insan fi-
gürü bambaşka ve daha karmaşık duyguları akla getirir. Bu 
resim, bizlerin direnç göstermeyen bir itaate mahkûm pasif 
izleyiciler değil düşüncelerimizle ve eylemlerimizle bu figürü 
değiştirebilecek kişiler olduğumuzu gösterir. Bizi birleştiren 
ortak bir amaç vardır: Bu amaç tek bir dünya olduğu, tek bir 
hayatımız olduğu gerçeğidir. Cesetlerin ve harabe evlerin 
ortaya koyduğu birliği anlamamız çok önemlidir. Toplumsal 
meşguliyetinizin sınırsızlığında kişisel tavrınızı unutursanız 
ya da kişisel duygularımızın yoğunluğunda toplumsal yaşa-
mı unutursak bu bizim mahvımız olur. Ayrılamaz bir şekilde 
bağlantılı oldukları için toplumsal ve özel, maddi ve manevi 
evler mahvolur. 
Ancak kulağınızda silah sesleri yüzünden bizden hayal kurma-
mızı istemediniz. Bize barışın ne olduğunu sormadınız; bize 
savaşı nasıl önleyebileceğimizi sordunuz’’ (Woolf, 2010, s, 200).

Okuma Parçası 1 Okuma Parçası 2
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Okuma Parçası 3 Okuma Parçası 4
(Kadınlığımın	Hikayesi’nden)
“Yıl 1929, aylardan eylüldü. Paris’e ilk geldiğimde beni en çok 
şaşırtan şey bağımsızlığım, kimseye hesap vermek zorunda 
olmayışımdı. Çocukluğumdan beri, kardeşimle (büyüklere 
özenip) türlü oyunlar oynadığım günden beri hayâllerimi 
süsleyen bir şeydi bu. Öğrencilik yıllarımda hep bunun 
hayâliyle yaşamıştım. İşte avuçlarımdaydı özgürlük, ansızın 
bağımsız oluvermiştim; her davranışım, her hareketimdeki 
hafiflik, sorumsuzluk inanılmaz bir zevk veriyordu bana. Sa-
bah gözlerimi açar açmaz havalara uçacak gibi oluyor, sahip 
olduğum bu sorumsuzluğa müthiş seviniyordum. On iki ya-
şımdayken evde kendime ait bir köşe olsun istemiş, böyle bir 
köşenin yokluğu yüzünden hüzünlenip acı çekmiştim. Kolejli 
bir İngiliz kızının hikâyesini okumuştum o zamanlar, odasını 
gözümün önüne getirmiş ve ürpermiştim: bir divan, bir sıra, 
duvarları boydan boya kaplayan kitaplık, sıcak renklerle süs-
lü bu dört duvarın arasında çalışıyordu kız; çalışıyor, okuyor, 
çay içiyor ve bütün bunları, başka birine katlanmadan, tanık-
sız yaşıyordu; nasıl da imreniyordum o kıza! İlk kez bir şeyin 
farkına varmıştım: kız benimkinden daha dolu, daha bağım-
sız bir yaşantıyı sürdürüyordu. Neyse, işte sonunda ben de 
istediklerime, kendi yaşantıma kavuşmuştum! Ninem salonu 
boşaltmış, koltuklarını, kendine ait bibloları içeriye taşımıştı. 
Beyaz ağaçtan mobilya satın almıştım kendime, kardeşimin 
de yardımıyla hepsine kahverengi cilâ vurmuştum ve işte 
bana ait bir masaya, iki iskemleye, öteberi koymaya yarayan 
bir dolaba, kitaplarımı dizebileceğim raflara, portakal rengi 
bir divana sahiptim. Balkonumdan, beşinci katın tepesinden 
Defert-Rochereau sokağını görebiliyordum. Kıpkırmızı bir 
petrol sobası odamı ısıtıyordu, gerçi kötü kokuyordu, ama ol-
sun, kendi yalnızlığımı koruduğuna inanıyor ve seviyordum 
o kokuyu. Kapıları kapatıp tek başıma kalmak ve yabancı 
gözlerden kurtulmak ne büyük mutluluk! Belki de, o İngiliz 
kızını anlatan hikâyenin etkisiyle, bir süre yaşadığım dekora 
yabancılık çektim, fakat yerleştim oraya ve yavaş yavaş ha-
vasına ısındım; o günlerde, kapıyı üstüme örtmek bile beni 
sevinçten kudurtmaya yetiyordu’’(De Beauvoir, 1977, s, 10).

(Türk’ün Ateşle İmtihanı’ndan)
“Yıkıntılar üzerinden geçerken evsiz barksız dolaşan, memle-
keti kurtarmak için insanüstü emek harcamış olanları görü-
nüşü içimi yaktı. Âdeta kendi evimin hayalini düşünmekten 
utanıyordum. Bazen de, halkın sabrı ve insanca davranışla-
rı beni avutuyordu. Bu yıkıntılar üzerinde garip ve yabancı 
yüzlü insanlar çoğalmış, halkı öç almaya sürüklemeye çalı-
şıyorlardı. Ne var ki, intikam, bir milleti kalkındırmaz. Eğer 
büyük savaştan sonra, İtilâf devletlerinin basını Almanlara 
karşı kullandığı dili kullanmamış olsalardı, dünya o zaman 
daha ne kadar başka olabilirdi. Eğer, Versailles’ın o adî ve kü-
çük öç duygusu olmasaydı, Avrupa o günlerde daha ne kadar 
kuvvetli olabilirdi!
İzmir’den yola çıkmadan önce, birkaç olay bende, gelece-
ğimiz için beslediğim inancı güçlendirdi. Bunlardan biri, 
İzmir’den Karşıyaka’ya geçerken, gelip beni kolumdan çekip 
konuşan genç yüzbaşıdır. Dedi ki: “Ben senin Sultanahmet 
söylevinden sonra orduya girdim. Orada hükümetler düşma-
nımız, milletler dostumuz, demiştin. Rumları savundurmak 
için git Paşa’ya söyle!”
İşte, bu adam, Yunanlıların Türk kadınlarına yaptıkları bazı 
çok acıklı davranışları bilmekle birlikte, daima Rumları sa-
vunmuştu. Bu adsız yüzbaşı, Türk milletinin kurtarıcıları 
arasında benim için başta gelir.
Başka bir olay, Manisa’da konuştuğum bir kadınla belleğimde 
yerleşmiştir. Manisa’nın yıkılmış durumunu ve orada geçen 
korkunç olayları tahayyül etmek bile güçtür. Bu kadının evi 
yanmamış. Bahçesindeki ağaçlar altında bana geçen olayları 
anlatmaya başladı:
“Bizim ordumuz İzmir’e girince, evime döndüm. Bahçede, 
iki kadının ölüsünü buldum. Bir tanesi, gebe. Karnı süngüyle 
delinmiş. Ama ben gene de Rumların linç edilmesine dayana-
mıyorum. Biz Müslümanız. İntikam ve zulüm bize yakışmaz.”
Bunu dedikten sonra, kollarını sıvadı. Bahçedeki çeşmede ab-
dest aldı, akşam namazını kılmaya hazırlanıyordu. İşte, din duy-
gularını insancıl yola çeviren bir örnek. İster Batılı ister Doğulu 
olsun, insanlığı intihardan koruyacak sürekli bir insancıl ilişki 
kuracak bir örnek. Ancak böyle bir ilişki insan cinsini kendi 
kendini kıymaktan koruyabilir’’ (Adıvar, 1994  s.250).
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
 1. c Yanıtınız yanlış ise “Kadınların Tarihi: Tarihin Satır Ara-

larını Okumak’’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Edebiyatta Kadın Temsilleri’’ 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Edebiyatta Kadın Temsilleri’’ 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yanıtınız yanlış ise “Kendine Ait Bir Oda, Kendine 

Ait Bir Dil’’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Edebiyatta Kadın Temsilleri’’ 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. a Yanıtınız yanlış ise “Simone de Beauvoir ve İkinci 

Cins Olmak’’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Entelektüel ve Toplumsal Bir Özne 

Olarak Kadın’’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. Androjen
9. Üç Gine
10. Yeni Turan

Sıra Sizde 1
Kadınların zihinsel üretim alanından uzak tutulmasının ne-
denleri  eğitim ve deneyim eksiliği olduğu kadar kadınların 
yeterliliklerine yönelik önyargılardı. Geleneksel roller içinde 
kadın kendini yaşamının öznesi olarak görmeden, yalnızlı-
ğını duyumsayıp yalnızca kendinden yardım umabilecek bir 
konuma gelmeden yeterliliklerini göremeyecek, dolayısıyla 
her zaman insanlığın yaratamayan diğer yarısı olarak adlan-
dırılacaktı. Özgür ruhlar kendilerini yok sayan geleneklere 
karşı her çağda kendini görünür kılma yolunu aramıştır. Sırf 
kadın oluşlarından dolayı yaratıcılıklarını görünür kılama-
yan, imzalarını kimliksiz atan bu kadınlar, bu önyargıları aşa-
bilmek için  kadınlıklarını gizleyerek edebiyatta var olmaya 
çalışmışlardır.

Sıra Sizde 2
Kadınlar edebiyatta çoğunlukla geleneksel rollerle temsil 
edilirler. Bu durum bu rolleri değiştirmeyi değil pekiştir-
meyi amaçlar. Kadın yazarların kendi kimlikleriyle yazar 
olabilmeleri elbette bir aşamadır ancak kadınları bu noktada 
kısıtlayan eşitsizlikler giderilmeden kadınların büyük yazar-
lar olarak edebiyat tarihine geçmesi zordur. Geleneksel rol-
leri kırabilmek ve büyük eserler yaratabilmek için kadınlar 
kendilerine ait bir mekana, zamana, ekonomik bağımsızlığa, 
eğitime, deneyime, gözlem imkanına ve nihayet dünyadan ve 
insanlıktan sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır.

Sıra Sizde 3
Woolf, kadının kendini gerçekleştirmesinin önündeki engel-
lerden biri olarak deneyim eksikliğini görür. Beauvoir ise, de-
neyim imkânının da tek başına yeterli olmadığını ileri sürer. 
Kadın, varoluşunun tek kaynağı olarak kendisini görmemesi 
durumunda, Hegel’in mutlak bilgi kavramının bireyde yarat-
tığı ben’in biz, biz’in ben olma durumunu içselleştirememiş-
tir. Bireyin bir bütünün parçası olmaktan çok uzak olduğu 
anlamına gelen bu düşüncenin kadın tarafından içselleşti-
rememiş olması, kadının yaratıcılığının evrenselleşmesini 
engellemiştir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Medya ve toplumsal cinsiyet ilişkisini açıklayabilecek,
Haber medyasında kadınların sunum şeklini anlatabilecek,
Sinema filmleri ve dizi gibi kurgusal türlerde kadınların temsilini özetleyebi-
lecek,
Reklamlarda kadınların nasıl yer aldığını ifade edebilecek,
Medyanın kültürel tüketiminde kadınların birer okuyucu/izleyici/dinleyici ola-
rak alımlama veya yorumlama farklılıklarını aktarabilecek 
Cam tavan olgusunu tanımlayabilecek; medya sektöründe kadın istihdamı ve 
yönetim kademelerinde kadınların pozisyonlarını anlatabilecek bilgi ve beceri-
lere sahip olabileceksiniz.
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•	 Toplumsal	Cinsiyet	
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•	 Cinsiyetçi	Kalıp	Yargılar

•	 Simgesel	Yok	Edilme
•	 Cam	Tavan
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•	 GİRİŞ
•	 MEDYA	VE	TOPLUMSAL	CİNSİYET
•	 TÜKETİM	KÜLTÜRÜ,	REKLAM	VE	KADIN	
•	 MEDYANIN	KÜLTÜREL	TÜKETİMİ	VE	
KADIN

•	 MEDYA	SEKTÖRÜNDE	KADIN	
İSTİHDAMI	VE	CAM	TAVAN	SENDROMU

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI



GİRİŞ
İçinde yaşadığımız dönem, bilgi toplumu veya enformasyon toplumu olarak adlandırılı-
yor. Enformasyon toplumunun sanayi toplumundan farklılığı ekonominin bilgi üretimine 
dayanmasıdır. Enformasyon toplumunun temel özellikleri sınırsız enformasyona erişim 
imkanı olması ve serbest giriş ortamı sağlaması; mevcut iktidar ilişkilerinin karakteristik-
lerini değiştirmesi; insanlık tarihinde ilk kez sınıf, ırk ve din sınırlaması olmadan, belli bir 
ortama herkesin eşit şartlarda girmesini sağlayarak, yönetenler ile yönetilenler arasındaki 
güç dengelerini sarsması (Cairncross, 1997: 14) veya değiştirmesi olduğu öne sürülmekte-
dir. Dolayısıyla 21. yüzyıl bilgi üretimine, gittikçe ivmesi artan bir küreselleşme eğilimine 
ve ağ örgütlenmesine dayalı bir düzenle başlamıştır. 

Küresel ölçekte örgütlenmeyi mümkün kılan, bilgi ve enformasyona erişim ve yayı-
lımı kolaylaştıran ise iletişim teknolojileridir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler baş 
döndürücü bir hızla devam ederken, nereye evrileceği pek de kestirilemeden, toplumla-
rın ve bireylerin yaşamlarını dönüştürmeye devam ediyor. Çağdaş iletişim araçlarından 
mobil telefonlar, dilediğimiz zaman iletişime geçebilme olanağı sağlıyor; masaüstü kişisel 
bilgisayarların yerini sabit bir yer kaplamayan, hafif ve taşınabilir dizüstü bilgisayarlar, 
çok-işlevli dijital teknolojiler alıyor; evlerimizdeki müzik albümlerini geçen yüzyılın en 
“yeni” teknolojisine, CD ortamına aktarırken, bugün bütün müzik arşivimizi yanımızda 
taşıyabileceğimiz dijital müzik çalarlara ya da telefonumuza kaydetmek mümkün; kab-
losuz iletişim teknolojileri İnternet’i coğrafyasız bir ortamda her yerden erişilebilir kılı-
yor. Kentlerin en işlek merkezlerinde ya da kalabalık metrolarda dilediğimiz anda kendi 
özel duvarlarımızı örebiliyor, birbirimize fiziksel olarak en yakın olduğumuz ortamlarda 
bile, alabildiğine uzak ve özelleştirilmiş bir iletişim kurgusu içerisinde bir yerden diğe-
rine seyahat edebiliyoruz. (Ergül, 2012: 184) Kısacası iletişim teknolojileri zamandan ve 
mekândan kaynaklı pek çok sınırlılığı aşarak insanın ezeli düşü olan küresel ölçekte ileti-
şim kurmasına olanak sağlıyor. 

Bu ünitemizde iletişim, bilgi ve kadın eksenli bir literatür taraması ve tartışmayı 
içermektedir. 

İletişim edimi ister bireyler arasında gerçekleşsin isterse de medya dolayımıyla kitle 
iletişimi şeklinde gerçekleşsin, sadece haber, bilgi, enformasyon, imge veya görüntülerin 
basitçe aktarımı değildir. Modern toplumlarda yüz yüze iletişim olanakları hayli sınırlıdır 
ve bu nedenle de içinde yaşanılan kentin, toplumun hatta küresel ölçekte ekonomik, poli-
tik ve toplumsal olaylar hakkında haber, bilgi ve enformasyon üreten ve bunları geniş bir 
coğrafyaya yayın yapan bir kurumdur. Medya, olan-bitene ayna tutan tarafsız veya nötr 

Medya ve Toplumsal
Cinsiyet Çalışmaları
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bir araç ta değildir. Gerçek yaşamda olan-bitenin bilgisi, medyada çalışan profesyoneller 
tarafından üretilirken içinde bulunulan kültür, medya örgütünün yayın politikası ve örgüt 
kültürü, çalışanların birer profesyonel olarak politik yönelim ve tutumları, patronların 
kâr etme amaçlı ticari kaygılarının her biri medya program içeriklerinde etkili olmakta-
dır. Farklı bir anlatımla, medya kuruluşlarında çalışan profesyonellerin yansız olduğunu 
düşünmek doğru değildir; medya patronlarının ise sadece kültürel ve sanatsal ideallerle 
üretim yapma amacı taşıdığı ise medya gibi önemli bir güç olarak kabul edilen bir kurum 
için tamamen yanıltıcı olacaktır. 

 Dolayısıyla medyanın üretim süreçleri içerisinden süzülüp gelen her bir imge, mesaj, 
haber, dizi, film veya reklam gibi ürünler yansız ve nötr içerikler olamaz. Medya içerikleri 
de kendi başlarına üretilen anlamlar değildir. Bir yandan içinde bulundukları kültürden 
temellenirken, bir yandan da yine o kültürün repertuarını zenginleştirirler. Yani medya 
içerikleri ile kültür arasında çift yönlü bir ilişki söz konusudur. Medyada anlam yaratmak 
(create) veya anlamları inşa etmekten (construct) söz edilir çünkü medya program içerik-
leri ya da metinleri doğada verili olarak bulunan şeyler değildir. Medyada çalışan profes-
yoneller tarafından üzerinde çalışılarak üretilirler. Dolayısıyla okur, izleyici veya dinleyici 
olarak kültürel tüketimi yapılan medya metinleri, tamamen dilin olanakları ve imge dün-
yası içerisinden bir yapılandırma veya inşa süreci sonrasında meydana gelen ürünlerdir 
ve kaynağını içinde bulunduğu kültürden veya toplumsal düzenin anlam haritasından alır. 
Bu düzen ise ataerkil yapıdır. 

Medya olan-biteni tasvir etmenin dışında olayları, ilişkileri, kimlikleri, nesnele-
ri, değerleri, kurumları hatta ülkelerin nasıl anlaşılması gerektiğini anlatır. Dünyada 
olan-bitenin bilgisi, bunların nasıl yorumlanması/okuması gerektiğinin bilgisiyle har-
manlanarak sunulmaktadır. Neler olup bittiğinin yorumu gazetelerde köşe yazısı adı ile 
açık şekilde bir yorum olduğu bilinerek yayınlanabilir; ayrıca haber veya bir imge ya da 
bir tören için kurulan bağlam, arka fonda çalan müzik, ışık ve ses efektlerinin tümü an-
lamın kurgulanmasına katkı sağlamakta ve yorumlanma sürecinde sözcük kullanımı-
nın ötesinde anlamlar üretilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle de medyayı sadece 
sözcüklerden oluşan metin üretimleri veya beyaz camda akan görüntülerden ibaret 
saymamak gerekir. Burton’un deyişiyle “görünenden fazlası” vardır ve aşikâr anlamlar 
kadar metafor, mecaz, verilen arka plan bilgisi, özellikle dizi, reklam ve sinema film-
lerinde renk, müzik, mekan ve efekt kullanımı gibi öğeler aracılığıyla başka anlamlar 
inşa edilir. 

Medya metinleri sadece yazılı ve sözlü dilin olanakları içerisinden inşa edilmez. Ara-
cın teknik özelliklerine bağlı olarak ses, ışık, renk, müzik gibi pek çok görsel ve işitsel 
unsurlar aracılığıyla anlam kurulur. Bu nedenle medya metni sadece yazılı olan veya sözlü 
olarak ifade edilen mesajlar bütünü olarak anlaşılmamalıdır. Dolayısıyla medyanın dili 
yazı, ses, söz gibi tek bir dil öğesini içerebileceği gibi çok daha karmaşık sembollerle örülü, 
ışık, renk, müzik gibi pek çok öğeyle harmanlanmış bir anlatı da olabilir. 

Medyanın bireyleri ve grupları etkileme ve yönlendirme gücünden artık kuşku 
duyan yoktur; medya insanların toplumsal cinsiyet, yaş, medeni durum ya da sosyo-
ekonomik durumuna bakmaksızın zihinleri etkileme ve yönlendirmede önemli bir 
araçtır. Toplumdaki bazı değerlerin değişmesi; yeni değer ve yaşam tarzlarının benim-
setilmesinde etkili olabilmektedir. Ortaya çıkıp gelişiminden bu yana araştırmacıların 
medyaya yaklaşım tarzları ve analiz teknikleri değişse de, gücünden iki nedenle kuşku 
duyulmamaktadır:

•	 Önce	matbaa	ardından	telgraf	internetin	kullanımıyla	medya	çok	geniş	bir	coğraf-
ya ve insan kitlesine erişim kapasitesine sahiptir;
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•	 Medya,	insanların	zihinlerini	etkileme	ve	yönlendirme	potansiyeline	sahiptir;	bu	
anlamda ‘medya etkileri’ anlam üretimi ve kültürün karmaşık ilişkisi üzerinden 
kurulur. Kadınların medyada sunumu söz konusu olduğunda ataerkil toplum dü-
zeni ve kültürün eril/erkek özneyi önceleyen yapısı önemlidir. 

Medya aracılığıyla insanları yeni bir ürünü kullanmaya ikna etmek, bir partiye oy ver-
meye razı etmek, izin günlerini evlerinin dışında bir tatil ile geçirmeye ya da dışarıda 
yemek yemeye motive etmek, tüketerek hazcı bir yaşama kavuşmayı ve tüketerek en gü-
zel, en zayıf, en çekici vb. kadın olma hayalinin peşine düşmeyi benimsetmek pek kolay 
değildir. Beden ölçüleri her ne olursa olsun dar veya bol kıyafetler seçme, evde de olsa 
özel yılbaşı masası yapma, sevgililer gününü mutlaka “özel” kılma gibi tutum ve davranış 
değişikliği yapmaya ikna etmek de kolay değildir. Medyanın insanları ikna etme çabası ise 
sadece belirli ürün veya hizmeti tüketme ya da bir siyasi partiye oy vermeye ikna ile sınırlı 
değildir. Toplumdaki bir gruba değin algı, kadın veya erkek olarak toplumsal kimliğe ba-
kış, ülkede yaşanan bir olayın nasıl yorumlanması gerektiği artık önemli oranda medya 
vasıtasıyla öğrenilmektedir. Bunun anlamı ise medyadaki farklı program türleri aracılığıy-
la insanların içinde yaşadıkları toplumda olan-bitene, etnik kimliklere, kadın veya erkek 
olarak cinsiyet rollerine bakışları önemli oranda medya aracılığıyla şekillendirilmektedir; 
tüm bu süreçlerde etkili olan medyanın inşa edilen anlamları ise ataerkil yapıdan beslen-
mekte ve yine o yapının süreğenliğine katkı sağlamaktadır. 

Ünitemizde öncelikle kadınların değişik medya program türlerinde nasıl temsil edil-
diği ele alınmaktadır. Ardından kadınların birer medya tüketicisi olarak medya içerik-
lerini nasıl alımladıkları ve yorumladıkları irdelenmektedir. Üçüncü kısımda, kadınlar 
tarafından medyanın kadınlara yer veriş tarzına bir tepki ve dönüştürme çabaları olarak 
hayata geçirilen yayınlar aktarılmaktadır. Çalışmanın son kısmında ise medya sektöründe 
kadınların birer profesyonel olarak çalışma koşulları ele alınmakta; olası çözüm yollarına 
düşünsel emek sarf edilmektedir. 

MEDYA VE TOPLUMSAL CİNSİYET 
İkinci dalga feminist hareketin 1970’lerde Batıda önem kazanması ve buna paralel femi-
nist teorilerin sosyal bilimlerde kadın çalışmaları olarak kabul görmesiyle sosyal teori-
nin dili dönüşmüştür. Feminist teorilerin sosyal bilimler alanındaki etkileri iletişim veya 
medya çalışmalarında da yansımasını bulmuş; kadınların medyanın değişik program tür-
lerinde sunumu veya medyada kadın istihdamı gibi konular araştırma konusu olmuştur. 
Dahası ‘kadının medyada temsili’ni mesele edinen feminist medya çalışmaları, medyadaki 
kadının sunumundaki yayıncılık politikalarının dönüşümü için müdahalelerde de bulun-
maktadır. Kadınlar kendi bakış açılarıyla haber ve bilgi üretimine yönelmiş, kendi dene-
yimlerini görünür kılma amaçlı gazete ve dergi çıkarmaya yönelmiş ayrıca medyada cinsi-
yetçi dil ile mücadele etme amaçlı rehberler hazırlamışlardır. Akademi içerisinde yapılan 
çalışmalar ise medyada kadın temsiline ilişkin problemi, feminizmin en genel tanımında 
içerilen üç temel yönle uyumlu biçimde ele alır: 

Feminist hareketler mücadele odaklarındaki farklılıklar nedeniyle üç ayrı dönemde, “birin-
ci, ikinci ve üçüncü dalga” olarak ele alınırlar. Tarihsel olarak birinci dalga feminist hareket, 
İngiltere’de Mary Wollstonecraft, 1792’de Kadın Haklarının Savunulması (Vindication of the 
Rights of Woman) adlı kitabı ile başlatılır. Birinci dalga feminist hareket kadınların erkek-
lerle eşit eğitim haklarına sahip olması gerektiğini savunur. Yirminci yüzyılın başlarında 
ise “Suffrage Hareketi” kadınların politik hakları yani seçme ve seçilme hakkı için verilen 
mücadeleyle daha da genişler ve kadınların mülk edinme, miras gibi hakları için mücade-
leyle devam eder. İkinci dalga feminist hareket, 1970’lerde Avrupa ve Amerika’da egemen 



Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları164

olan özgürlük hareketleri içerisinde tekrar canlanır; II. Dünya Savaşı’nın ardından yeniden 
başlayan feminist gelişmelerden beslenir. İkinci dalga feminist hareket içerisinde ev içinde 
veya aile hayatı içerisinde kadınların maruz kaldıkları sorunlara da dikkat çekmeyi başar-
mışlar; özel alan/kamusal alan ayrımı ile görünmez kılınan aile içi şiddet, kadının ücretlen-
dirilmeyen ev içi emeği de artık feminist gündeme girmiştir. Üçüncü dalga feminist hareket 
1980’li yılların sonlarında başlar. Feminist hareketin kendi içerisinden bir eleştiri de içeren 
bu yönelim özellikle ikinci dalga feminist hareketi beyaz ve orta sınıf kadınların sorunlarına 
odaklanmakla eleştirir. Eşitlik mücadelesinin daha geniş bir yerden, etnik kimlik, sınıf, ırk 
ve cinsel yönelim olmak üzere daha geniş bir tabana yayılması gerektiği öne sürülür.

•	 Kadınların	nasıl	ve	neden	baskı	altında	tutulduğunu	anlamaya	çalışan	analizler.	
•	 Kadınların	özgürleştiği	ve	cinsiyet	rollerine	ilişkin	kalıpyargıların	ortadan	kalktığı	

bir toplum hayali. 
•	 Kadının	baskılanmasını	toplumun	temel	çelişkisi	olarak	kavrayan	bir	dünya	görü-

şü (DuBois 1971).
1970’li yıllarda yani ikinci dalga feminist hareketin dinamik ortamında iletişim ça-

lışmaları alanında kültürel çalışmalar perspektifinin hâkim olması, medya temsilinin 
‘kurgulama-inşacı’ olduğu, başka bir deyişle, medyanın düz saydam bir ayna gibi ‘top-
lumsal’ olanı nötr şekilde yansıtmadığı, medyadaki tüm temsillerin üretim süreçlerinde 
yapılandırılan veya inşa edilen anlamlar olduğu öne sürülür. Feminist medya çalışmaları 
bu inşa meselesini, kadınların toplum hayatındaki ikincil konumunu pekiştiren toplumsal 
düzenin sembolik yeniden üretimi olarak ele alır. Bu çalışmalarda medyada kadının tem-
sili üç boyutta irdelenir:

1. Kadınların medyada sunum veya temsil edilme biçimleri, 
2. Medya ürünlerinin kullanıcıları ya da tüketicileri olarak kadınlar,
3. Kadınların medya sektöründe istihdamı.
Medya program türleri ve içeriklerinin kadınlar ve kadınsı değerlere yönelik ayrımcı 

dili ve sunumları konusundaki tespitler ve eleştiriler çoğunlukla araştırmaların ortak pay-
dasını oluşturmaktadır. 

Haber Anlatılarında Kadınların Sunumu 
İkinci dalga feminist hareketin öncü isimlerinden biri de gazeteci Betty Friedan’dır. Fri-
edan, “Kadınlığın Gizemi” adlı kitabını ilk kez 1963 yılında yayınlar. Kitabında bir kadın 
gazeteci olarak hem meslek yaşamı içerisinde kadın olmanın hem de II. Dünya Savaşı 
sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinde kadın kimliğini (1945-1960 yılları arası döne-
mi) sorgulamaya açar. II. Dünya Savaşı tüm ülkeler açısından çok yıkıcı sonuçlara neden 
olmuştur; savaş sürecinde ve ardından erkekler cephede savaştıkları için ülkede gereken 
iş gücü kadınlar tarafından sağlanmıştır. Ne var ki, savaşın etkileri azalarak ekonomi to-
parlanmaya başladığında kadınlar tekrar evlerine dönmek durumunda kalmışlar; banli-
yölerde yaşayan orta sınıf veya yoksul kadınlara ev kadını olarak yaşamlarını sürdürme-
leri gerektiği öğütlenmiştir. Bu “mutlu ev kadını kahramanlar” bir mit olarak medyadan 
sunulmaya başlanmış ve mutlu kadın imajı da toplum tarafından kabul görmeye devam 
etmiştir (Firestone, 1993: 37). 1960’lı yılların Amerikası’nda kadınların toplum içerisin-
deki eğitimi, çalışma hayatına katılımı, kariyer planlaması farklılaşmakta ancak medyada 
kadının sunumu farklılaşmamaktadır. Dahası kadının hak talepleri erkekler tarafından 
bir türlü anlaşılamamakta; kadının talepleri ve sıkıntıları mistikleştirilmeye çalışılmak-
tadır. İşte Friedan, kadınların toplumsal yaşamdaki değişim ve dönüşümlerini anlatma; 
erkeklerin kadınları “anlaşılmaz varlık” yapmaya çalışan mistikleştirilme çabalarına ras-
yonel bir analiz getirmektedir. 

Temsil: Medyada insan, kurum, 
ülke veya bir değere dair kurulan 
anlamlara temsil denir. Buradaki 
anlam sadece metin ya da 
yazılı unsurları içermez görsel 
öğeler, ses, müzik, ışık veya renk 
kullanımı gibi anlamın üretiminde 
etkili olan tüm öğeler temsil 
olgusuyla ilgilidir. Temsiller, 
medya çalışmalarında önemli 
bir yere sahiptir çünkü modern 
toplumlarda içinde yaşanılan 
sosyal hayata dair haber ve bilgiler 
önemli oranda medya dolayımıyla 
edinilir. Bu nedenle medyada 
“ne”yin “nasıl” sunulduğu 
önemlidir.
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Friedan (1983), kitabında kadını üç boyutta ele almıştır: Birincisi, 20 yüzyılın ilk ya-
rısında Amerika’daki kadın dergileri ve gazetelerde kadınlarla ilgili içerik; ikincisi, kadın-
larla ilgili kendi yaptığı haberlerde editörlerin neleri ön plana çıkardığından hareketle 
gazetelerin kadın politikasıdır. Üçüncü olarak da haber yapma amaçlı olarak kadınlara 
uyguladığı anket ve saha çalışması gözlemlerinde, Amerika’da kadınların ataerkil kültür 
içerisinde onlara dayatılan “anne” ve “eş” rollerine sıkışıp kalmaları ve bunun sonucun-
daki mutsuzluklarıdır.

“Bu dergilerde yazarken yazı işleri yöneticileri bana hep ‘kadınların bir kimliği olmadığı’nı 
hatırlatırdı. Bir kez bir kadın sanatçı üzerine bir yazı hazırladım ve oturup onun nasıl alışveriş 
yaptığını, neler pişirdiğini, kocasına nasıl aşık olduğunu ve çocuğunun beşiğini nasıl boyadığını 
anlattım. Resim yapmak için harcadığı saatleri ve sanatı hakkında ne düşündüğünü –yani 
ciddi işini- konu dışı bırakmak zorunda kaldım. Gerçi arada sırada meslek sahibi kadınlardan 
söz etme olanağı buluyorduk ama bu kadının esas uğraşını ev kadınlığıymış gibi göstermek 
koşuluyla. Kadının evinin dışındaki dünyayla olan bağlarını, izlediği özel zihinsel ve ruhsal 
amaçlarını, konu kapsamının dışında bırakmak gerekiyordu.” (Friedan, 1983: 50-51)

Amerika’da aynı dönemde kadınların kitle iletişim araçlarında nasıl sunulduğunu 
araştıran Gaye Tuchman da benzer görüşler öne sürmektedir. Tuchman (1978), “Haber 
Yapmak: Gerçekliğin Yapılandırılması Üzerine Bir Çalışma” (Making News: A Study in the 
Construction of Reality) adlı kitabında, haber üretiminde yapılandırma veya haber metni-
nin inşa sürecine dikkat çeker. O zamana değin genel kabul gören liberal basın kavrayışına 
yaslanan haber anlatılarının düz saydam bir aynada olduğu gibi toplumda olan-biteni ba-
sitçe yansıtmadığını, aksine gündelik hayatta olan-bitene ilişkin gerçekliğin haber anlatı-
larıyla yeniden inşa edildiğini öne sürer. Tuchman bu çalışmasında haber kuruluşlarının 
karmaşık iş rutinleri ve örgütlenmeleri içerisinde haber üretiminde etkili olan dinamikleri 
irdeler. Haberin siyasi aktörler ile gazeteciler arasındaki etkileşimine değil, toplumsal ger-
çekliğin inşasının bilinçleri şekillendirmedeki rolüne odaklanır. Tuchman, 1970’li yıllar-
da yani ikinci dalga feminist hareketin dinamik ortamında, haber/gazetecilik çalışmaları 
açısından da hayli eleştirel ve ufuk açıcı olan bu bakışı ile Amerika’da Kadın Özgürleşme 
Hareketi’nin nasıl haberleştirildiği ve kadınların kitle iletişim araçlarında nasıl sunuldu-
ğunu ele alan bir başka makale yayınlar. Kadın hakları ve özgürlüğü için yapılan eylemle-
rin haberleştirilmesinde haber örgütleri içerisinde editör ve diğer yöneticilerin tercihleri 
ve müdahaleleriyle ne tür bir ‘gerçek’liğe büründürüldüğünü ele alır. Kadın hareketinin 
haberin kurumsal üretim süreçlerinde haber değerliliği içerisinde yer almadığı; erkek edi-
törlerin kadınların eylemlerini haberleştirmek istemedikleri, haberleştirildiklerinde ise 
yumuşak haber (soft news) kategorisi bağlamında ele alarak, kadınların eylemlerinin poli-
tik	anlamının	önemsizleştirildiği	ve	kadın	hareketinin	boşaltıldığına	dikkat	çeker.	Önem-
li görülen haberler daha çok erkeklerin ilgi alanı olarak kabul gören olaylar eksenlidir; 
Amerika’da kadınların erkeklerle eşit statü elde etme amaçlı politik ve aktivist eylemleri 
‘önemli’ haberler arasına girmemektedir. Haber medyasında anlamın yapılandırılması er-
kek editörlerin eril yaklaşımları ile kurgulanmaktadır. Ayrıca, ikinci dalga feminist hare-
ketin öncüleri veya kadın liderler, politik kimlikleri ve liderlik vasıflarıyla değil, bireysel 
başarı öyküleri ve kimlikleriyle ön plana çıkarılmaktadır (Tuchman, 1978:140-141). 

Tuchman (1979) Amerikan toplumunun önemli bir değişim içerisinde olduğu-
nu, 1920’li yıllarda kadınların %24’ü çalışma hayatındayken bu oranın 1970’li yıllarda 
%50’lere yükseldiğini belirtir. O dönemde yaşları 18 ile 64 arasında değişenlerin çoğunlu-
ğu evli ve çocuk sahibi kadınlar olduğundan, sadece kadınların yaşamı değil onları evleri-
nin içi ve iş yerinde doğrudan ekonomik üretim içerisinde gören erkeklerin ataerkil toplu-
mun önyargı ve ayrımcı tutumlarında da bir değişim yaşanmaktadır. Ne var ki toplumsal 
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yaşamdaki bu dönüşüm haber medyasına yansımamış ve kadınların medyada temsilinde 
önemli bir değişim olmamıştır. Kadınlar medyada kalıpyargılar içerisinde, şiddet olayları-
nın kurbanı ve/veya tüketen özneler olarak yer bulabilmektedirler. Medyada kendine yer 
bulabildiğinde ise Friedan’ın 1960’lı yıllarda belirttiği gibi ancak evin içerisinde ataerkil 
düzenin geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle temsil edilebilmektedirler: ev işleri, çocuk 
bakımı veya anne rolüyle, meslek sahibi olarak ise ancak pembe-yakalı işlerde istihdamıyla. 
Sınırlı sayıda güçlü kadın karakterle ilgili yazılar yayınlanmaktadır ancak onlar da yine 
ev içinde konu edilmektedir. İşte bu nedenle Tuchman (2000) gazete, televizyon, dergi ve 
reklamlarda gerçekte kadınların simgesel bir yok edilmeye maruz kaldığını belirterek yeni 
bir kavram kullanır. Medya içeriklerinin kadını güçlendirecek, eğitim-öğretim, mesleki 
gelişim veya bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak, bağımsızlığa özendirecek ya da ona 
iktidar sağlayacak herhangi bir çabası olmadığını belirtir. Dergilerde kadınlar bir erkeğe 
bağımlı ele alınmakta ve öykünün sonunda o erkeğe bağımlı ve onun yol göstericiliği ile 
yaşaması salık verilmektedir. Ataerkil düzenin işbölümü gereği erkeği kamusal alanda ka-
dını ise özel alan (ev içi) ile sınırlı tutulma yönelimi açığa çıkmaktadır. 

Tuchman (1979) kadınların simgesel yok edilişinin ve böylesi sorunlu temsillerinin 
nedeni olarak haber kuruluşlarında üst düzey ve etkili pozisyonlarda kadın gazetecinin 
olmayışı ve medya kuruluşlarının örgütlenme tarzını öne sürer. Daha çok kadın gaze-
tecinin her düzeyde çalışması ve hiyerarşik bir yapılanma değil de yatay bir örgütlenme 
ile kadınlar daha çok görünür olabilecek; ve kadınlar eğitimleri, uzmanlıkları, sanatsal/
kültürel veya farklı alanlardaki üretim ve yapabilirlikleriyle haber anlatılarında yer bula-
bileceklerdir.

“Kadın dergilerinde kendilerine rahatça yer bulan tek meslek kadını tipi oyunculardı. Ama za-
man içinde oyuncuların da imgeleri değişti; ateşli bir mizaç, iç derinlik ve cinsellikle duygunun 
gizemli bir karışımını çağrıştıran eski oyuncuların yerine, cinsel nesneler, bebek yüzlü gelinler 
ve ev kadınları kondu.” (Friedan, 1983: 51) 

Friedan (1983) kadınların medyadaki temsiline değin üç temel tespitte bulunur: 
•	 Medya	kuruluşlarında	çok	az	kadın	gazeteci	etkili	pozisyonlardadır.	
•	 Medya	içerikleri	toplumsal	yaşamda	kadınların	statülerini	tahrip	eder;	rol	modeli	

konumundaki kadınlara yer vermez.
•	 Kadın	başarılarıyla	medyada	yer	almaz;	seks	nesnesi	veya	iyi	anne,	fedakâr	eş	gibi	

geleneksel roller ile temsil edilir.
Tuchman ve Friedan’ın medyada kadının nasıl sunulduğunu mesele edinmelerinin ve 

kendi dönemleri içerisinde çığır açıcı çalışmaları kaleme almalarının nedeni medyanın 
–gazete, dergi ve televizyonların- gençlerin beklenti, arzu ve ihtiyaçlarının şekillenmesinde 
hayli etkili bir role sahip olmasıdır. Medya kurumsal olarak benzer içerikleri dolaşımda 
tutarak toplumsal yapı içerisinde kadının baskılanan rolünün kalıcılaşmasına katkı sağla-
maktadır. Çünkü medyada sunulan değerler, gerçekte toplumda var olan değerlerdir; ve 
medya kadının onu erkeğe bağımlı kılan ve baskılayan rollerini güçlendirmektedir. Daha 
önce de belirtildiği gibi, medya ile kültür arasında karşılıklı bir ilişki vardır; medyanın an-
lam çerçeveleri içinde bulunduğu toplumdan beslenirken, medya program içeriklerinde 
geliştirilen imgeler, semboller, kalıpyargılar veya roller yine aynı kültürel ortamın süre-
ğenliğine katkı sağlamaktadır. 

Tuchman ve Friedan’ın öncü çalışmalarındaki ‘ciddi haber (hard news)-magazin haberi 
(soft news)’ ayrımı, tümüyle eril olan “ciddi, önemli” görülen haberler ile daha çok ka-
dın gazetecilerin ve okurların ilgi alanına yönelik olan “insani ilgi, yaşam tarzı” haberleri 
arasındaki toplumsal cinsiyetçi bir ayrışmayı kurumsallaştırmıştır (Rakow ve Kranich, 
1991:521). 
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Fikir gazeteleri ile tabloid gazetelerinin ayrışma sürecinde katı haber-yumuşak haber (hard 
news-soft news) olarak geliştirilen haber anlatı tarzları süreç içerisinde farklı bir işlev üst-
lenmiş, haber medyasının cinsiyetçi politikalarının inşasında ve yaygınlaşmasında -farkın-
da olarak veya olmayarak- bir haber üretim tarzı olarak yerleşmiştir. Fikir gazeteciliği için 
önerilen olay (fact) odaklı anlatım, partizan basına göre yeni kriterler içerir: bunlar hakikat, 
doğruluk ve evrenselliktir. Sözkonusu değerlerden beslenen liberal basın kavrayışının mes-
lek kodları, kadınların toplumda yaşayan bireyler olarak habere erişim ve temsilini önemli 
oranda engellemiştir. Daily Mirror, Daily Star veya Sun gibi tabloid gazetelerin sayfalarında 
hafif (soft) porno olarak kadın bedenini teşhire yönelmeleri, gazete sayfalarında kadın ve er-
kek ilgilerinin farklı olduğu şeklinde yanlış bir kavrayışa da yol açmıştır. Olay eksenli haber 
öyküleri bilgi içeren, dolayısıyla da “ciddi” ve “önemli” şeylerle eşdeğer tutularak, dahası bir 
erkek ilgi alanı olarak algılanagelmiştir. Yumuşak haber ise fantezi/kurgusal olan yani bilgi 
içermeyen, eğlence veya magazin odaklı anlatım tarzı olarak kabul edilir. Yumuşak haber 
yazım tarzına ciddi haber (hard news) karşısında değersiz kılınarak ikincil bir önem atfedi-
lirken, bir kadın ilgisi ve uğraş alanı olarak da tanımlanır. Böylesi ayrımcı haber üretim kav-
rayışı ve uygulaması, medyanın cinsiyet ayrımcı politikasının ve anlam üretiminin ideolojik 
araçlarından biri olarak da gazetecilik kültürü içerisine yerleşir. 

Nasıl ki toplumsal düzen içerisinde erkek ilgileri ve uğraşları önemli görülüp kadı-
nın sözü ve ilgileri değersizleştirilmekte ise, haber türlerinde de daha önemsiz görülen 
magazin, yaşam veya sağlık gibi sayfalar kadın okurlara yönelik hazırlanır. Bu sayfaların 
gerek metinlerinin gerekse de görsellerinin aktörleri ağırlıklı olarak kadınlardır; kadınlar 
magazin sayfalarında daha çok yer alır. Meslek grubu ise oyuncu, manken veya cemiyet 
hayatının ünlü simalarıdır. Bu sayfalarda kadınlar daha çok dekolteli giyim-kuşamları, gü-
zellikleri, estetik operasyonları veya aşk hayatı gibi soft; yani ekonomi, politika gibi ciddi 
olmayan konuların aktörleri olarak temsil edilirler. 

Haberler büyük çoğunlukla “erkek erkeğe konuşmalardır” (Molotch ve Lester 1978: 
180) ve/veya “haberler sadece erkekler hakkında ve erkekler tarafından üretilmekle kalmaz, 
neredeyse tümüyle erkekler tarafından izlenir” (Hartley, 1982; 146) derken haberlerin tür 
olarak gündelik hayatta olan-bitenin bilgisini aktarma iddiasına sahip olduğundan önemli 
görülerek haber konusu yapılan olayların erkek ilgileri olduğu vurgulanır. Güncel ekono-
mi, siyaset ve toplumsal olaylar özellikle haberlerin konusunu oluşturur ve bu alanlar aynı 
zamanda doğrudan kamusal alanla ilgilidir. Kamusal alan zaten erkeğe özgü düşünüldüğü 
için haber anlatıları kadınlara hitap etmez. Türkiye Büyük Millet Meclis’inde 2015 yılın 
genel seçimlerinde kadın vekillerin oranının %15 olduğu düşünüldüğünde siyasetle ilgili 
haberler doğrudan erkeklere hitap edecektir. Kadınlar hakkında olan az sayıda haber ise, 
yine erkekler tarafından eril bir bakış açısıyla yapılmaktadır. Kadınlar ise, bu durumun 
farkındadır ve bu yüzden çoğunlukla haber programları izlemek yerine farklı programları 
izlemeyi	tercih	ederler.	Örneğin	Eskişehir’de	yapılan	bir	araştırmanın	sonucuna	göre,	ka-
dınların en fazla ‘dizi’leri izlemekten keyif aldıkları görülmüştür (Ergül, Gökalp ve Can-
göz, 2013). 

Haberlerde yer alan uzman, görgü tanığı, sahada bilgi toplayan muhabir veya stüd-
yoda sunan aktörler ağırlıklı olarak erkektir. Kadınların haber kaynağı olarak haberlerde 
yer almaları da erkeklere kıyasla daha az sayıdadır. Kadınların muhabir olarak yoklukları, 
kaynak olarak yokluklarıyla da ilintilidir. Kadınlar erkeklerin ve seçkinlerin egemenli-
ğinde olan kamusal alana giremedikleri için haber medyasında temsil edilemezler çünkü 
haber	medyası	bu	durumu	bir	bahane	olarak	kullanır.	Örneğin,	bir	haberde	kullanılacak	
‘uzman’ görüşü için çoğunlukla kamusal alan içerisinde yer alan, otorite ve statü sahibi 
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erkeklere başvurulur. Günümüzün tartışma programlarını ağırlıklı olarak erkekler doldu-
rurken moderatörler kadın olsa da durum değişmemekte; medyanın kamusal forumları 
erkekleri ağırlamaya ve kamusal alanda erkek sözünü egemen kılmaya devam etmektedir. 

Eril anlatılarda kaynak olarak başvurulan kadınlar çoğunlukla kamusal bir tartışma-
nın ya da çatışmanın bir parçası ya da tarafı değildirler. Aksine, kadınlar, kamusal tartış-
malarda, bir tarafın soruna ilişkin getirdiği yorumun kanıtı olarak sunulurlar. Bu durum 
genellikle kadın olan kaynakların haberin içeriğinde rehine, şehit annesi ya da tecavüz 
mağduru olduğu durumlarda belirginleşmektedir. Bununla birlikte, “destek göstergesi” 
olarak haberlerde yer alan kadınlar, bir kurum ya da kuruluşla olan ilişkilerine bağlı ola-
rak	bir	eylem	ya	da	politikayı	onaylamak	için	kullanılırlar.	Örneğin,	kamusal	bir	tartış-
ma içerisinde konuşan özne olarak yer alan kadınlar çoğunlukla kadınlar hakkında değil; 
üyesi oldukları örgüt ya da kurum hakkında görüşlerini ifade ederler. Bir başka deyişle, 
kadınlar haberlerde kadın figüran olarak yer alırlar ancak kadın kimlikleriyle konuşamaz-
lar. Kadınların kadınlar hakkında konuşmalarına izin verenler ise, “alışılmışın dışındaki 
göstergeler” ya da “feministler” tarafından çıkarılan yayınlardır (Rakow ve Kranich, 1991: 
533-535). 

Türkiye’de iki televizyon kanalında ana haber bültenlerini analiz eden Yaktıl-Oğuz da 
(2012) benzer bulgulara erişmiştir. Kadınlar erkeklere kıyasla çok daha az yer almakta; 
profesyonel iş hayatında kadınlar uzmanlığı ve üretkenliği ile değil; giyim-kuşam veya aile 
hayatı ile konu olmakta dahası kadınları ilgilendiren sağlık haberlerinde dahi uzmanların 
tamamının erkek olduğu belirtilmektedir. 

İkinci dalga feminist hareketle başlayan haber medyasında kadının sunumu ve kadın 
gazetecilerin kurum içerisindeki statüsünü irdeleyen araştırmalar günümüzde de devam 
etmektedir. 1995 yılından bu yana her beş yılda bir dünyanın farklı bölgelerinden ülke-
lerin yer aldığı, tüm haber örgütlerini içeren tarzda ve her ülkede aynı günü seçerek ve 
araştırmaya dahil eden çalışmalarda 1970’li yıllardaki bulgulara çok yakın şeyler söyle-
mektedir. 2015 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarından bir kısmına bakalım: 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bilim ve sağlık haberciliğinin bir konusu olarak gazete-
lerde %8 oranında yer bulabilirken, makyaj %35 oranında yer almaktadır. Eşitlik ve eşitlik 
için politika üretimi gibi konular, son yirmi yılda bir artış göstermiş ancak yine de %10’un 
üzerine çıkamamıştır. Politika haberlerinde kadınlar %16’lık bir oranla yer alabilirken, 
bu oran beş yıl öncesine kıyasla %3 oranında düşüş göstermiştir. Geleneksel medyada 
kadının yetersiz temsili ve makyaj gibi yumuşak konularda temsili internet haberciliği ve 
sosyal medyada da kendini hissettirmektedir; tüm sosyal medya ve internet ortamındaki 
habercilikte kadın meselesini ele alan haber oranı %26’dir. Asya ve Afrika’da söz konusu 
içeriklerin %40’ı kadınların maruz kaldıkları şiddeti konu almakta, bu oran Ortadoğu’da 
%47’ye yükselmektedir. Küresel ölçekte kadınların hayatta kalması, özellikle aile içi şid-
detten sonra hayatta kalması konulu haberlerde dört katı bir artış gözlenmiştir. Kuşkusuz 
bir kadın sorununa dikkat çekilmesi önemlidir ancak bunun kişisel bir öykü şeklinde de-
ğil; toplumsal bir mesele olarak ve çözüm önerileriyle haber yapılması daha önemlidir. 

Kadınlarla yapılan röportajların oranı %38 olarak tespit edilmiştir ve bu oran 2005 
yılında %31’dir; kadının medyada görünürlüğü açısından bir artış vardır ancak 1960’lı 
ve 1970’li yıllarda eleştiri alan, kadının ancak bireysel başarı öyküsü ile medyada yer ala-
bilmesi hala gündemde olan bir sorundur. Kadınların haber anlatılarında basın sözcüsü 
(%20) ve uzman (%19) olarak görüşlerinin yer bulmasında %2’lik gibi az da olsa bir ge-
lişme vardır. 

Gazetecilerin cinsiyetlerine bağlı olarak haber yapma konuları da farklılaşmaktadır; 
kadın gazeteciler en fazla oranda bilim ve sağlık (%50), ekonomi (%39), toplum ve hukuk 
(%39), magazin, sanat, medya ve spor (%34), suç ve şiddet (%33) ve politika ve hükümet 
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(%31) alanlarında haber yapmaktadır. Bu tablonun anlamı şudur: kadın gazeteciler haber 
örgütleri tarafından ez az önemsenen bilim alanında veya kadın ilgisi olarak kabul gören 
magazin vb. konularında haber yaparken en fazla önem atfedilen ve medya-siyaset ilişkisi 
bağlamında iktidar içeren alanda en düşük oranda haber yapabilmektedir. Ataerkil düze-
nin geleneksel işbölümü haber örgütlerinde de varlığını sürdürmektedir. 

Küresel ölçekte toplumsal cinsiyet ve medya konusunda daha fazla bilgi, belge, yorum ve 
eşitlikçi bir haber üretiminde öneriler için Global Media Monitoring projesi takip edilebilir. 
www.whomakesthenews.com

Tanrıöver (2007: 158-159) ise ülkemiz basınında, özellikle de yaygın popüler med-
yada, kadınların erkeklerin bakışlarını tatmine yönelik nasıl birer “cinsel nesne” olarak 
kullanıldığını görmek için en ufak bir ek çaba ya da araştırma gerekmediğini; kendisine, 
adının altındaki “tanımlama” sıfatı doğrultusunda “günlük siyasi gazete” diyenler de dâhil 
olmak üzere neredeyse tüm günlük gazetelerde, haftalık haber dergilerinde, televizyonlar-
da bu tür örneklerden bol hiçbir şey olmadığını belirtir. Bunların yanında, aldatılan, teca-
vüze uğrayan, başına bin bir felaket gelen kadınlar medyanın en bol kullandığı malzeme-
lerdendir. Ancak burada da kadınların temsil edilme biçimleri, bilgilendirme amacı şöyle 
dursun, olabildiğince duygu sömürüsü odaklıdır. Ona göre, asıl temsil edilen kadınların 
çaresizliği, zavallılığı, hatta kimi zaman da bu durumu “hak etmiş” olmalarıdır. Kadınların 
gerçek sorunları üçüncü sayfa ya da magazin malzemesi olarak kullanılır. 

Daha yakın tarihli yapılan çalışmalar hem Türkiye hem de global ölçekte kadınların 
medyada temsili ve kadın odaklı bakış açısında bir ilerleme olduğunu göstermektedir. Her 
ne kadar istenen boyutlarda olmasa da, Türkiye’de Hürriyet gazetesinin yönetim kurulun-
da bir kadının olması ile arka sayfa güzelinin kaldırılması, aile içi şiddetle mücadeleye des-
tek verilmesi ve özellikle kadın cinayetlerinde “erkek şiddeti”, “namus bahaneli cinayet” 
gibi dilde dönüşümler, bazı televizyon kanallarında kadın-erkek gazeteci dengesine dikkat 
edilmesi ana akım medyada olumlu gelişmelerdir. Her ne kadar medya kuruluşlarının 
üst düzey yönetimlerinde kadın gazeteciler çok az yer bulsa da haber medyasında kadın 
gazetecilerin sayılarında çok önemli bir artış vardır. Kadın gazetecilerin, eşitlikçi ve kadın 
hakları eksenli bakışları haber yapmanın politikasına sirayet etmede hala zorlanmakta; 
medyanın cinsiyetçi dili halen varlığını sürdürmektedir. 

Kadına Yönelik Şiddet ve Haberler
Kadın sorunları arasında şiddet en üst sırada yer alır. Gerek aile içi şiddet gerek duygusal 
ilişkiler bağlamında veya kamusal alanda rastgele kadına yönelen şiddet haberleri feminist 
medya çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Şiddetin hangi türü konu olursa olsun, 
haber metinlerinde kullanılan dil ve anlatı tarzı ile haberi tamamlayan görseller/fotoğraf-
lar feminist araştırmacılar tarafından eleştirilir. Cinsiyetçi şiddet kadını mağdur ederken, 
haberdeki dil ve anlatım, kullanılan fotoğraflar çoğu kez kadınların bir kez daha olayın 
mağduru olmasına yol açmakta; ataerkil toplum düzeninin mevcut değerlerinin dolaşım-
da tutulması ve süreğenliğine katkı sağlamaktadır. Feminist medya çalışmalarındaki bu 
genel değerlendirmeyi yapılan araştırmalardan hareketle detaylandırmaya ve nedenlerini 
irdelemeye çalışalım.

Aysel Aziz ve araştırma ekibi tarafından yapılan “Medya, Şiddet ve Kadın” başlıklı ça-
lışma, Türkiye’de erkek şiddetinin nasıl haberleştirildiğini ele alan öncü çalışmalardandır. 
Çalışmada, 1993 yılında gazetelerde kadına yönelen şiddeti konu edinen tüm haberler, 
içerik analizi araştırma tekniğiyle çözümlenmiş, politik duruş anlamında yelpazenin sağ-
muhafazakâr ucunda duran bir gazetenin kadınların maruz kaldığı şiddete haber değeri 
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atfetmediği dolayısıyla gazete içeriğinde hiç erkek şiddetinin yer almadığı tespit edilmiş-
tir. Gazetenin yayın politikası, simgesel yok edilme kavramına en iyi örnekler arasında yer 
alabilir. Aynı araştırmada, biçimsel özellikler açısından gazeteler arasında farklılık olsa da 
kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda konuya bakış tarzı ve haber metinlerinin ya-
zım tarzlarının benzer olduğu görülmektedir. Failin renkli fotoğrafı yer alırken, olayların 
mağduru olarak kadınların sosyo-ekonomik durumuna ilişkin detaylı bilgi yoktur; yani 
“kim” ve “kime” bilgileri eksik bırakılmaktadır. Diğer uçtaki başka bir gazete ise sadece 
siyasi şiddeti haber yaparken ev içi şiddeti haber yapmamaktadır. Buradan anlaşılacağı 
üzere gazetelerin ideolojik duruşu ne olursa olsun ataerkil kültür haber anlatılarını şekil-
lendirmektedir. 

Gazetelerde ev-içi şiddetin faili “koca” iken ev-dışı şiddetin faili kadının cinselliğine 
vurgu yaparak failin sevgili veya hiçbir ilgisi olmayan erkekler olduğu belirtilmektedir. 
Kadına yönelik şiddet olaylarında ağırlıklı olarak öldürme olarak belirginleşmektedir; di-
ğer şiddet türleri özellikle cinsel şiddet hiç haber konusu olmamaktadır. Dayak, cinsel 
taciz gibi vakalar gazetelere yansımamakta; yansısa bile vaka-i adiye (olağan vaka) olarak 
yer	almaktadır.	Özetle	kadına	yönelik	şiddet	olaylarında	gazetecilik	temel	kurallarının	iz-
lenmediği; “magazin haberi” gibi kaleme alındığı ve gazetelerin gerçekte kadına yönelik 
şiddet meselesine önem atfetmediği görülmektedir. 

Genellikle üçüncü sayfada yer bulan ve polis-adliye haberciliği içerisinde kabul gören 
kadın cinayetleri, Türkiye’de 1990’dan sonra verilen feminist mücadelenin ve Kadının Sta-
tüsü Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının olumlu bir yansıması olarak gazetelerin birinci 
sayfalarına taşınmaya değer haberler olmuştur. Kadın cinayetlerinin birinci sayfa haberi 
olacak nitelikte değerlendirilmesi, kadın cinayetlerinin münferit değil sistemli bir eylem 
olduğu ve tamamen kadın bedenini denetlemeye, erkeğin kadın bedeni üzerindeki tahak-
kümünü sürdürmeye yönelik ağır bir şiddet olarak kabulü açısından önemlidir. Bununla 
birlikte fotoğraf kullanımı, dil ve söylem yapıları; fail ile mağdurun temsil tarzları halen 
hayli sorunludur (Taşlıçukur, 2009). 

Çaylı-Rahte (2010: 182) başkalarının acılarına tanıklık etmekten zevk almak anlamın-
da Almancadaki “schadenfreude” kavramı ve başka yaşamları “dikizleme arzusu (voyeu-
rism)” anlamındaki “scopophilia” kavramının şiddetin seyirlik hale gelmesinin ardındaki 
psikolojik süreçler hakkında fikir verdiğini belirtmektedir. Ona göre, her iki teriminin 
işaret ettiği duygulanımlardan beslenerek medyada şiddet, dramatikleştirme ve kişiselleş-
tirme yoluyla sunulmaktadır. Televizyondaki biçimiyle seyirlik şiddet, izleyici talebi gibi 
gerekçelerle meşrulaştırılarak metalaşma ve sansasyonelleşme unsurlarıyla birlikte, farklı 
program türleri dolayımıyla medya içeriklerine sirayet etmektedir.

Medya, “şiddeti” basitçe ve nötr şekilde sunmaz, hangi şiddetin suç, hangi şiddetin 
meşru olduğunu da muhtelif söylem teknikleriyle söyler. Medya bazı şiddet türlerini suç 
olarak sunarken, diğerlerini suç olmaktan çıkarır. Dahası suçu tipleştirir ve kişiselleştirir. 
Şöyle ki; hangi tür suç olursa olsun, suçu işleyeni bireysel bir psikolojik bozukluk sorunu-
na indirger, böylelikle, yapılan şiddet eylemi bağlamından koparılır. Kadınlar erkek şid-
detine maruz kalırken ataerkil kültürün kadını baskılayan, ikincil pozisyona iten ve kadın 
bedenini denetlemeye yönelik yapısını unutturur. 

Diğer yandan medya suçu kişiselleştirdiğinde, suça karşı kullanılacak şiddeti de meş-
rulaştırmış olur; böylelikle suçun toplumsal nedenleri bütünüyle görmezden gelinir. Suç 
olgusu, bir yandan okuyucu ve izleyicinin yaşamlarından uzaklaştırılır, diğer yandan daha 
da vahim bir biçimde suç/şiddeti başkalarının yaşamlarına ait bir seyirlik anlatıya dönüş-
türülür. Okuyucu/izleyici de, toplumsal şiddetin pasif bir izleyicisi konumuna getirilmiş 
olur.	Özellikle	 şiddetin	 haber	 olma	 biçimlerini	 dikkate	 aldığımızda,	 okuyucu/izleyiciyi	
suç ve şiddetin nedenleri hakkında düşündürecek ve bu tarz bir şiddetin ortaya çıkmasına 
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neden olan toplumsal koşulları düzeltmek üzere harekete geçirecek hiçbir bilgiye (şiddet/
suç ile ilgili arka plan bilgisi, olayların başlamasına ilişkin bilgi vb.) yer verilmediği görü-
lür (İnal, 2000: 65-67).

Medyada kadını ikincilleştiren, rıza ve iradesini yok sayan, farklı kadınlık durum-
larına yer açmayan cinsiyetçiliğin en bariz gözlendiği konuların başında biri de kadına 
yönelik şiddetin temsilidir. Kadına yönelik şiddet biçimlerinden cinayet, basında en çok 
görülen şiddet türüdür. İnal’a göre kadın cinayetlerinin daha fazla haber yapılmasının ne-
deni öldürmenin diğer şiddet türlerinden daha çok meydana gelmesi değil, ama dayak ve 
cinsel taciz gibi daha yaygın şiddet türlerinin olağan olaylar olarak görülüp, haber değeri 
atfedilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Aşağıdaki haber başlık ve spotu (yani özeti) anaakım gazetede yayınlanmıştır. Haber başlık 
ve spotunu kadına yönelik şiddetin nasıl haberleştirildiği bağlamında değerlendirin.
“Gece yarısı chatleşen karısını doğradı”
“Samsun’da internette chat yapan karısını kendisini aldattığını düşünen adam elini kana bu-
ladı. İddiaya göre, bir süredir karısını takip eden 2 çocuk babası Ahmet C. (47), karısı Birsen 
C.’yi (44), gece 01.00 sıralarında chat yaparken yakalayınca öfkeden gözü döndü. Mutfaktan 
aldığı bıçağı karısına saplamaya başladı ancak bıçak kırıldı. 
Mutfağa gidip başka bıçak alan ve saplamaya devam eden öfkeli koca, son darbeyi karısının 
kalbine vurdu. Bu sırada uyanan çiftin 12 yaşındaki oğlu C.C., evden çıkıp 50 metre ilerdeki 
karakola gitti. Çocuğun feryatları üzerine eve giden polisiler, Ahmet C.’yi gözaltına alırken, 
vücudunda 12 bıçak darbesi bulunan kadın kurtarılamadı.” 

Sinema ve Dizilerin Kurgusal Dünyalarında Kadınlar 
Temsil sorunları, kadınlar için her zaman en temel sorunlardan biri durumundadır. Çünkü 
kadınlar bir yandan eşit haklar ve fırsatlar için maddi temelli bir mücadele yürütürken, bir 
yandan da var olan egemen kadınlık tanımlamalarına karşı sembolik düzlemde bir savaşı-
mın içindedirler (Çelik, 2000: 7). Medyada yer alan temsiller ise basmakalıp toplumsal cin-
siyet rollerini yeniden üretmekte ve onaylamaktadır. Medyada erkek ve kadın temsillerinin 
tek tip ve basmakalıplaştırılmış bir biçimde sunulması toplumda erkeği önceleyen, kadını ise 
baskılayan ve ikincil statüye yönelten eğilimleri desteklemektedir. Medya ve özellikle televiz-
yon birçok kişi için gündelik hayatın üstesinden gelinmesinde uyum işlevi görmekte; kimin 
nasıl davranması gerektiğini; toplumdaki yerini anlattığı öyküler aracılığıyla yapmaktadır. 
Hele ki modern toplumların öykü anlatma aracının her hanede en az bir tane olan televiz-
yon olduğu hatırlandığında kadına dair öyküler televizyon dolayımıyla edinilmektedir. 

Feminist mücadele seçme ve seçilme, eşit işe eşit ücret, eğitim alma gibi haklarda ve 
fırsat eşitliğinde verilen mücadele kadar, kadınların sembollerle kurgulanan anlam dün-
yasında da mücadeleyi önemli görmektedir çünkü medyada kadınlar, fedakâr anne, iyi 
ve sadık eş, yuva yıkan fettan kadın veya çekici/güzel, seksi ve bunu kötü emelleri için 
kullanan kötü ruhlu kadın biçiminde sunulmaktadır. Medya metinleri ağırlıklı olarak 
cinsiyetçi, ataerkil ve kapitalist düzen eksenli üretilmektedir. Bunun yanısıra iletişim/
medya çalışmaları literatürü de feminist kuramlara yer ayırmamaktadır; örneğin Denis 
McQuail’in Türkiye’de de iletişim fakültelerinde kullanılan ve çevirisi yapılan “Kitle İleti-
şim Kuramlarına Giriş” isimli temel kitabı toplumsal cinsiyet veya feminizmden hiç söz 
etmemektedir; alanın geleneksel dergileri de bir-iki sayılarını kadın çalışmaların ayırarak 
bu alanı yok saymaktadır (van Zoonen, 2003). 

1980’lerden itibaren medya ürünlerinde kadın ve erkeklerin görece daha dengeli ve 
eşitlikçi bir biçimde temsil edildiği; geleneksel kadın imgesinin yanında kendinden emin, 
çalışan, rasyonel, güçlü ve bağımsız kadın imgesinin de üretildiği görülmektedir. Fakat 
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eve sıkışan güçlü kadının aile/iş arasında kaldığı ve mutsuz olduğu gözlemlenmekte iken 
1990’lardan itibaren güzel, başarılı, aile ve iş yaşamını dengelemiş “süper kadın” imgesi 
medyada dolaşıma girmiştir (Dursun, 2008: 74). Süper kadın imgesi ise kadınlara çok faz-
la sorumluluk yüklemekte ve bunu başaramayan kadınlar haliyle kendini kötü hissetmek-
tedir. Modern toplumların kent yaşamı içerisinde kadın iyi eğitimli, iş yerinde başarılı, 
çocuklarını iyi yetiştiren, her daim bakımlı ve güzeldir. Böylesi bir rol tanımı ise kadına 
hem kamusal alanda hem de özel alanda hayli başarılı olabileceği rol modelini sunarken 
gerçekte geleneksel rollerin de her koşulda terk edilmemesi gerektiğini öğütlemekte; kadı-
nın yükü daha da artmaktadır. 

1980’lere kadar televizyonlarda görülen karakterlerin ancak %20 civarı kadınken, 
1980’lerle birlikte -erkek egemenliği sürse de- kadınların sayısının arttığı görülmektedir. 
Ama televizyon programlarında sayısı artan kadınlar daha çok ev, evlilik, aile gibi konu-
larla ilişkilendirilmekte; daha pasif, zayıf, etkisiz, destekleyici, kurban, gülünç olarak yer 
bulmaktadır. Ayrıca kadınların sorunları, genelde sadece romantik kaynaklı olmaktadır 
(Gauntlett, 2008: 47). Türkiye’de diziler düşünüldüğünde az sayıdaki ayrıksı örneğin dı-
şında erkeklerin iş yeri patronları veya yöneticiler, kadınların da onların yanında çalışan 
mimar, moda uzmanı, kuaför, sekreter gibi ikincil statülü işlerde yer aldığı görülmektedir. 
Patron olan erkekler ile şirket çalışanı kadınlar arasındaki en temel çelişki aşk ilişkisidir; 
bir türlü normalleşemeyen duygusal hayatlarıdır. Kadınların televizyon dizileri veya sine-
ma filmlerinde daha çok görünür olmaları; sınırlı sayıda güçlü kadın karakterinin med-
yada yer bulması kadınlara özgü simgesel yok edilme veya kadınların baskılanmasının 
çözüldüğü anlamına gelmemektedir.

Binark ve Gencel Bek (2007) da Eleştirel Medya Okuryazarlığı adlı çalışmalarında 
medyada kadının temsilini anne ve eş olarak, cinsel nesne olarak, şiddet hedefi olarak, 
farklı kadınlık konumlarının ‘dişilik’ temelinde ortaklaşması şeklinde ve medyadan ka-
dınlara bir takım öğütlerin verilmesi şeklinde olmak üzere dört kategoride ele alırlar. Ka-
dınlar erkeklerden farklı olarak bir cinsel obje olarak sunulmaktadır. Bunun kökeninde ise 
“ideal” seyircinin her zaman erkek olarak kabul edilmesi, kadın imgesinin erkeğin guru-
runu okşamak amacıyla düzenlenmesi yer almaktadır (Berger, 2006, s. 64).

TÜKETİM KÜLTÜRÜ, REKLAM VE KADIN
20. Yüzyılın ilk yarısında Amerika’da gazete ve dergilerin kadın sayfaları yapmaya başla-
masının ardındaki temel sebep kadınları tüketime yönlendiren reklamlarla donatma ve 
bunların içeriklerini de kadınları gerçek alıcılar olarak lanse etmeleridir. 1900’lerin başla-
rında kutsanan bir kadın özgürlüğü ve kadının kamusal alanda olması için feministler ta-
rafından verilen bir mücadele olsa da, kadınların kamusal alanda varoluşu reklam sektörü 
açısından tümüyle tüketen özne olmalarıyladır. Reklam söyleminde kadınlar için öznel bir 
giyim-kuşam veya yaşam tarzı formüle edilmekte ve kadın evin yönetiminden sorumlu 
olmaya devam etmekte ve ev içinde temizlikten elektroniğe tümüyle bilimsel yöntemler-
den yararlanması öğütlenmektedir. 

Modern toplumlarda reklamlar sadece ürün ve hizmeti tanıtmak, ürün veya hizmet 
hakkında yalnızca doğrudan bilgilendirme yapma amaçlı hazırlanmamaktadır. Tüketim 
toplumunda mevcut reklamcılığın amacı daha çok ürünleri birtakım duygularla eşleştirip, 
popüler kültür ürünlerinden aldıkları simgeleri kullanarak tanıtma ve insanların sahip 
olmak istedikleri imaja söz konusu ürünlere sahip olarak ulaşabilecekleri mesajını ver-
mektir (Papatya ve Karaca, 2001: 95) çünkü tüketim toplumunda tüketimin içeriği de 
değişmiştir. Mal ve ürünlerin tüketimi, imajlara ve markalara paralel seyirlik bir tüketime 
dönüşmüştür. Bir pazarlama stratejisi olarak malların üzerindeki göstergeler, tüketime 
ikna etmede aktif rol oynamaktadır. Çünkü bu göstergeler, malların insan zihninde iyi-
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ce yer edinmelerine neden olmakta ve tüketim sürecini hızlandırmaktadır. Sahip olunan 
araçlar, fiziksel ihtiyaçları karşılamanın ötesinde statü tayin edici, prestij yansıtıcı ve in-
sanlar nezdinde değer yükleyici bir işleve sahiptir. Tüketim kültüründe ürünler bireylerin 
fiziksel veya biyolojik bir takım ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, kendileri aracılığıyla 
bireyselliğin ve toplumsallığın ifade edildiği, sosyal içeriklerle bezenir. Pazardaki tüketim 
malları yalnızlaşan bireyle, onun kimliğiyle özdeşleşerek, birey-birey eksenli ikili toplum-
sal ilişkilerin yanına bir üçüncü boyut olarak ilave edilir. O artık bir sosyal araç olmak-
tan çıkmış, yeni bir sosyal varlık olmuştur. Nesneler topluca toplumsal anlamlandırma 
sistemine dâhil edilir. Tüketim bu nedenle artık bir kültürdür ve bir ilişki biçimidir. Bu 
ilişki biçimi tüketim kültüründe bireylere ve onların gündelik hayat içindeki rollerine ve 
anlamlandırma girişimine ağırlık verir (Gültekin, 2007: 92). İşte bu noktada toplumsal 
cinsiyet açısından kadın ve erkeğin reklamlarda nasıl konumlandırıldığı; iki özne arasın-
daki ilişkinin nasıl tanımlandığı önemlidir.

Modern zamanlarda toplumların dönüştüğü tüketim toplumunda ihtiyaç kültürün-
den arzu kültürüne evrilme söz konusudur. Yeni bir elbiseye ihtiyacınız var denmez; yeni 
bir elbise ile kendinizi daha iyi hissedeceksiniz sözüne ikna etme ve ikna olma vardır. 
Rosalind Coward (1993) Kadınlık Arzuları: Günümüzde Kadın Cinselliği adlı kitabında 
1990’lı yıllarda egemen olan tüketim kültürü ve ideolojisinin özellikle reklamlar aracılı-
ğıyla ve kadınlara yönelik kurgulanan mesajlarla hayata geçirildiğini irdeler. Her ne kadar 
tüketim kültürü hem kadını hem de erkeği daha çok tüketime motive etme hedefi taşısa 
da, kadın bedeninin ve arzularının daha çok konu edildiğini öne sürer. Bu anlamda, “Mo-
daya uygun olmak başka bir şeydir. Her zaman egemen olan ideallerin kabulüdür” derken 
modanın en elverişli alan olduğunu belirtir. 

Modanın gizemli ölüm-yeniden doğum, beğeni-nefret dönüşümü büyük ölçüde cinse özeldir; 
onun işleyişine sadece kadınlar boyun eğer. Evet, erkekler bugün küpe takıyorlar, bazen (ender 
de olsa) makyaj yapıyorlar, parlak renkli Hint kumaşlarından geçip, eski görünümlü derilere 
geldiler. Fakat kadın modasıyla karşılaştırıldığında erkek modası çok az değişti. Giysilerin ana 
hatları ve temel öğeleri uzun süredir aynı. (s.32-33) 

Erkek giysileri ve stili çok az değişiklik geçirse de kadın giysileri sürekli bir değişim 
içerisindedir; dar-bol; uzun-kısa; pastel-canlı tonlar gibi tezatlıklar içerisinde sürekli bir 
değişim geçirir. Değişen renk, desen ve çizgiler hep bir yeni moda olarak sunulur; giyim 
sanayi yeni üretimler yaparken magazin basını, moda dünyası ve reklamlarda yeni stil 
ürünlerin pazarlaması ve tüketim arzusunun geliştirilmesi için işbaşındadır. Bu noktada 
Coward önemli bir soru yöneltir: “Giysiler ve kadınların bedenlerine yönelik tanımlar nasıl 
kadınların kendi dilleri haline geliyor? Bedenimiz üzerine yazılan kelimelerle nasıl konuş-
maya başlıyoruz? 

Moda yazarlarının “kıta stili” dediği, uzun ömürlü “küçük siyah elbise” örneğini ele alalım. 
Bütün taraftarlarının moda değil de “moda üstü” olarak tanımladığı bu giysi tuhaf bir konuma 
sahip. Bütün diğer “stiller” gibi sadece cinsi değil, aynı zamanda sınıf ve iktidarı da ifade ediyor.
Belirli bir stil kendisinden okunabilecek özel anlamlar yaratır. Kıta stilinde giysi malzemeleri, 
bunların düzenlenişi ve giyilişi vücudun ve saçın biçimi, zenginlik ve incelikli cinsellik ifadele-
rine uygundur. Ve birçok burjuva “stili” gibi bu da kendini “iyi giyim zevki”, “stilden anlamak” 
olarak tanımlar (ss. 33-34). 

Binark ve Gencel Bek (2007: 151-152) kadınların medyada ağırlıklı olarak anne ve eş 
olarak yer aldıklarını bu rollerde de üç biçimde karşımıza çıktıklarını belirtirler: Temizlik, 
yemek ve çocuk bakımı. Reklamlarda kadınlar güzel, bakımlı, sağlıklı ve formdadır. Giysi-
leri genellikle beyaz renkte ve şıktır; mekân olarak çoğunlukla mutfak, banyo ve alışveriş 
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merkezlerindedirler. Reklamların kurgusal dünyasında kadınlar ev işi yapmaktan dolayı 
memnun, huzurlu ve tatminkârdırlar. Reklamlarda ideal bir dünya çizilir ki bu dünyada 
kadın her gün bir sürü işi aynı anda ve mükemmel yapar. İdeal dünyanın mükemmel 
kadın üzerindeki yük ve eşitsiz işbölümü görünmez kılınır. Bazı temizlik ürünlerinin rek-
lamlarında daha iyi temizlik veya ev işi yapmak için kadınlar arasında kıyaslama yapılır ve 
kadın “daha mükemmel olana” öykünür. Kadın bu anlamda psikolojik bir baskıya maruz 
kalmaktadır. Sadece kadınların yer aldığı reklamlarda bile kadınlara “neyi nasıl yapmala-
rı” gerektiğini arka fonda bir erkek söyler böylece erkek her alanda “otorite” olarak varlı-
ğını gösterir. 

Yakın dönemde reklamlarda erkekleri de geleneksel roller dışında ev işi yapan, çocuk 
bakan veya çikolata üretim ve servis eden erkek aktörler görmek mümkün ancak bu ka-
rakterler de hala ayrıksı örnekler olarak kalmaya devam etmektedir. 

Kozmetik sektörü zaten ağırlıklı olarak kadını tüketici hedef kitle olarak düşünür; 
kozmetik ürünleri kadına mükemmel bir saç, cilt, vücut bakımının çok ötesinde erkeğin 
beğenisini ve onlar tarafından arzulanacak kadın olmayı öğütler. Reklamların bir sektör 
olarak simgesel üretiminin tamamı kadın bedeninin denetimi üzerine kuruludur. Modern 
yaşamın ve metropol hayatının tüm karmaşa, stres ve çok çalışmayı gerektiren temposuna 
rağmen hep enerjik olmak; her zaman baharla birlikte “fazla kilolardan kurtulmak”; anne 
olmayı kutsamakla birlikte hep genç ve güzel kalmayı kutsamak eril bakışla kurgulanan 
kadın bedeninin disipline edilmesidir. Reklam metinleri pornografiden sonra kadın bede-
ninin en fazla cinsel meta olarak kullanıldığı alandır. Başlangıcından günümüze kadınlar, 
reklamlarda erotik özne olarak kurgulanmaktadır. 

İmançer ve İmançer (2001) televizyon reklamlarında kadın sunumuna özgü klişeleri 
irdeledikleri çalışmalarında şu kategorileri bulmuşlardır: 

Güzel, çekici ve genç birey klişesi: İmgeler, kadınlara beden güzelliğini telkin eder ve 
“ideal” forma sahip değillerse de reklamda tavsiye edilen ürünleri satın alarak bu idealliğe 
erişebilecekleri anlatılır. 

Güzel, çekici ve genç birey klişesinde yenilikler: Reklamlarda ataerkil düzenin geleneksel 
rolleri dışında rollerde kadınları da görmek mümkündür. Bir mobil telefonlara hat hizme-
ti sağlayan firma özgür kadın imgesi ile ayrıksı bir örnek sunar ne var ki kısa süre sonra 
âşık olarak bir erkekle dolaşmaya başlar. Ayrıksı roller de uzun boylu sürmez; reklam me-
tinleri geleneksel değerlerle kapatılır. 

Yaşlı kadın klişesi: Reklamlarda yaşlı kadınlara sayısal olarak çok az olarak yer verilir. 
Genellikle emekli, görev bilinci olan, mütevazı, sempatik, iyi huylu, düzenli, müşfik anne 
gibi geleneksel rollerde yer alırlar. Gelin ile çekişmesi olan kayınvalide, kızı veya gelininin 
yeni ürün kullanımı ile tavır değiştiren yaşlı kadın bazı reklam klişeleridir. 

Evli ve anne kadın klişesi: Televizyon reklamları geleneksel evli anne kadın rol klişele-
rini onaylar nitelikte gösterilir. 1950’li yıllarda yüceltilen ev kadınlığı bu anlamda varlığını 
sürdürmektedir. 

Evli ve anne klişesinde yenilikler: Televizyon reklamlarında bu kategorilerde yenilikler 
vardır; ev işlerinde teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Ne var ki kadın kendisi ev işi 
yapmasa da evde kocası ve çocuklara bir konfor sunma arzusundadır. 

Meslekli kadın klişesi: Reklamlarda profesyonel iş yaşamı olan kadınların sayısında bir 
artış vardır; çalışan modern kadınlar statülerinin farkındadır ancak eğlenmeyi de sevmek-
tedir. Çoğunlukla 25-35 yaş arasında olan bu kadınlar kendilerini önce erkek meslektaş-
larına ispatlamak durumundadır. Cazibeli, ikna gücü yüksek, eğlenmeyi seven, modaya 
uyan, sportiftir. Kadınların mesleki pozisyonları duygusallık ve erotik fonksiyonlar ile sıkı 
sıkıya bağlıdır. 
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Meslekli kadın klişesinde yenilikler: Başarılı kadınlar, kullandıkları ürün üzerinden 
başarılı	 görünmektedirler.	Özellikle	 kozmetik	 reklamlarında	 dizi	 veya	 sinema	 sektörü-
nün ünlü kadın oyuncuları yer alır; başarıları ürüne özdeş kılınır. Reklamlarda rol alan 
oyuncular huzurlu, mutlu kadın, uçarı kadın, kusursuz ev sahibesi gibi geleneksel kişilik 
pozları takınırlar fakat cinsel nesne ve bacakları vurgulanan kadın olmaya devam ederler. 
Kadının reklamlarda seyirlik bir nesneye indirgenerek kendisine dolaylı şiddet uygulandı-
ğı öne sürülmektedir. Bazı reklamlarda kadının uzaklık yaratacak bir perspektifle gizemli 
bir varlık gibi sunulduğu; kadının gizemli, haz dolu, çekici hatta yalnızlığıyla şiddeti davet 
eder gibi gösterildiği belirtilmektedir (Büker ve Kıran, 2000: 286-287). 

Aşağıda gazete, dergi ve sosyal gibi pek çok kitle iletişim aracında yayınlanmış olan bir rek-
lam fotoğrafını görüyorsunuz. Bu reklam görseline bakarak kadın ile erkek aktörlerin rolle-
ri ve reklamda kurgulanan gerçeklik açısından analiz ediniz.

MEDYANIN KÜLTÜREL TÜKETİMİ VE KADIN 
Medyadaki popüler kültür ürünleri ve bunları okumayı/izlemeyi/dinlemeyi seven ve bun-
ların kültürel tüketimini yapan kadınların anlam dünyası feminist medya araştırmaları 
içerisinde de uzun süre ihmal edilen ve bilimsel çalışma yapmaya değer bulunmayan bir 
alan olarak görülmüştür. Bu yaklaşımın nedeni ise popüler kültür ürünlerinin içerikleri-
nin sanat eserleri ve nitelikli ya da ciddi medya programlarına kıyasla önemsiz görülmesi; 
ve söz konusu ürünlerin kültürel tüketimini yapan kadınların da bilinçsizce tükettikle-
ri popüler kültür aracılığıyla kendilerine sunulan ataerkil düzenin geleneksel toplumsal 
cinsiyet rol modelleri ve değerlerini edilgen şekilde kabul ettikleri varsayımıdır. Feminist 
araştırmacıların 1980’lerden sonra bu önkabullerini değiştirmeleri ve kadınların alımla-
ma/okuma süreçlerine yönelmelerinin arkaplanında iki önemli gelişme vardır: Bunlardan 
ilki ikinci dalga feminist hareketin çabasıyla medyada kadının daha doğru temsili için 
kadınların kendi medyalarını oluşturmaları ve egemen imgeler dünyasını değiştirme ar-
zularıdır. İkinci önemli gelişme ise Amerika’da liberal kitle iletişim kuramlarında gelişti-
rilen “aktif izleyici” olgusu ve İngiltere’de eleştirel medya çalışmaları geleneği içerisinden 
kültürel çalışmaların öncü ismi Stuart Hall tarafından medyanın alımlama/yorumlama 
süreçlerine değin yapılan yeni çalışmalardır. 

2

Aktif İzleyici olgusu, izleyicilerin 
kendi gereksinimlerine ve 
amaçlarına uygun bir şekilde 
iletişim araçlarını ve içeriklerini 
seçtikleri anlamına gelir.
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İletişim çalışmaları uzun süre metin odaklı çözümlemeler ağırlıklı olmuştur. İngiliz 
kültürel çalışmalar okulunun öncü ismi Stuart Hall’un 1980 yılında yayınladığı, Enco-
ding-Decoding (Kodlama-Kodaçımlama) adlı makalesi izleyiciyi anlamın pasif tüketicileri 
olmaktan kurtararak, izleyicileri medya metinlerinin aktif kültürel alımlayıcıları olarak 
tanımlaması, iletişim çalışmalarında yeni bir araştırma yönelimini başlatır. Hall (1980) 
bu makalesinde medya metinlerinin izler kitle tarafından üç farklı şekilde okuma/yorum-
lamaya tabi tutulabileceğini belirtir. Bunlar egemen (hegemonik) okuma, eleştirel ve mü-
zakereli (negotiation) okumadır. Kadınların medyayı anlamlandırma/yorumlama pratiği 
feminist iletişim çalışmalarının da ilgi odağı olur. İlk dönem kültürel çalışmalar, önemsiz 
olarak görülen popüler kültür ürünlerinin, soap operaların veya beyaz dizilerin nasıl an-
lamlandırıldığını, dolayısıyla okuyucu veya izleyicinin anlam/yorumlama süreçlerindeki 
etkisini açığa çıkarmaya çalışırken, daha yakın tarihli araştırmalar ise iletişim teknolojile-
rindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak yeni medya yani İnternet, mobil telefon, 
dijital televizyon gibi araçların kadınlar tarafından kültürel tüketimine odaklanmaktadır. 

Radway (1984) izleyicilerin medyayı nasıl kullandıklarını anlayabilmek için onları la-
boratuvar ortamına taşımadan ve toplumsal çevreden yalıtmadan incelemek gerektiğini 
öne sürer. Bunun anlamı medyanın izler kitle tarafından anlamlandırma ya da yorum-
lamasının içinde bulunduğu kültürel ortam ve bireysel özellikleriyle de yakından ilgili 
olduğudur. Amerika’daki kadın hareketinin “kişisel olan politiktir” söyleminin etkisiyle, 
kadınların örneğin bir ev kadını olarak yumuşak olarak nitelendirilen diziler, romanlar 
vb. ürünlerle neden ve nasıl bir etkileşim yaşadığı bu anlamda önem kazanmıştır. Cid-
di bulunmayarak eleştiri konusu olan akademik araştırmalarda değersiz görülerek ihmal 
edilen içeriklerin, kadınlar açısından anlamının ne olabileceği feminist bir ilgi alanı olarak 
kabul görür. Kadınların anlam dünyaları önemsiz kılınmasına karşın kadın bakış açısının 
açığa çıkarılması ve kadınlık deneyimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için popüler kültür 
ürünleri ve kadın alımlaması bir çalışma alanı olarak gelişmeye başlar. Arkası yarınlar, 
anlatılarının genel karakteristiği itibariyle erkek-egemen kodları güçlü biçimde yeniden 
üretseler de kadınların hayatlarında büyük yer tutmaları nedeniyle feminist yaklaşımların 
ilgisini çekmiş, 80’lerden itibaren bu konuda çok sayıda araştırma yapılmaya başlamıştır. 
“İdeal eş” ve “ev kadını” etrafında kurulan geleneksel kadınlık rolleri, beceri, haz ve hüner-
leri ev içi emeğin görünürlüğü için verilen mücadelelere paralel, feminist araştırmaların 
ilgisini çekmiştir (Rahte-Çaylı, 2013: 22-23). 

Kadınların dizilerin kurgusal ve her iki cinsiyetin de temsil edildiği içeriklerle daha 
kolay diyaloğa geçtiği, erkeklerin ise kurgusal olan değil kaynağını gerçek yaşamdan alan 
haberlerle daha fazla bağ kurduğu ve dahası bu tercihlerin de yine ikili bir karşıtlıkla, ka-
dınların daha yüzeysel ve önemsiz konularla ilgilendiği; erkeklerinse haberler gibi ülkenin 
ekonomik, politik ve sosyal olaylarıyla ilgilenerek daha nitelikli konulara kafa yorduğunu 
öne süren söylemler egemendir. Oysa aynı erkek bir başka kurgusal oyun olarak futbolla 
yoğun bir etkileşim içindedir ve futbol bir erkek ilgi alanı olarak tanımlanageldiği için 
erkeğin bu tutkusu bir kimlik krizi veya önemsizleştirme yaşamamaktadır (Ergül, Gökalp 
ve Cangöz, 2013). 

RTÜK tarafından yapılan ve Türkiye genelini temsil eden ‘Kadınların Televizyon İz-
leme Eğilimleri Araştırması’na göre de kadınların program tercihleri literatürde ifade 
edilenlerle paralellik göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre kadınların günlük te-
levizyon izleme saati ortalama 4.43’tür. Araştırmada kadınların eğitim düzeyleri ve me-
deni durumları ile televizyon izleme saatleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu, evli ve 
ilkokul mezunu kadınların televizyon izleme oranlarının, bekâr ve lisans/yüksek lisans 
mezunu kadınların televizyon izleme oranlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur. 
Kadınların yarıdan fazlası televizyonda en çok yerli dizileri izlemekte, yerli dizileri ise 
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haber bültenleri, sabah kuşağı kadın programları takip etmekte; en az izlenen program-
ları ise eğitici ve sağlık programları oluşturmaktadır. (http://kadininstatusu.aile.gov.tr/
data/542a8e0b369dc31550b3ac30/media.pdf)

Mulvey (1989), Hollywood filmlerinde kadınla ilgili üretilen imge ve temsilleri irdeler 
ve sinemada kadınların birer pasif nesne olarak erkeğin cinsel arzularını tatmin etmeye 
hitap edecek tarzda sunulduğunu öne sürer. Erkek Bakışı (Male Gaze) adını verdiği araş-
tırmasına göre, erkek bu filmlerde bakışın taşıyıcısı (bearers of look) olarak konumlandı-
rılmakta ve kadına dair sembolik üretim gerçekte fiziksel arzuyu tatmin amaçlı oluşturul-
maktadır. Ona göre, sinemada kadın imgeleri ve temsillerinin kurgulanmasında asıl amaç 
kadının cinsel açıdan baskılanmasıdır. Freud’da kadın ve erkek kimliklerinin inşasında 
etkili olan fallus eksenli bakışta olduğu gibi, kadın fallusa sahip olmayan dolayısıyla pasif 
bir konumda tasvir edilmesi gereken özne olarak temsil edilmektedir. Mulvey’e göre, sine-
manın üretim süreçlerinde kadını böylesi edilgen kılan yaklaşımın asıl sorunlu noktası, 
kadın izleyicilerin de filmleri tamamen ataerkil bakışla izlemesi ve kadının kendilik algı-
sının da yine ataerkillik açısından kurulmasıdır. 

Janice Radway, Mulvey’den esinlenerek kadınların beyaz dizi romanlardan ne tür bir 
haz aldıklarının analizine yönelir. Radway, sözkonusu romantik aşklar içeren romanla-
rı okuyan otuz kadına anket gönderir ve yirmi kadınla da yüz yüze görüşmeler yapar. 
Radway’le görüşme yapan kadınlar, evlidir ve okula giden çocukları vardır. Çoğunun tam 
zamanlı bir işi yoktur ve bir kısmı yarı zamanlı çalışmaktadır; hepsi de genellikle gün-
de bir roman okumaktadır. Romanların kalitesini kadın ve erkek kahraman arasındaki 
ilişkinin gelişimi belirlemektedir. Romandaki öykü kadın karakter üzerinden ilerleme-
lidir ki kadın okuyucu bunu rahatlıkla ayırt edebilmelidir. İdeal bir romanda öykü yavaş 
ilerlemelidir; öyküdeki kadın ve erkek kahramanlar ne hissettiklerinin farkına varmalı ki 
karşılıklı hissedilen güven eksikliğinin üstesinden gelinebilsin. Cinselliğin betimi ise açık-
ça romantik ilişki sınırları içerisinde kabul görmektedir. Asıl haz alınan nokta ise erkek 
kahramanın eril savunma mekanizmasının kadın kahramanın aşkı karşısında ufalanması 
veya yıkılmasıdır. Bununla birlikte erkek kahramanlar güçsüz karakterler değildir; ente-
lektüel, varsıl ve özgüvenlidir. Kadın karakterler romanda pek özgür tasvir edilmese de 
okurları tarafından özgür olarak tanımlanmakta ve geleneksel rollerin dışında yaşayan 
kadınlar olarak betimlenmektedir. Sıradışı bir işe sahiptir ve cazibelerinin farkında de-
ğillerdir. Feminist araştırmaları kadınları pasif, kırılgan ve erkeğin korumasına bağımlı 
bularak bu romanları eleştirseler de Radway, tam da bu noktada kadın okurların öyküden 
farklı yorumlar geliştirdiklerini gözlemler. Romanlardaki kadınlar güçlü karakterlerdir. 

Radway, çalışmasında kitle kültürü ürünü olan bu romanlara kadınların ilgisini seç-
kinci bir tavırla eleştirmeye yönelmez; aksine bu romanların kadınların yaşamında ne tür 
bir işlevi olduğunu ve kadın okurların metinlerle kurduğu diyaloğu görünür kılmaya yö-
nelir. Beyaz dizilerin geleneksel rolleri yeniden üreten bir boyutu olduğunu kabul etse 
de diğer taraftan profesyonel bir işte çalışmayan kadınlar, bu romanlar aracılığıyla kendi 
öykülerini yazmaktadır: kadın fantezileri açısından düşünüldüğünde, kadınların gündelik 
rutin ve sıkıcı ev işlerinden bir süreliğine de olsa bir kaçış yapabildiği ve bir özgürleşim 
yaşadıklarını belirtmektedir. Roman kahramanları ile bir özdeşleşim kurarak gerçek ha-
yatlarında yaşayamadıkları tutkulu, heyecanlı ve macera dolu aşklar yaşayabildiklerini be-
lirtir. Böylelikle kısa süreliğine de olsa içinde yaşadıkları sıkıcı hayatlarından ve geleneksel 
rollerinden özgürleştiklerini belirtir. İşte önemsenmesi gereken nokta –uzak bir ihtimal 
de olsa- kadın özgürleşimi için bu düşünsel veya hayali kaçışlardır. 

Alımlama çalışmaları farklı özelliklere sahip izleyicilerin medya içeriklerini okumala-
rında ortaya çıkan farklı söylemlerin anlaşılmasında etkili olmuştur. Hobson’ın (1982) ev 
kadınlarıyla yaptığı çalışma, toplumsal cinsiyet perspektifinden medya kullanımı odaklı 

Burada Fallus erkek cinsel 
organının simgesel temsili olarak 
kullanılmaktadır. 
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pek çok çalışmaya temel oluşturmakta. Brunsdon (1991), kimliğin toplumsal olarak inşa 
edildiğini, medya program türlerinin kurdukları anlamlarda kültürel yapıyı temel aldık-
larını, dolayısıyla da toplumsal cinsiyetin bu programlar aracılığıyla yeniden üretildiğini 
belirtmiştir. Ang (1996) de popüler dizilerin kadınlar tarafından gerçek yaşamdan bir ke-
sit olarak yorumlandığını, erkek izleyicilerin bu dizilerle farklı ilişkiler kurduklarını tes-
pit etmiştir. Erkekler için haber izleme veya izlememe pratiği de bir iktidar alanı olarak 
algılanmakta; onlar için toplumsal cinsiyetin inşasının bitimsiz serüveninde eril kimliğin 
kurucu ve tamamlayıcı bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 

TV Kumandası Hâkimiyeti veya Hanede İktidar
Gündüz yayınlanan programlar görünürde kadınlar tarafından daha fazla izlenmekle 
birlikte, burada ev içine ait çok önemli bir dinamik söz konusudur. Gündüz erkekler ve 
çocuklar evde olmadığı için kadınlar kumanda hâkimiyetine kavuşmaktadır. Çocuklar 
duygusal nedenlerle; erkekler de eril güce atfedilen önceliğe sahip olduklarından TV sey-
retme pratiğini belirlemektedirler. Kadınların rahatça ve özgürce seçim yapma olanağının 
olduğu zaman dilimi sabahtan öğlene kadar ve öğleden sonranın da çocukların okuldan 
gelene	kadarki	bölümüdür.	Örneğin	bir	kadın	kocasının	kumanda	hâkimiyetini	şöyle	dile	
getirmektedir: “O öyle uyusa da televizyonda türkü çalmasını ister.” Kadın burada kanal 
değiştirememektedir. Erkek uykuda da olsa evde olduğu sürece onun seçtiği kanal yayın-
da kalmaktadır. 6 çocuklu bir hanede ise anne durumu şöyle özetlemektedir: “Nergis -5 
yaşında, evin küçük çocuğu- ya da babasından sıra gelirse … izliyom” Böylelikle kadın-
lar özgür izleme saatlerinde de verili bir kadınlık durumuna mahkûm bırakılmaktadırlar 
çünkü yaygın kanalların tümünde aynı saatlerde benzer konular ele alınmaktadır (Ergül, 
Gökalp ve Cangöz, 2013).

MEDYA SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI VE CAM TAVAN 
SENDROMU
Kadınların üst düzey yönetici olamadığı dolayısıyla örgüt kültüründe kadın bakış açısı-
nın yer alamadığı iş alanı sadece medya sektörü değildir. İş yaşamında, kadın çalışanların 
yoğun olduğu iş kollarında bile kadınlar üst düzey yönetici olamamaktadır. Söz konusu 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte önemli bir sorundur. 
Dünya çapında iş gücüne katılım ve kadın istihdamında bir artış olmasına karşın yönetici 
pozisyonuna yükselme söz konusu olduğunda aynı oranda yani iş gücüne katılım oranın-
da yükselme mümkün olamamaktadır. Orta düzeyde kadın yönetici sayısının hızlı artı-
şına rağmen en üst konumda hala kadın yönetici sayısı yok denecek kadar azdır. Kadın 
çalışanlar eğitim, alan deneyimi gibi tüm mesleki yeterliliklere sahip olsalar da çalıştıkları 
iş yerlerinde en üst noktaya erişememektedir. Lider veya genel müdür pozisyonunda ka-
dınların çok az olması yeni bir mesele veya herhangi bir coğrafyaya özgü bir sorun da 
değildir. Endüstrileşmiş veya endüstrileşememiş tüm toplumları yatay kesen bir sorun 
olarak varlığını göstermektedir. Kadının en üst pozisyonu görmesi ve yasal bir engel de ol-
mamasına rağmen erişememesi; görünmez bir engelle karşılaşması yönetim literatüründe 
cam tavan veya cam duvar olgusuyla açıklanmaktadır. 

Avrupa Birliği Komisyonu’nun (1999) yayınladığı rapora göre, Avrupa Birliği üyesi ül-
keler içerisinde erkek nüfusunun %10’u üst düzey yönetici pozisyonuna yükselme olana-
ğına sahipken bu oran kadınlarda %6’dır. Toplumsal cinsiyetin sadece biyolojik farklılığı 
temel alan bir kimlik olmadığı kadın ile erkek arasındaki güç ilişkisini de tanımlayan bir 
kavram olduğunu hatırlayarak ilerlediğimizde, iş gücüne katılan kadın sayısındaki artışa 
rağmen yönetici pozisyonuna erişim kadınlar açısından fırsat eşitliği anlamında bir sorun 
olarak varlığını sürdürmektedir. 
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Kadın yöneticilerle ilgili veriler ayrımcılığı sergileyici ve cesaret kırıcı olduğu gibi iyim-
ser olmayı gerektirecek gelişmeleri de içerir. Amerika Birleşik Devletleri’nde üst düzey 
yöneticiler arasında yer alan kadınlar, 2001’de sayıca çok az olsalar da bu düzeye ulaşan er-
kek meslektaşlarına kıyasla çok daha hızlı bu noktaya ulaşmışlardır. Farklı ülkelerde farklı 
yönetim gelenekleri içerisinden yapılan neden kadınların üst düzey yönetici olamadıkla-
rını irdeleyen araştırmalar, kadınların tavana veya üst düzey yönetim aşamasına erişimini 
engelleyen faktörlerin benzerliğine vurgu yapmaktadır. İdeal yönetici tanımı kültürden 
kültüre farklılık gösterse de her yerde ideal yöneticiyi tanımlamada kullanılan nitelikler 
eril/erkek olana atfedilen karakter özellikleriyle tanımlanmaktadır. Bu tarz tanımlamalar, 
erkek yöneticiler tarafından yapılmakta ve erkekler tarafından savunulmaktadır. Böylelik-
le başarılı yönetici erkek figürü ile özdeş kılınmakta; kadınların yönetici olarak en üst dü-
zeye erişememeleri her kültürde var olan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkekler 
sinirli ve hırçın, rekabetçi, güçlü, bağımsız ve kararlı gibi değerlerle bezenirken, kadınlar 
zarif, kibar, yardımsever, sempatik ve bağımsız karar alamayan gibi erkeklere özgü kabul 
edilen kişilik özelliklerinin tam karşıtı değerler ile özdeş kılınmaktadır. Erkekler kazanma 
veya başarı odaklı olarak kabul görürken kadınlar ise sosyal yönleri güçlü ve servis veya 
destekleyici rollerde kabul görür. Böylelikle iş yerlerinde insan kaynaklarından yararlan-
ma, görev ve sorumlulukların dağıtımı gibi düzenlemeler tümüyle bu tarz cinsiyet ayrım-
cılığı temelli ve önyargılı yaklaşımlarla yapılmaktadır. Heilman (2001) toplumsal cinsiyet 
kalıp yargılarının çalışma hayatında, kadın ve erkekleri betimlemenin ötesinde işyeri ku-
rallarının ve terfi ilkelerinin düzenlenmesinde de yol gösterici olduğunu öne sürer. Bu 
nedenle de örgüt kültürü tamamen eril parametrelerle örülmekte; ataerkil yapı varlığını iş 
yaşamında rahatlıkla sürdürmektedir. 

Schein (2001) 1970’li yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde yönetimde 
cinsiyet rollerinin kalıpyargılarını ele aldığı çalışmasında orta düzey yöneticiler arasında 
“yönetici dediğin erkek olur” (think manager-think male) anlayışının hayli yaygın olduğunu 
belirtir. Yine aynı çalışmasında hem kadın hem de erkek çalışanların, erkeklerin yöne-
tici olarak daha başarılı olabileceği kanaatine sahip olduğunu tespit eder ve var olan bu 
tutumun detaylı irdelenmesinin kadınların kariyer gelişiminin önünde nasıl bir bariyer 
oluşturduğunun daha iyi anlaşılabileceğini öne sürer. Karar verme mekanizmalarındaki 
yöneticiler daha alt düzey yöneticileri seçerken, mevcut iş yerindeki personeli iş bölümü 
açısından yerleştirirken, yükseltme ve mesleki gelişim için hizmet-içi eğitim alması gere-
kenleri belirlerken erkek lehine bir yaklaşım içerisindedirler (2001: 676). 

Oakley (2000: 322) kadınların üst düzey yönetici olamamasının yönetim alanının etik 
bir sorunu olarak ele alınması gerektiğini öne sürer ve feminist teorinin, çalışma etiğine 
önemli katkılar sağlayacağını belirterek iki disiplin arasında bir işbirliğinin gerekliliğine 
işaret eder. Bu bağlamda da feminist perspektiften yapılan şu iki tartışmanın önemli oldu-
ğunu belirtir: Birincisi, bilginin doğası olarak kabul gören şey de aslında toplumsal olarak 
yapılandırılmıştır. İkincisi ise etik sorular, yeni bilgiye değin bir açılım sağlamalıdır ve 
bu açılım da bilginin üretim süreçlerinde dışlanan veya marjinalleştirilen öznelerini de 
kapsaması gerekir. Erkek ağırlıklı iş yerlerinde kadınların görüşlerinin ifade etme kanalla-
rının kapalı olduğu ve kadınların görüşlerinin önemsizleştirildiği bilinmektedir. 

Kadınların üst düzey yönetici olmayışı ya da yeterli oranda temsil edilmeyişlerinin 
nedenleri irdelenirken sadece iş yerlerinde gücün/iktidarın kimin elinde olduğu ve bu gü-
cün statükonun değişimi veya kalıcılığında ne tür bir işlevler üstlendiği ve aynı zamanda 
kadınların kendilerini ifade etme noktasında engellerin neler olduğunun tespiti de önemli 
bir tartışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bu tartışmaların yaslandığı kültürel ortam, Batı ülkeleri için 1970’lerin ortala-
rında belirginleşen politik yaşama müdahale etme girişimini yaratan, içlerinde feminist 
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hareketin de yer aldığı yeni toplumsal hareketlerin ‘muhalif ’ kimlikleri yapılandırma sü-
reci içerisinde oluşmuştur. Kapitalist toplumsal örgütlenmede politik iktidarın yalnızca 
kurumsallaşmış ilişkiler içerisinde şekillenmediği; iktidarın görünmez ağlar oluşturarak 
bütün toplumsal ilişkiler içerisine yerleştiği öne sürülmüştür. İşte iktidarın böylesi gö-
rünmez ama her yeri kuşatan egemenliği, bir yanıyla denetlenemez ilişkilerin varlığına 
zemin hazırlayarak bunları daha da güçlendirmesiyle olmaktadır. Diğer taraftan ise gide-
rek merkezileşen ve yoğunlaşan politik iktidarın, farklı toplum kesimlerinin taleplerini 
karşılayamadığı ve meşruluk krizi içine girdiği öne sürülmektedir. Politik yaşamın krizi 
aşmak için yeni çözümler üreten politikaları hayata geçirememesi, yeni toplumsal bira-
radalık tasarılarını ön plana çıkardı. İkinci dalga feminist hareket işte böylesi bir politik 
ve kültürel ortamda canlandı. Feminist araştırmacılar, öncelikle politik iktidarın keyfi ve 
baskıcı yönelimlerinin beslenmesine izin veren mekanizmaları görünür kıldılar. Farklı 
çabalara ve ilgilere göre ayrımlanmış modern toplumların toplumsallığı ve onun politik 
ifadesi olan yurttaşlık, tek cinsiyetin merceğinden gördüklerini ve bunun nedeninin, mev-
cut eşitsiz ilişkilerin yeniden üretilmesinde cinsiyetin bir toplumsal farklılık odağı olarak 
tanımlanmaması olduğunu savundu (Köker, 2000: 326-327). 

Bu tartışmaların medya veya yayıncılık alanına yansıması ise ideolojik işlevi ve ser-
gilediği imgelerin erişilebilirliği açısından kitle iletişim araçlarına özel bir önem atfedil-
mesiyle olmuştur. Ünitenin daha önceki kısımlarında da vurgulamaya çalıştığımız gibi, 
medya kurumlarında kadınlarla ilgili ideolojik açıdan çarpıtılmış ve oldukça sınırlı sayıda 
basmakalıp imgeler kullanılmaktadır. Bu imgeler, kadınların bağımlılığını ve ikincil ko-
numunu pekiştiren bir ideolojiye hizmet etmektedir. Kadınların eve ve aileye ilişkin rol-
lerinin önceliğini vurgulamaktadır. Bu tarz bir yayın politikasının ise cinsiyet eşitliğinin 
gelişimini engelleyici bir işleve sahip olduğu genel kabul görmektedir (Smith, 1997: 338). 
Feminist sivil toplum grupları ve araştırmacılar tarafından bu durumu değiştirmek için 
çok çaba sarf edilmektedir. Medya kuruluşlarında kadınların üst düzey ve orta düzeyde 
yönetici olmalarının sorunu önemli oranda çözeceği öne sürülmektedir. 

1980’lerden sonra çalışma yaşamında örgüt kültürü ve toplumsal cinsiyet eşitliği; 
çeşitliliği kucaklamayan iş görme politikaları ve pratiklerine düşünsel emek sarf eden 
bir literatür zenginliği de olumlu bir gelişme olarak görülmelidir. Sadece yönetim-or-
ganizasyon alanında değil sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin diğer alanlarında da 
feminist teoriye yaslanarak ampirik ve yorumsal pek çok çalışma yapılmakta; kurum ve 
kuruluşların ataerkil kültürden hareketle yapılandırıldığı dolayısıyla cinsiyet ayrımı ya-
pılmıyormuş gibi görünse de gerçekte kadınlar açısından hiç de eşitlikçi çalışma ortamı 
sağlanmadığı vurgulanmaktadır. Kuşkusuz tüm bu tartışmalarda feminist teori temel 
itki gücü oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için iş 
yerlerinde ve kurumlarda alınması gereken tedbirler ve hayata geçirilmesi gereken stra-
tejiler nelerdir sorusu ise yanıtı o kadar da kolay bir soru değildir. Çünkü sosyal bilimler 
içerisinde çalışma yaşamında toplumsal roller ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenle-
ri konusunda çok farklı kuramlar öne sürülmüştür. Bu kuramların her biri soruna ilişkin 
farklı bir duruş sergilemekte; örgütlerde eşitliği geliştirme noktasında da farklı stratejiler 
önermektedir. Bunlardan bazıları açık olarak yapılan işe alım ve terfide ayrımcılığın orta-
dan kaldırılmasına odaklanır, bazıları kadınlar ile erkek çalışanlar arasında farklı ücret po-
litikalarının eşitlenmesini işaret eder ve bazı kuramlar da eğitim ve yöneticilik konusunda 
kadınların daha fazla desteklenmesini önerir. Bu kuramlarda önerilen girişimler kadınların 
iş yaşamında eşitliği açısından önemli kazanımlar sağlamalarının önünü açmıştır.
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Cam Tavan Metaforu: Zirveyi Görüp de Erişememek
Kadınların kariyer gelişimi ve yöneticilik pozisyonları daha özel bir önemle ele alınsa 
da iş yerlerinde ayrımcılık ve kadın aleyhine işleyen yapı sadece dikey ilerlemede değil 
yatay yapıda da görülmektedir. Yatay ayrımcılık aynı mevki ve aynı eğitim düzeyine sa-
hip durumlarda eşit işe eşit ücret ödenmemesi, aynı sorumluluk, benzer roller ve fırsat 
eşitliğinin adil paylaştırılmamasıdır. Böylelikle kadınlar açısından kariyer gelişimlerin-
de yaşadıkları yatay ayrımcılık ilerlemeleri veya kendilerini yöneticiliğe hazırlamalarına 
engel oluşturmaktadır. 

Farklı çalışmalarda farklı tanımlar yapılsa da cam tavan, kadınların üst yönetim 
seviyelerine yükselmelerinin önündeki engeller anlamına gelmektedir. İşyerlerinde ka-
dınları bilgi ve becerilerini göz ardı ederek daha üst pozisyonlara çıkmalarından alıko-
yan görünmez ve kırılmaz engellerdir. Cam tavan sendromu veya kadınların yönetim 
pozisyonlarında yer alamayışı konusunda araştırmalarda artış vardır. Literatür göster-
mektedir ki kadınların profesyonel iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar ile erkek-
lerin iş hayatında yaşadığı sorunlar farklılaşmaktadır. Bununla birlikte karşılaştırmalı 
kültürel çalışmalar da göstermektedir ki yönetsel yeterlilik ve performans da kadın ile 
erkek yöneticiler arasında farklılıktan daha çok benzerliklere sahiptir. Farklılığın artış 
gösterdiği yerlerde ise cinsiyet farklılığı değil kadın yöneticilerin oranının çok az olma-
sı, davranış değişikliği, önyargı, ayrımcılık veya yaşam tarzı farklılıkları gibi faktörler 
belirleyici olmaktadır. Bu farklılıkların çoğu kadınların kariyer gelişimi ve yönetici ol-
maları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır (Linehan, 2000: 26). 

Cam tavan temel olarak ayrımcılık ve önyargıyı anlatmada kullanılan bir metafordur. 
Kadın liderler ve potansiyel liderler üzerinde bir önyargı gelişmesine yol açar. Bu ayrım-
cılık kendisini birçok anlamda gösterir ve birçok farklı sonuç doğurur. Bu önyargı çok 
ince veya bariz bir şekilde işverenleri, oy verenleri ve hatta önyargının kendi mağdurla-
rını bile etkisi altına alabilir. Bu önyargı özellikle şirketlerin, politik yapıların karar alma 
durumlarında, kadınlara ve olası kadın lidere onların yeteneklerini geliştirmeleri, otorite 
kazanmaları ve özgüven kazanmaları konusunda ayrımcılık yaratır. 

Kadın yöneticilerin erkek yöneticilerden farklı olarak ve sadece kadın olmaları nede-
niyle yaşadıkları onlara özgü sorunlar şöyle sıralanmaktadır: 

Çalışma yaşamında yer alan kadınlar aile hayatlarında, çalışan kadın ve ev kadını 
rollerinin çatışması, ev işleri, çocuk bakımı gibi sorunlarla baş etmeye çalıştıkları gibi, 
iş hayatlarında işe alınma sürecinde, alacağı ücretin belirlenmesinde ve terfi sürecinde 
ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar sadece kadın olmaktan 
kaynaklanmakta, toplumsal cinsiyet rolleriyle kadına yüklenmektedir. Toplumsal cinsiyet 
rollerinin yüklediği tüm görevleri gerçekleştirmek durumunda kalan kadınlar, işgücü pi-
yasasında sınırlı alanlarda çalışmak zorunda kalmakta, bu sınırlılıklar işverenlere kadın 
üzerinde tekel gücü sağlamakta ve bu güç kadına yönelik ayrımcılığın artmasına neden ol-
maktadır, Kadınların iş gücüne etkin katılımı, kadınları bireysel olarak güçlendireceği gibi 
devletlerin de atıl kalan önemli bir potansiyeli iş gücüne katılmış olacaktır. Bu nedenle de 
devletin istihdam politikaları içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği de gözetmesi önemli ve 
gereklidir (Dedeoğlu, 2009). Bu engeller kadınların önüne, üst yönetim kademelerinde 
yapılması gereken işleri başaramayacakları endişesiyle değil, sadece kadın oldukları için 
çıkarılmaktadır. Cam tavanı oluşturan engeller açık bir şekilde ortaya çıkmamakta, çoğu 
zaman toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir uzantısı olarak meşru ve doğal olarak gözü-
ken uygulamaların arkasına gizlenmektedir.
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Yakın Tarihte Medya Kuruluşlarında Kadın Gazeteciler ve 
Yöneticiler
1980’lerden sonra tüm dünyada neoliberal politikalar egemen olur; gazetelerin ve gazete-
cilik mesleğinin politik boyutu zayıflarken ve magazinel içeriklerde önemli bir artış olur. 
Gazete ve televizyonların magazin sayfaları ve haberlerinde artışın yanısıra ekonomi, po-
litik ve toplumsal yaşamdaki ciddi haberlerin içeriklerinin de magazinelleştiği görülmek-
tedir. Böylelikle ciddi haber-yumuşak haber arasındaki net sınırlar ortadan kalkmıştır. 
Neoliberal politikalar gereği devletlerin yayıncılık alanındaki tekelin ortadan kalkmasıyla 
da kamu yayıncılığı terk edilirken özel medya kuruluşlarında önemli bir artış olmuştur. 

Türkiye’de 1990’lı yılların başlarından itibaren daha çok sayıda kadın, medya sektö-
ründe çalışmaya başlamıştır. Bunun nedeni, neoliberal politikaların bir uzantısı olarak 
devletin yayıncılık şirketleri ile bunlara program üreten bağımsız prodüksiyon şirketleri-
nin sayılarında ortaya çıkan artıştır. 1990’lı yılların başlarında ortaya çıkan “medya pat-
laması”, sektörün insan kaynaklarına gereksinimi de ortaya çıkarmıştır. Devletin yayın 
tekeline sahip olduğu dönemin sonlarına doğru radyo ve televizyon program yapımcısı 
ve yönetmeni sayısında ciddi bir artışın olmaması sorunu ile karşı karşıya kalan sektör, 
daha az cinsiyetçi bir tutum takınmak zorunda kalmıştır. Kadınların özel yayıncılık şir-
ketlerinde ve bağımsız yapım şirketlerinde kolay kabul görmelerinin ardında, nitelikli 
işgücüne duyulan “şiddetli gereksinimin” yattığı söylenebilir. Bunun yanısıra TRT kuru-
munun, meslek içi eğitimde cinsiyete dayalı ayrımcılığı kurumsallaştırmamış olmasının 
da katkısı vardır. TRT kurumunda cinsiyet ayrımcı bir politikadan ziyade profesyonellik 
eğitiminin ön planda olması kurumda nitelikli kadın iş gücünün yetişmesine önemli des-
tek vermiştir. Televizyonun yeni bir kurum olması nedeniyle erkek dayanışma ağlarının 
güçlü şekilde kurulmamış olması; kurumun eşitlikçi bir profesyonel yetiştirme politikası 
nedeniyle, 1990’lı yıllarda özel medya kuruluşları kadın medya profesyonelleri bulmakta 
zorluk çekmemiştir (Köker, 2000: 328-329). Dolayısıyla Türkiye’de gerek TRT’li yıllarda 
gerekse de 1990’lı yılların ikinci yarısında yayıncılık alanında artan özgürlük ortamında 
kadın gazeteci ve yayıncıların sayısında önemli bir artış vardır. 

Medya sektöründe çalışan kadın sayısında artış Batı ülkelerinde de aynı zaman di-
liminde görülmektedir; ikinci dünya savaşından sonra eğitim oranlarında artış; ekono-
mik üretim kapasitesinin gelişimi ve kadınların kamusal alanda olma veya profesyonel işe 
sahip olma ısrarları sonucunda bir artış vardır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine 
göre dergi ve gazetelerde çalışan kadın personelin (burada net bir gazeteci kavramı kulla-
nılmamaktadır dolayısıyla sekreter, asistan vb. bu grupta sayılmış olabilir; bu noktada özel 
bir açıklama da yoktur) 2006 yılında %30, 2007 yılında %33, 2009 yılında %35.9 ve 2010 
yılında % 33 olarak belirtilmektedir. Gerek ilgili literatür gerekse de TÜİK’in rakamları 
medya kuruluşlarında kadın sayısının arttığını göstermektedir. Bununla birlikte oranın 
en yüksek olduğu 2009 yılında bile bu oran %35.9’dur. Tanrıöver yaptığı araştırmadan 
hareketle şöyle bir değerlendirme yapmaktadır: 

“… yüksek eğitim ve deneyimin yanı sıra, bireysel düzlemde girişkenlik ve “pazarlık” yeteneği 
de gerektiren bu alanlarda kadınların sayıca halen az olmakla birlikte, giderek çoğalma eği-
liminin bulunmasıdır. Ancak nicel çoğalma, nitel çoğalmayı doğurmamaktadır. Basında yö-
netici ya da benzeri prestijli alanlarda, sinema-televizyonda da yönetmenlik ya da senaryo 
yazımı gibi dallarda şeffaf çatılar kadınlara engel oluşturmayı sürdürür. Öte yandan, basında 
çok daha net olan yatay ayrımcılık, sinema ve televizyon alanında, daha az belirgin düzeyde 
de olsa vardır: Sinemada, sinema filmi/televizyon draması bağlamında, ciddi (yani sanatsal) 
olarak görülen birinci alanda erkeklerin ağır egemenliği sürerken, daha ‘hafif ’ (yani popüler 
kültür) olarak görülen televizyonda kadınlara daha çok yönetim olanağı vardır. Ayrıca televiz-
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yonun geneli ele alındığında, ciddi yani “erkeksi” olarak görülen haber-belge-siyasal program 
alanında çok daha az kadın çalışırken drama alanında daha fazla kadına rastlanır. Şüphesiz 
her iki alanda da kadınların varlık göstermesi ve yükselmesini önleyici etkenlerin başında da 
toplumsal düzlemdeki cinsiyetçi rol ayrımı ve bunun içselleştirilmesini sağlayan zihniyet ka-
lıpları gelmektedir. Çalışanlara gayri insani koşullar dayatan sektörler, kendi yapılanmalarını 
sorgulayacaklarına, ve bu sektörlerde çalışan erkekler, kendileri adına ‘iş dışında yaşama hak-
kı’ talep edeceklerine kadınların katılımlarını kısıtlayıcı olarak ‘özel yaşam’ı öne sürerler. 

Tanrıöver, görüş aldığı tüm kadın gazetecilerin dikey ayrımcılığı kabul ettiğini; üst ka-
demelerde hep erkeklerin olduğunu belirttiklerini aktarmaktadır. Ona göre, medya kuru-
luşlarındaki söz konusu ‘şeffaf cam’ların nedeninin mesleki ve toplumsal cinsiyet eksenli 
olmak üzere iki nedeninin olduğunu belirtir. Her ne kadar mesleki nedenler toplumsal 
cinsiyetten ayrı bir neden kategorisi gibi görünse de gerçekte her iki nedenin de aynı kö-
kene sahip olduğu toplumsal cinsiyet kökenli olduğunu öne sürer. Üst düzey kadın sayı-
sında nicel artı değil; toplumsal cinsiyet eşitliğine erişim için örgüt kültürünü değiştirecek 
politikalar daha etkili olacaktır. 

Cinsiyetçi Dili Dönüştürme Çabaları
Daha yakın tarihli yapılan çalışmalar hem Türkiye hem de global ölçekte kadınların med-
yada temsili ve kadın odaklı bakış açısında bir ilerleme olduğunu göstermektedir. Her ne 
kadar medya kuruluşlarının üst düzey yönetimlerinde kadın gazeteciler çok az yer bulsa 
da haber medyasında kadın gazetecilerin sayısında çok önemli bir artış vardır. Kadın ga-
zetecilerin, eşitlikçi ve kadın hakları eksenli bakışları haber yapmanın politikasına sirayet 
etmede hala zorlanmakta; medyanın cinsiyetçi dili halen varlığını sürdürmektedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti desteğiyle kadın gazeteciler tarafından hazırlanan Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği Haber Kılavuzu (http://tgc.org.tr/images/kadin_ve_medya_kilavuz.
pdf adresinden klavuza erişilebilir.) önemsenmesi gereken bir başka önemli çabadır. Kıla-
vuzun hazırlanma gerekçesi şöyle ifade edilmektedir: 

“Nihai amaç, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı habercilik anlayışını yaygınlaştırmak; eril, cin-
siyetçi dilin yerine eşitlikçi bir dil yapısını oturmak, bu yönde aktif görevler üstlenmek ve gerek 
medyada yer alan gerek medyaya konu olan kadını ikincil konumdan çıkarıp; kadının bilgi, 
beceri ve donanımları ile hak ettiği biçimde yeniden konumlandırılmasına katkı sağlamaktır”. 

Konvansiyonel gazeteciliğin eleştirildiği, objektiflik idealinin eleştirel haber/gazete-
cilik çalışmaları kadar liberal haber araştırmalarında da sorgulandığı bir dönemde peki 
nasıl bir haber yapma kodu veya dili sorusuna Türkiye’de BİANET Avrupa’da yaygınlığı 
artan insan hakları eksenli haberciliği örnek alarak kadın hakları odaklı habercilik kav-
rayışını hayata geçiren bir uygulama örneğidir. BİANET kendisi bir haber sitesi aracı-
lığıyla bu haberciliği hayata geçirirken konunun kavramsal ve kuramsal boyutunu açı-
sından önemli yayınlar yapmıştır. Konumuz açısından Kadın Odaklı Habercilik (https://
bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/527/original/Kadin_Odakli_Ha-
bercilik.pdf?1447151794 adresinden kitaba ulaşılabilir) daha detaylı bilgiye erişilebilecek 
bir kaynaktır. 

Çiler Dursun (2010) (http://cins.ankara.edu.tr/20101.html Makalenin tamamının 
okunabileceği online adres) ise haber medyasında kadına yönelen şiddet konu alan ha-
berleri etik ilkeler açısından irdeler ve yeni bir gazetecilik etiğinin gerekliliğine işaret eder. 
Dursun, global ölçekte çeşitli meslek örgütlerinin geliştirdikleri etik ilkelerin ana akım 
medyanın konvansiyonel habercilik norm ve kodları eksenli geliştirildiğini, oysa böylesi 
bir habercilik kavrayışının zaten kadın hakları ve deneyimleri açısından sorunlu olduğu-
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nu belirtir çünkü “gerçek”i çarpıtmadan, yansız ve doğru şekilde haber yapma bile kadın 
deneyimleri veya ona ait “gerçek”i anlatmaz. Kendini nötr olarak dayatan, toplumsal cinsi-
yet vurgusu olmayan her söylem gerçekte eril parametrelere sahiptir. Gerçek çok katmanlı 
ve çok boyutludur; özellikle kadın cinayetleri gibi erkek şiddetinde failin, mağdurun ve 
devletin “gerçek”leri farklılaşabilir. 

Dursun (2010), mevcut etik zeminde gazeteci/haberci kadına yönelik şiddet haberle-
rinde nasıl bir farkındalık geliştirebilir sorusuna şöyle bir öneri getirmektedir:

•	 Mahremiyet:
•	 Gazeteci,	bütün	kişilerin	gizlilik	hakkına	saygı	duyar	ve	kamu	yararı	olmadıkça	

veya bu kişiler şeffaflık istemedikçe özel hayatlarına dair haber yayınlamaz.
•	 Gazeteci,	kamu	yararı	aksine	olmadıkça,	bireylerin	mahremiyetine	saygı	duyar.
 Gazetecilerin özellikle şiddete maruz kalan kadınların haberini yaparken on-

ların fotoğrafını kullanması ve kadınlara ilişkin pek çok detayı vermesi bazen 
vücutlarının çıplak fotoğraf yayınlanması önemli bir mahremiyet ihlalidir. 

 •	 Kişilik	hakları:
•	 Cinsel	saldırılarla	 ilgili	durumlarda	16	yaşından	küçük	çocukların	kimlikleri	

açıklanmamalıdır. Çocuğun kimliğinin açığa çıkarılabileceği yerlerde “ensest” 
sözcüğü kullanılmamalıdır.

•	 Basın,	cinsel	saldırının	kurbanlarının	kimliğini	vermemeli,	kanun	izin	verme-
dikçe veya yeterince meşru değilse, kimliğin açığa çıkabileceği malzemeyi de 
yayınlamamalıdır.

•	 Kaza,	felaket	ve	trajedilerde	yaralıyı	ve	kurbanı	korumak,	kamunun	bilgilenme	
hakkından önce gelir.

•	 Cinsel	şiddet	kurbanlarının	isimleri	(genel	yarar	bakımından	kurbanın	ken-
disi istemedikçe) yayınlanmamalı, veya kimliği açığa çıkacak ölçüde ayrıntı 
verilmemelidir.

•	 Günümüz	tarihinde	bir	kişilik	veya	genel	kamu	yararına	dokunan	bir	durum	
söz konusu olmadıkça kurbanın kimliği, bir kaza veya suç çevresindeki olayları 
anlamak bakımından gereksizdir. Olayla ilgisi bulunmayan akrabaların yasal 
kişisel haklarına saygı duyulmalıdır.

•	 Genel	kamu	yararı	ve	tarihi	bir	kişilik	olmadığı	sürece	intihar	durumlarında	
isim ve ayrıntı yayınlamak meşru değildir.

Yetişkinlerle ilgili haberlerde, çocukların zarar görme olasılığı varsa “çocuğun yüksek 
yararı” gözetilerek fail ve/veya mağdurun kimliği gizli bırakılabilir. 

•	 Fotoğraf kullanımı:
Medyada kadın bedeni en fazla fotoğraf kullanımı veya görsel öğelerle metalaşmakta-

dır. Bu nedenle de fotoğraf kullanımı özel bir öneme sahiptir. 
•	 Gazeteci,	16	yaşından	küçük	çocukların	fotoğrafını	veya	röportajını,	ondan	so-

rumlu ailesinin veya bir yetişkinin rızası olmadığı durumda, çocuğun iyiliği 
için yayınlamamalıdır.

•	 	Bir	suçun	kurbanı	olan	veya	matemdeki	kişinin	resmi	veya	ismi,	onun	rızası	
olmadan kullanılmamalıdır. Ancak kurbanın kamuya mal olmuş resmi bir kişi 
olduğu özel durumlarda resim veya isim rıza olmaksızın kullanılabilir.

•	 Yanlışı	 temsil	eden	veya	yaralayıcı	resimlerin	bilinçli	yayınlanmasına	 izin	
verilmemelidir.
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Kamu Yararını Tekrar Düşünmek
•	 Gazeteci	devam	eden	 şiddet	koşullarında	 taraflarla	bağlantıya	geçmekten	 sakın-

malıdır.
•	 Şiddet	veya	şiddet	tehdidi	ile	ilgili	haberlerde,	basın	kurbanın	yararı	karşısında	ka-

munun yararını dikkatlice ölçmelidir. Bu olayların haberleştirilmesinde basın ta-
rafsız ve özgün olmalı ancak suçlulara alet olmamalı veya suçlular ile polis arasında 
dolayımlayıcı bir otorite olmamalıdır. Hemen bütün ülkelerin etik yönergelerinde 
az çok yer verilen bu ilkelerle asıl olarak, haberlere konu olan kişilerin nesneleşti-
rilmesinin önü alınmaya çalışılmaktır. Böylelikle açıkça kabul edilmese de, gerçek-
liğin, insanlar arasındaki ilişkilerde bir yerde bulunduğuna da işaret edilmektedir. 
Eğer gazeteciler haberlerinde bu türden uygulama kılavuzu niteliğindeki ilkeleri 
yaygın ve sürekli olarak dikkate alabilseler, kuşkusuz ki kadınların nesneleştirilme-
si bütünüyle ortadan kaldırılamasa bile görece daha az sorunlu olabilirdi. 

	 Örneğin	kadına	yönelik	şiddet	haberlerinde	ağırlıkla	mağdur	kadınlara	ilişkin	fo-
toğraf yayınlayarak nesneleştirilmesinden vazgeçilebilirdi. Ancak bunun olanağı 
ne günümüzdeki yapısı ve işleyişi nedeniyle yazılı ve görsel medya sektöründe, ne 
de haberi gerçeğin yansıtımı olarak gören anlayışta mevcut değildir. Bunun olana-
ğı, haberi başka bir anlayışla ele almakta ve bu anlayışla habercilik yapabilmek için 
ısrarlı olmaktadır. Yeni habercilik anlayışına dayalı etiğin nasıl bir etik olabileceği-
ni tartışmaya açmadan önce, son olarak Türkiye’de kadına yönelik şiddetle doğru-
dan veya dolaylı bağlantılı etik ilkelerin neler olduğuna bakmak gerekmektedir. 

Serpil Çakır’ın Metis Kadın Araştırmaları serisinden çıkan Osmanlı Kadın Hareketi isimli 
eseri okunabilir. 
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Özet

Medya ve toplumsal cinsiyet ilişkisini açıklamak.
Feminist medya çalışmalarına göre, medyada top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği kadının toplumsal yaşam 
içerisindeki ikincil konumunu pekiştiren toplumsal 
düzenin medya tarafından yeniden üretilmesiyle ger-
çekleşmektedir. Medyada kullanılan eril dil, kadın-
ların medyadaki temsilini, istihdamını ve medyayı 
tüketim alışkanlıklarını ikincil bir konumda aktar-
maktadır. Bu bağlamda, kadınlar medyada ataerkil 
kültür içerisinde kendilerine biçilen “anne” ve “eş” 
rolleri içerisinde sıkışmış bireyler olarak sunulmak-
tadır. Bununla birlikte, kadınları ilgilendiren konular 
medyada çoğunlukla haber değeri taşımamaktadır. 
Bunun nedeni, medyada çalışan erkek editörlerin 
kadınlar hakkındaki haberlere eril bir bakış açısıyla 
yaklaşmaları ve bu haberleri haber değerliliği açısın-
dan önemsiz görmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
yüzden, medyada kadınlar kalıp yargılar içerisinde, 
şiddet olaylarının kurbanı ve/veya tüketen özneler 
olarak temsil edilmektedir. Kaldı ki, medyada temsil 
hakkı elde eden kadınlar ise, toplumsal yaşam içe-
risinde kendilerine biçilmiş olan toplumsal cinsiyet 
rolleri içerisinde medyada temsil edilmektedir. Ka-
dınların medya sektöründe üst düzey yönetici po-
zisyonlarında çalışmalarının önündeki engeller ve 
medyanın kadını ikincil bir konuma iten örgütlenme 
yapısı nedeniyle kadınların medyadaki temsili sorun-
lu bir yapıya bürünmektedir. 

Haber medyasında kadınların sunum şeklini anlata-
bilmek. 
Haberler çoğunlukla “erkek erkeğe konuşmalardır” ve 
kadınları ilgilendiren konular medyada haber değeri 
taşımamaktadır. Kadınları ilgilendiren konularda ya-
pılan haberler ise çoğunlukla yumuşak haberler (soft 
news) ya da magazinel haberler olarak değerlendi-
rilmektedir. Bununla birlikte, haberlerde başvurulan 
kaynak kişilerin çoğunlukla erkekler olduğu da göz 
ardı edilmemelidir. Kadınların kaynak olarak temsil 
edildiği haberlerde ise, kadın olan kaynakların ço-
ğunlukla rehine, şehit annesi ya da tecavüz mağduru 
olduğu durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda, 
haberlerin üretiminden tüketimine kadarki süreçte 
kadınlar toplumsal yapı içerisindeki toplumsal cin-
siyet rolleri içerisinde sıkışmış bireyler olarak temsil 
edilmektedir. Kadınların haber medyasındaki sunu-
mu ataerkil bir yapıya sahip medya sektörü içerisin-
de eril bir dil dolayımıyla kamuoyuna aktarılmasıyla 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda, haber medyasında 
kadınlarla ilgili haberlerde, kadınların toplumsal yapı 
içerisindeki ikincil konumları dışında temsil edildiği 
haberlere rastlamak oldukça güçtür. Oysa ki, kadın-
ların uğradığı şiddeti ve istismarı konu alan haberler 
medyada fazlasıyla yer almaktadır.

Sinema filmleri ve dizi gibi kurgusal türlerde kadınların 
temsilini özetleyebilmek.
Medyada kadınlar, seksi, ataerkil yapının ona biçtiği ge-
leneksel roller –fedakâr anne, iyi ve sadık eş, yuva yıkan 
fettan kadın veya çekici/güzel ve bunu da kötü emelleri 
için kullanan kötü ruhlu kadın- ile sunulmaktadır. Bu 
durumun nedeni, medya içeriklerinin çoğunluğunun 
cinsiyetçi, ataerkil ve kapitalist bir sistem içerisinde 
üretilmesinden kaynaklanmaktadır. 1980’li yıllardan 
itibaren medya alanındaki yapısal dönüşümle birlikte 
kadınların medyadaki temsili artmış olmasına karşın; 
bu temsiller çoğunlukla ev, evlilik, aile gibi konularla 
ilişkilendirilmiş, kadınlar daha çok pasif, zayıf, etki-
siz, destekleyici, kurban, gülünç konumlarda temsil 
edilmiştir. Bunların yanı sıra, sinema filmlerinde ve 
televizyon dizilerinde kadınlar çoğunlukla cinsel bi-
rer obje olarak sunulmaktadır. Bunun nedeni ise, ideal 
izleyicinin erkekler olduğu ön kabulüdür. Bu yüzden, 
kadınlar kurgusal türlerde cinsel birer meta olarak su-
nulmaktadır. Çünkü, ideal izleyicinin erkekler olduğu 
ön kabulünden yola çıkan ticari medya kuruluşları 
reyting oranlarını ve kar marjlarını arttırmak amacıyla 
kadınları sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde 
cinselliğiyle ön plana çıkartma kaygısı taşımaktadır. 

Reklamlarda kadınların nasıl yer aldığını ifade ede-
bilmek. 
Sahip olunan araçlar, fiziksel ihtiyaçları karşılamanın 
ötesinde statü tayin edici, prestij yansıtıcı ve insanlar 
nezdinde	değer	yükleyici	bir	işleve	sahiptir.	Örneğin,	
bir otomobil markasının reklamında otomobilin fi-
ziksel özelliklerinin yanı sıra o otomobile sahip ol-
duğunuzda toplum içerisinde kazanacağınız prestij 
ve statüden de bahsedilmektedir. Bununla birlikte, 
özellikle otomobil reklamları gibi hedef kitlesi daha 
çok erkeklerden oluşan reklamlarda ise, kadın bedeni 
cinsel bir obje olarak kullanılmaktadır. Reklamların 
bir sektör olarak simgesel üretiminin tamamı kadın 
bedeninin denetimi üzerine kuruludur. Reklam me-
tinleri pornografiden sonra kadın bedeninin en fazla 
cinsel meta olarak kullanıldığı alandır.
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	 Öte	yandan,	reklamlarda	kadınlar	güzel,	bakımlı,	sağ-
lıklı ve formdadır. Reklamların kurgusal dünyasında 
kadınlar ev işi yapmaktan dolayı memnun, huzurlu ve 
tatminkârdırlar. Reklamlarda kadınların ikincil rol-
lerde yer aldığı ideal bir dünya çizilir ki bu dünyada 
kadın her gün bir sürü işi aynı anda ve mükemmel 
bir biçimde yapar. Çünkü, toplumsal yaşamda kadına 
biçilen toplumsal cinsiyet rolleri bu yöndedir ve top-
lumsal cinsiyet eşitsizliği reklamlarda yeniden üretil-
mektedir. 

Medyanın kültürel tüketiminde kadınların birer okuyu-
cu/izleyici/dinleyici olarak alımlama veya yorumlara 
farklılıklarını aktarabilmek.

 Medyada izleyici araştırmalarına “kullanımlar ve 
doyumlar” yaklaşımıyla birlikte yeni bir bakış açı-
sı getirilmiştir. Bu yaklaşımla birlikte araştırmacılar 
“Medyanın izleyicilere ne yaptığı?” sorusundan zi-
yade “İzleyicilerin medya ile ne yaptığı?” sorusuna 
odaklanmışlar ve “aktif izleyici” kavramı üzerinde 
yoğunlaşmışlardır. Bu bağlamda, kadınların medya 
ürünlerini tüketim alışkanlıklarının farklılıkları üze-
rinde yoğunlaşan araştırmalar ortay çıkmıştır. Bu 
araştırmalar çerçevesinde, kadınların medya ürünle-
rini tüketerek gündelik rutin ve sıkıcı ev işlerinden bir 
süreliğine de olsa bir kaçış yapabildiği ve bir özgür-
leşim yaşadıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Erkeklere 
göre önemsiz, sıradan ve basit görünen medya ürün-
leri kadınlar için bir özgürleşim alanı olarak değerlen-
dirilmektedir. Kadınlar, tükettikleri medya ürünlerin-
deki ana karakterlerle bir bağ kurarak ve kendilerini 
onların yerine koyarak gündelik hayatlarındaki sıkıcı 
ve rutin işlerden bir kaçış sağlamaktadır. Böylelik-
le kısa süreliğine de olsa kadınlar, içinde yaşadıkları 
sıkıcı hayatlarından ve geleneksel rollerinden uzak-
laşarak özgürleşebilmektedirler. Kadınlar, gündelik-
gerçek yaşamlarında deneyimleyemedikleri aşkları, 
tutkuları, heyecanları ve maceraları rutin ve sıkıcı 
gündelik yaşamlarından uzaklaşmak için izledikleri 
medya ürünlerini tüketerek geçici bir süreliğine de-
neyimleme olanağı elde ederler.

Medya sektöründe kadınların üst düzey yönetici ola-
mama nedenlerini sıralamak ve cam tavan sendromu-
nu tanımlamak. 

 Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece Türkiye’de değil, 
tüm dünyada karşımıza çıkan önemli bir sorundur. 
Öyle	 ki,	 iş	 yaşamında	 kadın	 çalışanların	 yoğun	ol-
duğu iş kollarında dahi kadınlar üst düzey yönetici 
pozisyonlarında görev alamamaktadır. Son yıllarda 

kadınların iş yaşamındaki sayısında orta düzeyde 
bir artış yaşanmasına karşın; üst düzey yönetici po-
zisyonunda çalışan kadınların oranı yok denilecek 
kadar azdır. Bu bağlamda, endüstrileşmiş ya da en-
düstrileşme aşamasındaki toplumlarda, kadınların 
üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmasının 
önünde yasal bir engel olmamasına karşın; iş yaşa-
mındaki kadınların üst düzey pozisyonlarda çalış-
masına olanak tanınmaması “cam tavan veya cam 
duvar sendromu” olarak tanımlanmaktadır. Bu du-
rumun nedeni ise, birçok toplumda ideal yöneticiyi 
tanımlamada kullanılan niteliklerin eril/erkek olana 
atfedilen karakter özellikleriyle tanımlanmasından 
kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, bu tanımlamalar da 
eril/erkek yöneticiler tarafından yapılmaktadır. Do-
layısıyla, kadınların -her ne kadar başarılı bir çalış-
ma disiplinine sahip olurlarsa olsunlar- iş yaşamında 
üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışmasına ola-
nak tanınmamaktadır. Çünkü toplumlarda üst düzey 
yönetici pozisyonunun rekabetçi, hırçın, güçlü ve 
bağımsız kararları tek başına alabilen erkeklere daha 
uygun olduğu konusunda bir önkabul vardır. Medya 
ise, bu önkabulü topluma eril bir dille aktarmakta-
dır. Nitekim, medya sektöründe de diğer sektörlerde 
olduğu gibi kadınların üst düzey yönetici pozisyon-
larında çalışmasına olanak tanınmamaktadır. 

 “Cam tavan” metaforu iş yaşamındaki kadınların üst 
düzey yönetici pozisyonlarında çalışmasına olanak 
tanımayan görünmez ve kırılamaz engelleri nite-
lemek amacıyla kullanılan bir metafordur. Bu bağ-
lamda, medya sektörü de dâhil tüm sektörlerde ka-
dınların üst düzey yönetici olmaları eril yönetimler 
tarafından engellenmektedir. Dolayısıyla, “cam tavan” 
metaforu kadınların iş yaşamlarında cinsiyet eşit-
sizliğine dayalı ayrımcılıklarla karşı karşıya kalması 
durumunu	tanımlamaktadır.	Örneğin,	Avrupa	Birliği	
Komisyonu’nun (1999) yayınladığı rapora göre, Av-
rupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde erkek nüfusunun 
%10’u üst düzey yönetici pozisyonuna yükselme ola-
nağına sahipken bu oran kadınlarda %6’dır. Çünkü, 
çalışma yaşamındaki kadınlar “çalışan kadın” ve “ev 
kadını” rolleri arasında bir çatışma yaşamaktadırlar. 
Bunun yanı sıra kadınlar iş yaşamlarında da işe alın-
ma sürecinde, alacağı ücretin belirlenmesinde ve terfi 
sürecinde ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya kal-
maktadırlar.
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Kendimizi Sınayalım
1. Bir insan, bir kurum veya bir olgunun medyada nasıl su-
nulduğuna ne ad verilir?

a. İmaj
b. Temsil
c. Gösterge
d. Kalıp yargı
e. Algı

2. Aşağıdakilerden hangisi feminist medya çalışmalarının 
araştırdığı konulardan birisidir?

a. Programların reyting ölçümleri
b. İzleyicilerin genel algı düzeyi
c. Medyada kadın istihdamı
d. İzleyicilerin boş zaman etkinliği
e. İletişim sürecinin gelişimi

3. Amerika’daki kadın dergileri ve gazetelerde kadınlarla 
ilgili içeriği ele alan öncü feminist gazeteci kimdir?

a. Simone de Beauvoir
b. Rosalind Coward
c. Gaye Tuchman
d. Betty Friedan 
e. Kathy Acker

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Feminist mücadele içerisinde medyada kadın temsili 

önemlidir.
b. Medyada kadınlar daha çok geleneksel roller içerisin-

de sunulur.
c. Medyada üst düzey yöneticiler erkektir.
d. Cam tavan sendromu medya sektörü için de geçerlidir.
e. Günümüzde medya kadın-erkek eşitliğini savunan 

yayın politikası izler.

5. Feminist medya çalışmalarında erkek bakışı (male gaze) 
ne anlama gelir?

a. Kadın temsillerinin erkeğe haz verme eksenli oluştu-
rulmasıdır.

b. Kadınlar kendilerini görmek istedikleri gibi temsiller 
üretilir.

c. Tüm medya metinleri erkekler tarafından şekillendi-
rilir.

d. Medya temsilleri kadınları eğlendirme amaçlıdır.
e. Kadın haklarını geliştirmedir.

6. Feminist teorinin kadınların ev içi yaşamlarına ve maruz 
kaldıkları ayrımcılığa vurgu yapan dönemi hangi dönemdir?

a. Birinci dalga
b. İkinci dalga
c. Üçüncü dalga
d. Protofeminist dönem
e. Postmodern dönem

7. Kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetici olmanın 
önünde yasal bir engel olmamasına rağmen kadınların üst 
düzey yönetici olamaması hangi kavramla ifade edilir?

a. Temsil
b. Yönetişim
c. Feminizm
d. Cam tavan
e. Simgesel yok edilme

8. Kadınların medyada üretkenlik ve uzmanlıklarıyla yer 
almaması; kadınların toplumun yarısını oluşturmalarının 
aksine medyada yer alamayışlarına ne ad verilir?

a. Cam tavan
b. Temsil
c. Simgesel yok edilme
d. Gösterge
e. Kültürel tüketim

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
a. Reklamlarda kadınlar çoğunlukla geleneksel rol mo-

delleri ile temsil edilir.
b. Haberler kadınların dünyasını yansıtmaya çalışır.
c. Dizilerde şirket yöneticileri çoğunlukla erkeklerdir.
d. Medyada kadınlar tüketim kültürüyle özdeş sunulur.
e. Yakın zamanda medyada süper kadın imgesi görül-

meye başlamıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?
a. Medya toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenildiği bir 

mecradır.
b. Medyada anlam üretimi nötr değildir.
c. Medyada cinsiyetçi bir dil hâkimdir.
d. Medyanın cinsiyetçi dili ve politikasını dönüştürme 

çabaları vardır.
e. Medya kadın haklarından yana tavır sergiler.
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Yaşamın İçinden

Erkekliğin Aynası
Televizyon dizilerinin masal ve fantezi dünyasının, inşaların 
“gerçek” hayatına nasıl nüfuz edebildiğine, Kurtlar Vadisi 
kadar çarpıcı bir örnek az bulunur. İlk bölümün sonlarında 
Çakır “karakteri”nin ölümü üzerine gazetelere taziye ilanı ve-
rildiğini ve mevlüt okutulduğunu duymuşsunuzdur. Polat’ın 
kravatsız takım elbisesi, dik yakalı beyaz gömleği, kayık boyu 
ayakkabıları, mafyalıkla nizami harp kırması “alem”e imre-
nenlerin ve ülkücü gençliğin üniforması olmuş durumda. 
Abdülhey’in saçının jöleli olmasının, öncesinde onu “yozluk” 
alameti sayan ülkücüler arasında bu müstahzarın meşrulaş-
masındaki payını da küçümsememeli! Kurtlar Vadisi sadece 
jeopolitik gelişmeler üzerine aktüel vaazlarıyla değil, gerçek 
hayatta birebir taklit edilen raconlar ve hal-tavırlarla bir 
hakikat kuruyor. Yapımcıların da “gerçeklik” üzerindeki bu 
kudretlerinin zevkini çıkarıyorlar. Son üç sezondur dizinin 
tamamen aktüaliteye kilitlenmesine, senaryonun iler tutar 
yanının kalmamasına rağmen reytinglerinin hala çok yüksek 
olmasını herhalde buna bağlayabiliriz ancak: Gerçekliğin ta-
mamen fantastik hale geldiği bir dünyada, onu bizce anlaşılır 
nedensellikler içinde tamamen anlamaya devam etmesine.
Kurtlar Vadisi erkekliğin kitabını yazan, bunu yaparken 
sayfaların pek çoğunun eksik, kayıp ve yırtık olduğunu açık 
eden bir dizi… Bütün racona, kafaya sıkmaya, erkek yoldaşlı-
ğı güzellemelerine rağmen bu böyle. Bütün bunlar, erkekliğe 
ilişin kaygıları ortadan kaldırmaya yetmiyor; çocuklar kay-
boluyor, en yakın adamlar ihanet ediyor, babalardan ancak 
eski düşmanlıklar ve kimlik kayıpları kalıyor… Cazibesinin 
bir nedeni de bu olmalı. Her Perşembe akşamı, memleketin 
her köşesinde, evlerde, kahvehanelerde, birahanelerde, lo-
kantalarda, meyhanelerde Kurtlar Vadisi izlemek üzere erkek 
meclisleri kuruluyor. Kimi izleyicileri, mekana gelişleri, yer-
lerini alışları, sandalyelerine kaykılışlarıyla, kendilerini Kurt-
lar Vadisi’nin içinde hayal ederken gözleyebilirsiniz. O erkek 
meclisleri öylesine büyülenmiş, kendi fantezilerine, kendi 
yaralarına, kendi kaygılarına bakıyorlar ekranda…

Kaynak: Aksu Bora-Tanıl Bora (2015) “Bir Erkeklik Fantezi-
si	Kurtlar	Vadisi”	İçinde	(Der.	Simten	Coşar-Aylin	Özman)	
Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet, İstanbul: İletişim 
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konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Büyük puntolu başlık failin yani karısını öldüren kocanın ifa-
desinden hareketle kaleme alınmış; tırnak işareti gibi alıntı 
olduğunu gösteren bir dilbilgisi kuralını uygulamaya gerek 
duyulmamıştır. Gazete, failin ifadesini “gerçek” kabul ederek 
doğrudan başlığa taşımıştır. Olan-bitenin çok küçük özeti bir 
bilgi eksiltimi yapılarak “Gece yarısı chatleşen karısını doğra-
dı” ifadesiyle anlatılmaktadır
Türkiye’de bir gazetecilik pratiği olarak polis-adliye muhabir-
leri çoğunlukla Emniyet kaynaklarına dayanarak haberi ya-
zarlar ve editörler tarafından da polisten gelen bilgi doğru ve 
gerçek	kabul	 edilmektedir.	Örneğimizde	Ahmet	C.	Adlı	 fail,	
karısının kendisini aldattığından kuşku duymamaktadır. Hem 
muhabir hem de editör, failin polise verdiği ifadeden kuşku 
duymamakta; failin gerçeğini haber medyasının yerleşikleşen 
meslek kültürü gereği, olayın gerçeği şeklinde haber metnini 
inşa ederek okura sunmaktadır. Oysa bir kadın olarak veya fe-
minist medya çalışmalarının dikkatimizi çektiği noktaları göz 
önünde bulundurarak haberi okuduğumuzda haber metninde 
başlığa taşınan zaman “gece yarısı”, eylem olarak “chatleşmek”, 
bir erkeğe bağımlı kılan “karısını” ve sonuç olarak “doğramak” 
sözcüklerinin tamamı ataerkil kültürden beslenmiş ve yine 
bir erkek bakışıyla kurgulanmış bir öykü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Tamamen eril bir bakışla ve sansasyonel olarak 
inşa edilen haber anlatısı, ataerkil düzen içerisinde dolaşıma 
girmiş; böylelikle kültür ve medyanın anlam kurma ilişkisi bir-
birini destekler ve besler nitelikte topluma sunulmuştur. 
Örneğimizdeki	kadın	cinayeti,	tam	bir	ritüel	gibi	ve	sansasyon	
yaratacak şekilde tüm detaylarıyla anlatılmıştır; “öfkeli” başka 
kocalara da yol gösterici veya motive edici olabileceği medya 
kuruluşu tarafından hiç önemsenmediği görülmektedir.
Fail yani erkek, “öfkeden gözü döndü”, “öfkeli koca” ifadele-
ri ile örtük olarak tam da toplumsal cinsiyet rollerinde an-
latılmaya çalışılan toplumsal olarak kabul gören tarzda yani 
testosteron hormonuna sahip dolayısıyla “agresif” olmasında 
sakınca görülmeyen; bu bağlamda da yaptığı eylemlerinde 
daha rahat hoş görülebilecek edilen kişilik sergilemektedir.
Olayın mağduru kadın ise erkeğin tüm şiddetine maruz ka-
lırken aslında bedeni erkek şiddetinin tahakkümüne boyun 
eğmesi gereken nitekim kadın yaşam hakkını kaybetse de 
toplumsal cinsiyet rolleri gereği bu bedeli ödemesi gereken 
özne olarak konumlandırılmaktadır. Sözkonusu haber örne-
ğimiz daha pek çok benzerleri gibi ataerkil düzenin toplum-
sal cinsiyet rolleri ile çelişmemekte; haber anlatısı kültürel 
yapı ile uyumlu bir söylem kurgulamış olmaktadır. 
Feminist medya çalışmaları literatürden hareketle haber 
metni incelendiğinde, kadının yakınlarından veya herhangi 

bir kadın sivil toplum örgütünden görüş alınmayarak olayın 
tamamen eril parametrelerle kurgulandığı görülmektedir. 
Dahası yargılama süreçlerinde failler, kendilerinin aldatılma-
ları yalanlarını ispat için çok çaba sarf etmekte; ruh hastalığı 
raporları veya psikolojilerinin bozuk olması üzerinden rapor 
alarak ceza indirimi çabaları mahkeme salonlarının bir klasi-
ğidir. Kadınlara yöneltilen “namussuz”, “iffetsiz” sıfatları yargı 
süreçlerinde farklı bir kurguya; kadının yakınları tarafından 
olayın kurgusallığı ispatlanmaya sürecine dönüşmektedir.
Burada vurgulanması gereken ikinci nokta ise kadın cina-
yetlerinin hem polisin ifade alma ve kanıt toplama hem de 
yargılama süreçlerinde herhangi bir adî suçta olduğu gibi 
profesyonel bir yaklaşım sergilemesi değil; kadının yaşam 
hakkını elinden alan sistemli bir suçun açığa çıkarılması ve 
cezalandırılması eksenli bakılması çok önem taşımaktadır. 
Evin içinde çocuk ve yaşadıkları anlatılmakta; çocuğun ve 
hanenin mahremiyetine de saygı duyulmamaktadır. Çocu-
ğun yüksek yararı ilkesi de böylesi bir haber metni ile yok 
sayılmıştır.
Bu olay bir kadın cinayetidir; kadınlara yönelen sistemli bir 
erkek şiddetidir oysa haber metni olayı “geceyarısı chatleşen 
bir kadın” ve buna “öfkelenen” koca şeklinde münferit ve ki-
şisel bir olay şeklinde sunmaktadır. 

Sıra Sizde 2
Örneğimizdeki	reklam	fotoğrafında	kentte	yaşayan	modern	
bir ailenin, hafta içi normal bir güne başlama rutini görül-
mektedir. Anne-baba işe gitme, çocuk ise kreş veya okula 
gitme hazırlığındadır. 
Reklam görselinde aktörlerin rollerini analize yönelirken iki 
noktaya dikkat önemlidir: birincisi kadın, erkek ve çocuğun 
kıyafetleri; ikincisi ise aile bireylerinin ilişkilenme durumudur. 
Erkek yani baba olduğunu düşündüğümüz erkek elinde diş 
fırçası ve macunu ile sanki hemen dişini fırçalamaya yönele-
cek gibi durmaktadır. Çocuk babanın yanında değildir; lava-
bonun önünde yalnız dikilmekte; kızı ve eşine bakmaktadır. 
Hepsinin yüzünde mutluluklarını temsil eder şekilde bir gü-
lümseme vardır ancak tebessümü daha belirgin olan babadır. 
Baba henüz pijamasını çıkarmamıştır oysa kadın dışarı çık-
mak için hazırdır örtük bir anlam olarak kadın daha erken 
kalkmış, kendi kişisel temizliğini tamamlamış sıra aile için 
rollere gelmiştir; muhtelemelen kahvaltı hazırlamış, çocuğun 
banyosunu yaptırmış şimdi de onun okula gidebilmesi için 
ilgilenmektedir. 
Baudrillard, “verili” gerçeklik konusundaki görülerini hatır-
larsak, yaşadığımız postmodern dönem veya geç kapitalizm, 
insanları gösterge, imaj, simülasyon oyunlarıyla kuşatan; hi-
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per-gerçeklik adını verdiği bir sürece itilmiş olduğunu öne 
sürer. Düşünüre göre meta değeri artık gündelik hayatta in-
sanların ihtiyaçlarını karşılama ve değişim değeri üzerinden 
ölçülmemekte; metaya toplumsal değerler atfedilmekte ve 
kamusal söylem içerisinden bir önem (veya yere) sahip ol-
makta ve böylelikle de meta bir gösterge olarak önem kazan-
maktadır. Bu reklam görselinde de banyoyu donatan seramik 
firması lavabo, fayans vb. gerçek işlevi üzerinden önem ka-
zanmamakta; ailenin güne ne kadar mutlu başlamasına vesile 
olan mekân olarak gösterge değeri kazanmaktadır. Modern 
kent yaşamında sabah iş, okul veya benzer faaliyetlere baş-
la çoğu insana mutluluk vermemektedir; daha çok güne bir 
zorunluluk veya rutin bir yaşam tarzı olarak başlanmaktadır. 
Oysa reklamdaki aile fertleri çok mutludur; herkes hem za-
man hem de mekan açısından hayli mutlu resmedilerek bir 
hipergerçeklik kurgulanmaktadır. Konumuz açısından bu 
noktanın önemi ise postmodern dönem açısından da kadın 
ile erkeğe yüklenen rollerin değişmediği; ailenin çocuk ba-
kımı, beslenmesi gibi görevleri hala kadına ait olarak tasvir 
edilmektedir. Kadının özenli giyim-kuşam, saç ve makyajı 
onun da profesyonel bir iş hayatı olduğunu gösterse de ev 
içindeki geleneksel roller değişmemekte; çocuk bakımı hala 
kadının görevi olarak işaret edilmektedir. Böylelikle reklam 
filmleri ve kurdukları anlatılar, ataerkil kültürün süreğenliği-
ne katkı sunmaktadır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Toplumsal cinsiyet  ayrımcılığını tanımlayabilecek,
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sağlık, eğitim gibi toplumsal alanlar üzerinden 
tartışabilecek,
Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak değer-
lendirebilecek,
Kadınların maruz bırakıldığı şiddet biçimlerini açıklayabilecek,
Şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık gösterebilecek,
Kadına karşı şiddetle mücadelede kurumsal ve yasal düzenlemeleri ifade edebilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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GİRİŞ
Nasıl oluyor da kadın ve erkek biyolojilerinin farklı olması, toplumsal açıdan kadınlar 
aleyhine bir ayrımcılığa yol açıyor? Özellikle eğitim, sağlık ve çalışma gibi temel insan 
haklarının gerçekleştirilmesinde kadınların karşısına çıkan bu ayrımcı pratikler değişmez 
midir? Kadınların maruz kaldığı erkek şiddeti, kadını erkekten daha aşağı bir varlık olarak 
gören bakış açısından bağımsız mıdır? 

Biyolojik cinsiyetlerimize ilişkin toplumsal olarak kurgulanan, öğrenilen ve aktarılan 
kalıpyargılar kadınların günlük yaşamlarına, onları ikincilleştiren, ne yapmaları ve neler-
den kaçınmaları gerektiğini söyleyen, nerede ve nasıl yaşayacaklarını belirleyen söylem ve 
pratikler olarak yansımaktadır. Kendilerini ikincilleştirdiğinin farkında olmaksızın çoğu 
zaman kadınlar tarafından da olağanlaştırılan bu kalıpyargılar, kadınların temel hakla-
rının ihlalinden potansiyellerini gerçekleştirememelerine, zaman kullanımlarının kendi 
inisiyatifleri dışında biçimlenmesinden yaşamın farklı alanlarına katılımlarının engellen-
mesine kadar pek çok alanda eşitsizliklere yol açmaktadır. Bu ünitede kadının toplumsal 
cinsiyeti nedeniyle maruz kaldığı ayrımcılık ve eşitsizlikler, hak ihlalleri ve şiddet olguları 
üzerinden değerlendirilecektir. 

TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI 
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadınların yalnızca ‘kadın’ olmaları nedeniyle maruz kal-
dığı ayrımcılığın adıdır. Toplumsal olarak kurgulanan toplumsal cinsiyet rolleri ve norm-
larından kaynaklanan, kişinin insan haklarını ihlal eden her türlü ayrımcılık, dışlanma ve 
engellenme durumudur (Akın ve diğerleri, 2008, s. 29). 

Kadın olmaya yüklenen önyargı ve kalıpyargılar kadınların hem birey olarak hem de 
grup olarak açık ya da örtük biçimde baskı altında tutulmasına yol açmaktadır. Kadınları, 
erkekten aşağı gören, küçümseyen söylem ve uygulamalar kadar fiziksel ve duygusal yön-
lerden yardıma, sevgiye, korunmaya muhtaç varlıklar olarak gören söylem ve uygulamalar 
da toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ürünüdür (Erseçen ve Tosun, 2015). Erkek egemenli-
ğinin sürdürülmesini sağlayan temel dinamiklerden biri olan bu ayrımcılık biçimi, günlük 
yaşamda kullanılan sözel ifadelerden davranışlara, toplumsal değer yargılarından hukuk 
normlarına kadar pek çok alanda kadının karşısına çıkmaktadır. 

Toplumsal Cinsiyet 
Ayrımcılığının Sonucu Olarak 

Kadına Karşı Şiddet
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Kadınların, ikincil konumda görülmelerini içselleştirmeleri, kendilerine ilişkin güçsüzleşti-
rici ve ayrımcı kalıpyargıları benimsemeleri de toplumsal cinsiyet ayırımcılığının sürdürül-
mesinde etkili olmaktadır (Kılınç ve diğerleri, 2012, s. 7).

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının toplumdan topluma farklılaşan görünümleri bu-
lunmaktadır. Örneğin bazı toplumlarda kadınlar, reşit olmadan evlenmeye zorlanmakta, 
hane halkının rızası olmaksızın sağlık muayenesi yaptıramamakta, eşinin izni olmaksızın 
ev dışına çıkamamaktadır. Bazı toplumlarda kadınlar, şehir içi otobüslere ayrı kapılardan 
binmek ve ayrı oturmak zorunda bırakılmakta, ehliyet alamamakta, ailesinden olmayan 
birinin arabasına binememektedir. Anne rahmindeki bebeğin kız olması nedeniyle kürtaj 
kararı alınması ve kız bebeğin doğumundan sonra öldürülmesi ise toplumsal cinsiyet ay-
rımcılığının en çarpıcı örneklerindendir. Ancak hemen her toplumda kadınların sağlık, 
eğitim gibi temel haklara erişimi kısıtlanmakta, istihdam, politika gibi alanlarda ikincil-
leştirilmekte ya da bütünüyle bu alanlardan dışlanmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Bir Görünümü: Kadının 
Sağlık Hakkının İhlali
Sağlık hakkı, insanların biyo-psişik bütünlüğünün korunması için gereken ve yalnızca 
insan olmaları bakımından sahip oldukları temel haklardandır. Ancak pek çok toplum-
da eşitsiz güç ilişkileri, kadınların sağlık kuruluşlarına başvurmalarını, tedavi olmaları-
nı mevcut sağlık hizmetlerini gerçek anlamda kullanmalarını engellemektedir (Türmen, 
2003, s. 2). Sağlıksız koşullarda çalıştırılma, kadın yoksulluğu ve kadına karşı şiddet gibi 
sosyal sorunlar da kadın sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir (KSGM, 2008). Gitgi-
de büyüyen ve öncelikli hedefi kadınlar olan güzellik endüstrisinin değişen güzellik ve 
estetik anlayışı doğrultusunda kadın bedenini biçimlendirme talebinin yarattığı toplum-
sal baskı ise kadınların psikolojik ve fiziksel sağlıklarını ciddi biçimde tehdit etmektedir 
(Güzel, 2013). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadınların hem fiziksel hem de 

Resim 8.1

Kadının, insan haklarının ihlal 
edilmesiyle sonuçlanan söylem 
ve eylemler toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının bir ürünüdür.
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psikolojik sağlıklarını farklı biçimlerde oldukça olumsuz etkilemektedir. Kadınların ma-
ruz bırakıldığı bu ayrımcılık, onların sağlıklarının bozulmasına neden olduğu gibi tekrar 
kazanılmasının önünde de engeller oluşturmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumunun 2016 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu en-
deksine göre 144 ülkeden 137’sinde erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlar için beklenen 
yaşam süresi daha uzundur. Rapora göre Türkiye’de kadınların ortalama yaşam süresi 67 
iken, erkeklerinki ise 63’tür (WEF, 2016). Bununla birlikte yapılan araştırmalar, kadınla-
rın yaşam kalitesinin erkeklere kıyasla daha düşük olduğunu, daha fazla hastalık ve stres 
yaşadıklarını göstermektedir (Akın ve diğerleri, 2008, s. 55). 

Niçin kadınlar sağlık hakkından erkeklerle eşit biçimde yararlanamaz? 

Kadınlarda depresyon, kaygı bozukluğu, somatik şikayetler gibi psikolojik rahatsız-
lıkların görülme sıklığı, erkeklere oranla daha fazladır. Ayrıca psikolojik bir rahatsızlığa 
sahip olmak, aynı rahatsızlığa sahip bir erkek ile karşılaştırıldığında kadın üzerinde çok 
daha zedeleyici etkilere yol açmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 2015 yılında her gün yaklaşık 830 kadın, top-
lam 303 bin kadın gebelik ve doğuma bağlı olarak yaşamını yitirmiştir. Dahası bu ölümle-
rin hemen hepsi, kadınların gebelik sırasında yetersiz beslenmeleri, gereken sağlık kont-
rolünü yaptıramamaları, doğum sonrasında yeterli sağlık hizmetine erişememeleri gibi 
nedenlerle gerçekleşmiştir (WHO, 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü raporunda 2015 yılında Türkiye’de anne ölüm onları, 100.000 
canlı doğumda %16 olarak belirtilmiştir (WHO, 2015). Türkiye’de temel hastalık grup-
ları bakımından ölüm yüzdeleri incelendiğinde erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların 
daha fazla kalp damar hastalıklarına (erkek %43,9, kadın %52,3), doğumla ilgili neden-
lere (erkek %5,6, kadın %6,4) ve HIV/AIDS haricindeki enfeksiyon hastalıklarına (erkek 
%8,7, kadın %9,1) bağlı olarak yaşamlarını kaybettikleri görülmektedir (Akın ve diğerleri, 
2008). Bununla birlikte Türkiye’de AIDS hastalığının görüldüğü ilk yıllarda bu hastalık, 5 
erkeğe karşın 1 kadında görülmekteyken, günümüzde bu oranın, kadınlar aleyhine artmış 
ve 6 erkeğe karşın 4 kadın olarak tespit edilmiş olması oldukça dikkat çekicidir (Kılınç 
ve diğerleri, 2012, s.5). Toplumsal cinsiyet temelli baskı ve ayrımcılık, yaşanan bu artışın 
önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de, toplumsal norm-
lar ve değer yargıları altında teşhis için sağlık kuruluşlarına başvuramamaları ya da teda-
viye başlayamamaları nedeniyle kadınların git gide daha fazla oranda HIV/AIDS kurbanı 
haline geldiğini vurgulamaktadır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda yüksek riskli cinsel ilişkilerin önemli bir risk faktörü ol-
duğunun bilinmesine karşın kadınlar için yalnızca evli olmak dahi risk faktörüne dönüşe-
bilmektedir. Zira tek eşli kadınlar, potansiyel risklerin farkında olmaksızın, sürekli birlikte 
oldukları eşlerinden HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanabilmekte-
dir (Türmen, 2003, s. 6).

Üreme sağlığı sorunları ile ilgili olarak kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikler doğum-
dan ölüme kadar kadınların aleyhine gelişmektedir (Akın ve diğerleri, 2008, s. 62). Kadın 
sağlığı açısından gebelik öncesinde alınan sağlık bakımı oldukça önemlidir. 2013 yılında 
gerçekleştirilen Türkiye Nüfus Sağlığı Araştırması’na göre az sayıda çocuğu olan, kentsel 
alanlarda ve Doğu dışında bir bölgede yaşayan ve en az ilkokul eğitimi almış kadınlar, di-
ğer kadınlarla karşılaştırıldığında daha fazla doğum öncesi bakım almaktadırlar (TNSA, 
2013). Kadın sağlığı açısından gebelik öncesinde alınan sağlık bakımı kadar önemli olan 
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bir başka konu da, istenmeyen gebelikler ile sağlık kurumlarının dışında gebeliğe ilişkin 
yapılan müdahalelerin önlenmesidir. Akılda tutulmalıdır ki, doğum kontrolü ve kürtajla 
ilgili olumsuz söylem ve uygulamalar da kadınların yaşamlarına mal olabilecek toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı örnekleridir.

Kadınların sağlık alanında yaşadıkları tüm bu olumsuzluklar, kadını geleneksel eş ve 
anne rolleriyle tanımlayan, iş yaşamına ve karar mekanizmalarına katılımını kısıtlayan 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu ve tekrarıdır (Akın ve diğerleri, 2008). Bu 
nedenle toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılarak kadınların sağlık hizmet-
lerinden tam, eşit ve en yüksek standartlarda faydalanmalarını sağlamak, kadının insan 
haklarının tam olarak sağlanmasının temel koşullarından biridir (KSGM, 2008). 

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Bir Görünümü: Kadının 
Eğitim Hakkının İhlali
Eğitim hakkı da, tıpkı sağlık hakkı gibi kişinin yaşamını, insansal olanaklarını gerçekleşti-
rerek sürdürmesi için gereken temel haklardan biridir. Geleneksel cinsiyet rolleriyle sınır-
landırılarak kadınlara eş ve anne olmaktan başka rol biçilmemesi, ev işlerinde çalışmaları 
gerektiği düşüncesi, fiziksel olarak erken gelişen kız çocuklarının evden çıkmasının ayıp 
olarak görülmesi, erken yaşta evliliklerin normalleştirilmesi olarak somutluk kazanan 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kız çocuklarının okula kayıtlarının yaptırılmamasına ya da 
örgün eğitimlerinin yarıda kesilmesine neden olmaktadır (Özateş, 2007, s. 77).

Konuyla ilgili olarak, Fevziye Sayılan tarafından derlenen ve 2012 yılında Dipnot Yayınları’ndan 
çıkan Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar isimli kitap okunabilir.

‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (10 Aralık 1948)’, ‘Çocuk Hakları Bildirgesi 
(20 Kasım 1959)’, ‘Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme (14 Aralık 1960)’, 
‘Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (16 Aralık 1966)’, ‘Ço-
cuk Hakları Sözleşmesi (20 Kasım 1989)’, ‘Herkes için Eğitim Dünya Bildirgesi (05-09 
Mart 1990)’ gibi pek çok bildirge ve sözleşmede eğitim hakkı tüm insanlar için güvence 
altına alınmaya çalışılsa, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması 
Sözleşmesi (CEDAW)’nce kadınların eğitimde erkeklerle eşit haklara sahip olmaları için 
gereken önlemlerin alınması tavsiye edilse de dünya genelinde erkeklere göre kadınların 
eğitim hakkından yararlanabilmelerinin önünde çok daha fazla engel bulunmaktadır. 

2014’te yapılan aile içi şiddet araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye genelinde kadın-
ların %32’si okula devam etmesinin engellendiğini belirtmiştir. Kırsal yerleşim yerinde 
yaşayan kadınlar açısından bu oran %39’a kadar yükselmektedir. Kadınların eğitimini en-
gelleyenler sırasıyla babalar (%71), anneler (%29) ve erkek akrabalardır (%9) (Hacettepe 
ve ASPB, 2015).

UNESCO (2015) tarafından yayınlanan rapora göre temel eğitimlerini yarıda bırak-
mak zorunda kalanların çoğunluğunu ve dünya üzerinde düşük okuryazarlık düzeyine 
sahip gençlerin ve yetişkinlerin üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların yükse-
köğrenime katılım oranları her geçen yıl artmakla birlikte, bilim ve mühendislik gibi be-
lirli alanlarda halen yetersiz temsil edilmekte, doktora veya eşdeğer programlar gibi daha 
ileri düzeydeki yükseköğrenim seviyelerine girme ve mezun olma olasılıkları daha düşük 
seyretmektedir (OECD, 2016).

Türkiye’de de okuryazarlık ve örgün eğitime katılım açısından kadınlar açısından 
eşitsizlik devam etmektedir. Dünya Ekonomik Forumunun 2016 yılı Küresel Toplumsal 

Türkiye’de istenmeyen gebeliklerin 
10 haftaya kadar sonlandırılması 
yasal olarak düzenlenmiştir. Ancak 
Kadir Has Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Merkezi tarafından 2016 yılında 
gerçekleştirilen bir araştırmaya 
göre kadın doğum bölümü 
bulunan 431 devlet hastanesinden 
yalnızca %7,8’inde isteğe bağlı 
kürtaj hizmeti verilmektedir 
(O’Neil ve diğerleri, 2016).
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Cinsiyet Uçurumu endeksine göre eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği açısından Türkiye, 
144 ülke arasında 109. sırada, kadınların okuryazarlık oranı açısından ise 101. sırada yer 
almaktadır (WEF, 2016). TÜİK (2015) verilerine göre Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha 
yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkek-
lerde %1,8, kadınlarda %9,2 olarak tespit edilmiştir. 

Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu endeksinde Türkiye, kadınların eğitim hakkı 
bakımından ilköğretim seviyesinde 95., ortaöğretimde 114., yükseköğrenimde ise 105. sı-
rada yer almaktadır (WEF, 2016). TUİK (2015) verilerine göre lise ve dengi okul mezunu 
olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusta erkeklerin oranı %23,2, kadınların oranı %15’dir. 
Yüksekokul veya fakülte mezunu olan nüfusta ise erkeklerin oranı %16,2’ken, kadınlarda 
bu oran %11,7’dir. 2013 yılında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına 
göre erkeklerin % 84’ü ilkokul veya üzerini tamamlamışken, bu oran kadınlarda %72’dir. 
Türkiye’de kadınların %28.2’si temel eğitimlerini tamamlamamışken, %36.1’i ilkokul eği-
timi, % 15.1’i ortaokul eğitimi, % 20.5’i ise lise ve üzerinde eğitim almıştır. 

Kadınların eğitime katılımlarında niceliksel artışın sağlanması eğitimde toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için tek başına yeterli midir? 

Eğitim alanında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılabilmesi için kadın-
ların örgün eğitime kayıtlarının yapılmasının ötesinde gerçek katılımlarının sağlanması 
gerekmektedir. Eğitimde eşit fırsatlara sahip olabilmeleri için kadınların adil muamele 
görmeleri ve eğitim programlarının toplumsal cinsiyete dayalı önyargı ve kalıpyargılardan 
arındırılması sağlanmalıdır. Eğitim alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi 
için kadınların bireysel yetenekleri ve çabalarına koşut eğitsel çıktılara ulaşabilmelerinin 
önündeki engellerin ortadan kaldırılması da son derece önemlidir. Son olarak kadınların 
ve erkeklerin kaynaklara erişimleri ile ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkinliklere 
katılma ve bunlardan fayda sağlama olanaklarında eşitliğin sağlanmasıyla eğitimde top-
lumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşılabilecektir (USAID, 2008). 

Kadınların eğitimi uluslararası düzeyde insani gelişmenin temel göstergelerinden biri-
dir. Eğitim seviyeleri yükseldikçe kadınlar, daha önce evle sınırlı kalan ilgi, beceri ve bilgile-
rini artırma şansı bulmakta, çalışma yaşamına ve karar mekanizmalarına katılım olanakları 
artmaktadır (Akın ve diğerleri, 2008, s.29). Kadınların eğitimden her ne sebeple olursa ol-
sun yoksun bırakılması, temel ve vazgeçilemez bir insan hakkının kadınlar açısından ihlali 
anlamına gelmektedir. Bu nedenle eğitime erişimleri birçok nedenle engellenen kadınların 
eğitim haklarını tam olarak kullanabilmelerini sağlayacak çabaların hızlandırılması ve top-
lumsal cinsiyet ayrımcılığı içeren değerlerin ve yaklaşımların eğitim ve öğretim ile değiştiril-
mesi için yapıcı politikaların hayata geçirilmesi son derece önemlidir (Bozkurt, 2005, s. 5). 

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Ücretli Çalışmaya Katılım 
Kadın ve erkeğin yaptığı işler arasında, bu iki toplumsal cinsiyetten birini ötekine göre 
daha avantajlı kılan yapay bir ayrışma bulunmaktadır. Cinsiyetçi işbölümü adı verilen bu 
iş ayrışması, kadının çalışmasını erkeğinkine göre daha az değerli kılmakta ve kadını aile 
içinde konumlandırılarak, talebe göre ücretli çalışmaya katılımının koşullarının belirlen-
mesine ya da bütünüyle engellenmesine temel oluşturmaktadır. Bu işbölümü, ücretli ça-
lışmadan sorumlu tutulan erkeklerin ekonominin gerektirdiği niteliklere ve gelire sahip 
olmasına, kadınların ise öncelikle ev içinde gerçekleştirilmesi gereken ücretsiz ev işleri 
ve bakım işlerinden sorumlu tutulmasına yol açmaktadır. Ücretli çalışmaya katılabilen 
kadınlar ise daha düşük nitelikli işlerde, düşük ücret karşılığı geçici sürelerle çalışmaya 
zorlanmaktadır (Özateş, 2015).

Eğitim ve sağlık hakkı, temel 
insan hakları arasında yer alır. 
Kadının yalnızca toplumsal 
cinsiyeti dolayısıyla bu haklarının 
korunmaması ve ihlal edilmesi ise 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığının 
bir sonucudur.
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Sizce kadınların gün içinde yaptıkları işler erkeklerinkinden ne türden farklılıklar gös-
termektedir?

Ücretli çalışma yaşamında görülen toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadınların erkek-
lerden farklı olarak hangi işi yapıp yapamayacağını doğrudan ya da dolaylı olarak işaret 
eden, yüksek kalifikasyon gerektiren iş kollarını kadınlara kapatan, işte yükselme imkan-
larının kadınlar için zorlaştıran ya da ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin kadınlar aleyhinde işle-
tilmemesine neden olan bir ayrımcılıktır (Dökmen, 2004, s. 123). Başka türlü ifade etmek 
gerekirse toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ücretli çalışma yaşamında kadınların karşısına işe 
alınma, ücret, terfi gibi uygulamalarda ortaya çıkmakta, ayrıca kadınlar, kazançlarını kul-
lanmada çoğunlukla söz sahibi olamamaktadır (Akın ve diğerleri, 2008, s.38). 

2015 yılı İnsani Gelişme Raporu’na göre küresel olarak kadınlar erkeklerden %24 ora-
nında daha az kazanmakta, iş yaşamında yükselmelerini sınırlayan ve ‘cam tavan’ olarak 
adlandırılan ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadır. Yükseköğretim mezunu kadınlar, aynı 
düzeyde eğitim görmüş erkeklere göre daha az gelir elde edebilmekte, istihdama daha 
düşük oranlarda katılabilmekte, iş yaşamında yalnızca %25 oranında yönetici konumunda 
yer almaktadır (UNDP, 2015). 2015 yılında dünyada işgücüne katılım oranları kadınlar 
için %50, erkekler için %77 olarak hesaplanmıştır. 15 yaş ve üzerindeki erkeklerin %72’si, 
kadınların ise %47’si istihdam edilmiştir (OECD, 2016). 

Çalışma yaşamında kadının maruz kaldığı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, eğitim ala-
nında yapılan ve kadınların erkeklere oranla daha az eğitimli olmasına neden olan ay-
rımcılığın farklı bir görünümüdür. Eğitim sürecine giremeyen ya da bu süreci kesintiye 
uğrayan kadın, ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktan ileri gidememekte ve karar verme 
mekanizmalarına katılamamaktadır. TÜİK (2015) verilerine göre okur-yazar olmayan 
kadınların işgücüne katılım oranı %16, lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım ora-
nı %25,8, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %31,9, mesleki veya teknik lise 
mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %39,8, yükseköğretim mezunu kadınların iş-
gücüne katılım oranı %71,3’dir. 2014 yılında Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 
içerisinde istihdam oranı %45,5, işgücüne katılma oranı ise %50,5’dir. Bu oranlar kadın-
lar açısından erkeklere göre düşük olup, istihdam oranı erkeklerde %64,8, kadınlarda ise 
%26,7, işgücüne katılım oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %30,3’dir (TNSA, 2013). 
2013 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre çalışan her 10 kadından 6’sı hizmet 
sektöründe çalışmakta, %24’ü tarım sektöründe, %14’ü sanayi sektöründe çalışmaktadır. 
Çalışan kadınların yarısı sosyal güvence kapsamında değildir. Bu durumun temel sebep-
lerinden biri, kadın istihdamında tarımın ağırlıklı payı ve tarımda hane işletmelerinde 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışmanın baskın olmasıdır (Toksöz, 2016, s.116).

Türkiye’de kadınların ücretsiz ve ücretlendirilmiş emeğine ilişkin kapsamlı bir okuma için 
Ahmet Makal ve Gülay Toksöz tarafından hazırlanan Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ka-
dın Emeği isimli kitap incelenebilir (2015, İmge Kitabevi).

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının iş yaşamındaki görünümlerinden biri de esnek ve 
kısmi zamanlı çalışma alanlarında kadın istihdamının yoğunlaşmasıdır. Bu türden çalış-
ma biçimlerinin hem ücretleri daha az hem de sosyal güvence kapsamları daha sınırlıdır. 
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda kısmi zamanlı çalışmanın, ücret-
lerde, kariyer yapma, mesleki eğitim alma, emeklilik hakları, işsizlik yardımları üzerinde 
olumsuz etkide bulunduğu belirtilmektedir. Raporda AB ülkeleri içinde ücretli çalışmaya 
katılan kadınların %34,9’unun kısmi zamanlı çalışmaya katıldığı ortaya koyulmaktadır. 
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Kadının ücretli çalışmaya 
katılımının engellenmesi kadar, 
toplumsal cinsiyet rol kalıplarına 
uygun görülen temizlik, yemek, 
bakım gibi işlerde istihdam 
edilmesi ve kadınların bilgi, 
deneyim ve beceri gerektiren 
nitelikli işlerde çalışamayacağının 
düşünülmesi de toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığıdır. 

Kadının ücretli çalışmaya 
katılımının sınırlandırılmasına 
rağmen, ev içinde gerçekleştirdiği, 
tüm ekonomiler açısından 
son derece önemli olan 
ücretsiz ev işleri ve bakım işleri 
nedeniyle kadınlar, erkeklerle 
karşılaştırıldığında daha çok 
çalışmaktadırlar.
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Raporda sunulan verilere göre kısmi zamanlı çalışmaya katılan toplam nüfusun çoğunlu-
ğunu ise %80,2 oranıyla kadınlar oluşturmaktadır (EC, 2014: 2). 

Kadın ve çalışma başlığı altında dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu ise görünme-
yen emektir. UNDP (2015)’nin raporuna göre dünyanın her yerinde kadınlar erkeklerden 
daha fazla çalışmaktadır. Bunun nedeni ise kadınların ücretli çalışmaya katılımları değil, 
ücretsiz iş yükünü üstlenmek zorunda bırakılmalarıdır. Geleneksel toplumsal cinsiyet rol-
leri doğrultusunda erkeklerin aksine kadınların, ücretsiz bakım ve ev işlerini gerçekleştir-
meleri normalleştirilmektedir. Bu ise ücretlendirilmediği ve kadının doğasına atfedildiği 
için görünmez kılınan emek yoğun bir iş yükünün kadınlar tarafından sürekli olarak ye-
rine getirilmesine neden olmaktadır. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilki 
2006 yılında gerçekleştirilen zaman kullanımı araştırmasına göre hanehalkı ve aile ba-
kımına kadınlar 5 saat 17 dakika, erkekler ise yalnızca 51 dakika ayırmaktadır. TUİK’in 
2014-2015 yılını kapsayacak şekilde gerçekleştirdiği ikinci zaman kullanımı araştırmasın-
da ise hanehalkı ve aile bakımına ücretli çalışmaya katılan kadınların günde ortalama 3 
saat 31 dakika, çalışan erkeklerin ise 46 dakika ayırdığı sonucu ortaya çıkartılmıştır. 

Kadın ve erkeğin belirli zaman aralıklarında farklı türden etkinlikler ve işler için ne kadar zaman 
ayırdıklarını ortaya çıkartan araştırmalara zaman kullanımı araştırmaları denir. Türkiye’nin de 
1985 yılında onayladığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleş-
mesi (CEDAW)’nde zaman kullanımı araştırmalarının yapılması tavsiye edilmiştir.

Resim 8.2

‘Feminist Dergisi Tüm 
Sayılar Tıpkıbasım 
25. Yıl’, 2012, s. 21, 
Notabene Yayınları.’
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Toplumsal cinsiyet rolleri beklentisinin sonucu olarak çoğunlukla kadınlar tarafından 
gerçekleştirilmek zorunda kalınan ev ve bakım işleri hem kadınların iş yükünü arttır-
makta hem de ücretli çalışmaya katılımlarını engellemektedir. Kadınların istihdamda yer 
alamama nedenlerine ilişkin ortaya koyulan veriler de bu sorunu gözler önüne sermek-
tedir. TNSA (2013) ve KEİG (2013)’in verilerine göre kadınların ücretli çalışmaya katıl-
mamaları nedenleri arasında ilk sırayı, ev ve bakım işlerinin kadının işi olduğu kabulüyle 
çalışmalarının uygun bulunmaması oluşturmaktadır. Ayrıca düşük ücret politikaları, si-
gortasız çalıştırma, sigorta primlerinin düşük ücretten ödenmesi, mesai ücreti vermeden 
fazla çalıştırma, yıllık izin kullandırmama, kreş, servis, yemek gibi olanakları sağlamama 
gibi uygulamalar da kadınları istihdama katılmaktan alıkoymaktadır. 

TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE KADINA KARŞI ŞİDDET
Kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan uluslararası sözleşmelerde erkek şiddeti, ka-
musal ya da özel alan fark etmeksizin doğrudan doğruya kadınlara yalnızca kadın olduk-
ları için uygulanan şiddet olarak tanımlanmaktadır. 1993 yılında kabul edilen Kadınlara 
Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge’de kadına karşı şiddet, “kamusal ve 
özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan 
ya da sonuçlanması muhtemel olan, her türlü toplumsal cinsiyet temelli şiddet eylemi 
veya bu eylemin yapılacağına dair tehdit ya da zorlama ve keyfi biçimde özgürlüğün kısıt-
lanması” olarak tanımlanmaktadır. 1995 yılında kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Ey-
lem Planında kadının maruz bırakıldığı şiddettin, “kadının fiziksel, cinsel veya psikolojik 
zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel olan, bu tip hareketlerin 
tehdidini, baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, ister toplum önünde, 
ister özel hayatta meydana gelmiş olsun cinsiyete dayalı her türlü şiddet” olduğunun altı 
çizilmiştir. 2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nde ise kadınlar ve erkekler 
arasındaki tarihsel eşitsiz güç ilişkisinin bir tezahürü olarak tanımlanan kadına karşı şid-
detin, erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurmasına ve kadına yönelik ayrımcılığa 
neden olduğu vurgulanmıştır. Sözleşmede kadına karşı şiddetin, “kadının maruz kaldığı 
insan hakkı ihlali ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olup, ister kamu ister özel yaşamda 
meydana gelsin, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rast-
gele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak olan toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddet” olduğu ifade edilmiştir.

Kadına karşı şiddete ilişkin yapılan bu uluslararası tanımlamaların ortak noktasın-
da, kadın ile erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerine dayanan ve nerede gerçekleştirildiği 
fark etmeksizin kadınların zarar görmesiyle ve temel insan haklarının ihlal edilmesiyle 
sonuçlanan önemli bir sosyal sorun olduğu bulunmaktadır. Kadına karşı şiddetin ortadan 
kaldırılması çabalarının ürünü olan bu sözleşmelerde erkek şiddetinin, toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının hem bir sonucu olduğunun hem de bu ayrımcılığı pekiştirerek arttırdığının 
altı çizilmektedir. Bir toplumda kadın ve erkek arasındaki mevcut eşitsizlik, bir yandan 
güç ilişkilerinin kadın aleyhine şekillenmesine diğer yandan ise erkeğin, sahip olduğu 
gücü sürekli hale getirmek ve üstün kılmak için şiddeti araçsallaştırmasına neden olur 
(Erseçen ve Tosun, 2015, s.3). 

Kadının maruz bırakıldığı şiddetin hangi toplumsal süreçlerde, nasıl üretildiğini 
tartışmaya açmak, erkek şiddetini, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının bir sonucu olarak 
anlamaya yardımcı olacaktır. Şiddet eylemini üreten ve pekiştiren dinamikleri kültürel, 
ekonomik, yasal ve politik düzeylerde incelemek mümkündür. Kültürün yapılanmasında, 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortaya çıkartan değer yargılarının aynı zamanda kadına 
uygulanan şiddetin normalleştirilmesine zemin hazırladığını görmekteyiz. Bu değer yar-
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gıları, kadını güçsüz, bir erkeğin korumasına, refakatine ve yönetimine muhtaç bir varlık 
olarak kurgular. Buna karşın aynı kültür içinde erkeğin güçlü ve üstün olduğu, kadın üze-
rinde iktidar kurmasının, ona sahip olmasının olağan olduğu, özel alan olduğu gerekçe-
siyle aile içindeki ilişkilerin erkeğin inisiyatifinde olduğu ve nihayetinde kadına şiddet uy-
gulamanın erkek için sıradan olduğu, şiddetin kişisel bir mesele olduğu yargılarını üretir 
ve yaygınlaştırır. Böylesi bir ataerkil kültür içinde kadınların nasıl yaşayacakları, erkek de-
netimine tabiidir ve şiddet bu denetimi sürdürmenin önemli bir aracıdır. Erkek şiddetinin 
üretildiği ekonomik boyut; cinsiyetçi işbölümü, kadının ekonomik açıdan erkeğe bağımlı 
kılınması, ücretli çalışmaya katılım olanaklarının sınırlandırılması ya da bütünüyle en-
gellenmesiyle biçimlenir. Mevzuat düzenlemelerinde kadının, erkek karşısında ikincil ko-
numda kabul edilmesi, yasal olarak eşit hakların düzenlenmiş olmasına rağmen kadının 
yasal haklarına ilişkin bilgiye erişiminin engellenmesi, uygulamada kadın aleyhine verilen 
hukuki kararlar, hukuki yaptırımlarda erkek lehine verilen indirimler, erkek şiddetinin ve 
kadın üzerinde kurduğu iktidarın pekişmesine neden olmaktadır. Kadınların karar meka-
nizmalarına katılımının ve temsiliyetinin sınırlandırılması, kadının öncelikli yerinin özel 
alan olarak kabul edilmesi ise politik açıdan şiddetin olağanlaştırıldığı koşulları ortaya 
çıkartmaktadır. Böylece kültürel, ekonomik, yasal ve politik alanlardaki bu engellemeler 
ve olumsuzluklar, kadınların yaşamlarını erkeklerle eşit koşullarda sürdürmelerinin ola-
nağını da ortadan kaldırır. 

Eva Lundgren tarafından kaleme alınan, Türkçeye Berna Ekal tarafından çevrilerek 2012 
yılında Mor Çatı Yayınları tarafından ‘Şiddetin Normalleştirilme Süreci’ ismiyle yayınlanan 
kitap, kadına karşı erkek şiddetini anlamak için önemli bir çerçeve sunmaktadır. 

Sizce kadının maruz bırakıldığı erkek şiddetinin sebepleri nelerdir?

Ataerkinin ortaya çıkardığı tüm bu koşullarda kadına karşı şiddeti yapısal ve politik 
bir sorun olmaktan çıkaran bir takım inançlar üretilmektedir. Bu inançlar arasında en sık 
karşılaşılanlar; şiddetin erkek doğasının bir parçası olduğu, kadının tavırları yüzünden 
ortaya çıktığı ve dahası kadının bunu hak ettiği, eğitimli kadınların şiddete maruz kalma-
dıkları, aile içinde kadına uygulanan şiddetin o ailenin özel bir sorunu olduğu, ekonomik 
yoksunluğun, erkeğin psikolojik sorunlara sahip olmasının, alkol kullanmasının ve eğitim 
seviyesinin düşük olmasının şiddete yol açtığıdır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki 
erkek şiddeti, hemen her toplumda ve o toplum içerisinde hemen her sosyo-ekonomik 
düzeyde ortaya çıkan (UNDP, 2015) ve genellikle baba, eş, erkek kardeş ve erkek çocuk 
tarafından kadına yöneltilen bir eylemdir. Erkek şiddetinin her yerde yaşanması, maruz 
kalan kadın açısından olduğu kadar toplumsal, ekonomik ve kuşaklar düzeyinde de etki-
lerinin olması bu sorunun, özel değil, sosyal ve politik bir sorun olduğunu göstermektedir. 

Şiddetin yaygın olarak yaşanan bir sorun olmasına rağmen bütün erkeklerin kadına 
karşı şiddet uygulamaması, şiddetin biyolojik bir zorunluluk gibi gösterilmesini geçer-
siz kılmaktadır. Erkeğin şiddetine, kadının eylemlerinin yol açtığını söylemek, kadının 
erkeğe göre ikincil olduğu, ona itaat etmesi gerektiği, itaat etmediği durumlarda ise ce-
zalandırılabileceği düşüncesine dayanır. Ayrıca kadınların şiddet görmekle birlikte uzun 
yıllar bu ortamdan ayrılamamaları, şiddeti hak ettikleri şeklinde yorumlanabilmektedir. 
Ancak şiddet gören kadının bu ortamdan ayrılmamasının ekonomik bağımlılıktan, top-
lumsal baskılara, erkeğin tehditlerinden, yetersiz destek mekanizmalarına kadar birçok 
sebebi vardır. Süregiden şiddetle birleşen tüm bu sebepler kadının özgüvenini aşın-
dırmakta, kendini güçsüz hissetmesine neden olmakta, birçok insan için zor olan yeni 
başlangıçları kadın için daha da zor hale getirmektedir. Konuyla ilgili gerçekleştirilen 
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araştırmalar alkolün, şiddet uygulama konusunda erkeğe cesaret verebildiğini, şiddeti 
tetikleyebildiğini ancak her alkol alan erkeğin kadına karşı şiddet uygulamadığını ya da 
hiç alkol almayan erkeklerin de şiddet uygulayabildiklerini göstermektedir. Araştırmalar 
üzerinden değerlendirildiğinde eğitimli ya da üst orta sınıftan kadınların şiddete maruz 
kalmayacağını düşünmek kadar erkek şiddetinin, erkeklerin yoksullukları, eğitim seviye-
leri ya da psikolojik sorunlarıyla temellendirmeye çalışmak da mümkün görünmemek-
tedir (Öztürk, 2015).

Türkiye 2014’te yapılan aile içi şiddet araştırmasının sonuçlarına göre, lise düzeyinde eğiti-
mi olan kadınların dörtte birinden fazlası, lisans ve lisansüstü eğitimi olan kadınların beşte 
biri fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır. Fiziksel şiddet uygulayan erkeklerden 
%27,2’sinin lise düzeyinde, %19,7’sinin ise lisans ve lisansüstü düzeyde eğitime sahip olduğu 
bulunmuştur (Hacettepe ve ASPB, 2015).

Türkiye’de yüksek refah düzeyine sahip kadınların yaşamının herhangi bir döneminde fi-
ziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalma oranının %31 olduğu saptanmıştır. Ayrıca şiddet 
uygulayan erkeklerin %38,7’si ücretli bir işte çalışmazken, çalışan erkeklerin de şiddet uygu-
lama oranı bu sonuca yakın olup, %32,7 olarak tespit edilmiştir (Hacettepe ve ASPB, 2015).

Kadına Karşı Şiddet Biçimleri ve Etkileri
Kadının, yakını olan ya da tanımadığı bir erkeğin eyleminden fiziksel olarak zarar gör-
mesi, fiziksel olarak cezalandırılması kadına karşı fiziksel şiddetin bir sonucudur. Fizik-
sel şiddet, kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır 
(Akın ve diğerleri, 2008, s.92). 2014 yılında gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddet Araştırması’nda tokat atma, bir şey fırlatma, itme, tartaklama, saç çekme, 
yumrukla, bir cisimle vurma, tekmeleme, sürükleme, dövme, boğazını sıkma, bir yerini 
yakma, bıçak, silah gibi aletlerle tehdit etme ya da bunları kullanma fiziksel şiddet biçim-
leri olarak tanımlanmıştır. Araştırmaya göre ülke genelinde fiziksel şiddete maruz kal-
dığını belirten her 10 kadından yaklaşık 4’ü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel 
şiddetine maruz kalmıştır ve şiddet mağduru kadınların %68’i yalnızca fiziksel şiddete 
maruz kaldığını belirtmiştir. Aynı araştırmada ortaya çıkartılan çarpıcı bir başka sonuç 
da 18 yaşından sonra evlenmiş kadınlar arasında %31, 18 yaşından önce evlenen kadınlar 
arasında ise %48 oranında fiziksel şiddet yaşanmış olmasıdır (Hacettepe ve ASPB, 2015). 

Kadının maruz kaldığı fiziksel şiddet karşısında kendisini çaresiz hissetmesi ve şid-
detin toplumsal düzeyde olağanlaştırılması, şiddetin sona ermesi için adım atmasını zor-
laştırmakta ve kadının maruz kaldığı şiddetti sürekli hale getirmektedir. Kadına şiddet 
uygulayan erkek, bu davranışını genellikle tekrarlamaktadır. Dolayısıyla kadının maruz 
kaldığı fiziksel şiddet, erkek tarafından bir kısır döngü içerisinde sürdürülmektedir. Bu 
döngü üç aşamada tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi gerginliğin tırmanması aşaması, 
ikincisi şiddet aşaması, üçüncüsü ise balayı aşamasıdır. 

Gerginliğin tırmanması aşamasında kadının, erkeğin içinde bulunduğu gerginli-
ği hissetmesiyle, her iki taraf açısından da ortamdaki gerginliğin bilincine varılır. Kadın 
öncelikle bu gerginliğin nedenini anlamak için çabalar ve daha sonra durumu kontrol 
altına almaya çalışır. Kimi zaman bu çaba, gerginliği görmezden gelme şeklinde kimi za-
mansa olağandan biraz daha farklı olarak gerginliğin yatışması için hareket etme şeklinde 
gerçekleşir. Bu aşamada son derece ufak sorunlar bile tartışma konusu haline gelir. Bu 
tartışmalar giderek öfke düzeyinin artmasına ve gerginliğin giderek tırmanmasına neden 
olur. Bunun sonucu olarak genellikle erkek, gerginliği kadına sözel olarak yansıtır. Ger-
ginliğin şiddete dönüştüğü aşamada kadın, erkeğin davranışını kontrol edemez. Şiddetin 

Kadının maruz bırakıldığı erkek 
şiddeti; fiziksel şiddet, psikolojik 
şiddet, cinsel şiddet, ekonomik 
şiddet ve son olarak dijital şiddet 
olarak sıralanabilir.
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sona erdiği balayı aşamasında ise kadına uyguladığı şiddet sonrası erkeğin pişmanlığına 
dair sarf ettiği, şiddetin bir daha yaşanmayacağına dair verdiği sözler, kadının ilişkinin 
düzeleceğine inanmak istemesine ve uğradığı şiddetin sorumlusunun söz konusu erkeğin 
olduğu düşüncesini terk etmesine neden olur. Ancak bu aşama, döngünün bir süre sonra 
en başa dönmesiyle kısa sürede ortadan kalkar. Şiddet ilişkisi başladıktan sonra, şiddet 
davranışının ortadan kalkması istisnai bir durumdur. Genelde artarak devam eder. Şiddet 
devam ettikçe bu üç aşamalı döngü değişir. Zamanla gerginlik aşaması daha da kısalır ve 
şiddet aşaması çabuklaşır, yıllar ilerledikçe özür dileme ve gönül alma çabaları görülmez 
ve barışmalar giderek azalır (KDV, 2008).

Kadının maruz kaldığı şiddet biçimlerinden bir diğeri olan psikolojik şiddet, kadının 
üstesinden gelemeyeceği ya da yapmak istemediği beklentilerde ve isteklerde bulunulması 
ve kadının hakarete maruz bırakılması olarak tanımlanabilir. Aşağılama, kıskançlık, sev-
diği şeylere ya da kişilere zarar verilmesi, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi dav-
ranışlar, psikolojik şiddet örnekleridir (Uçan ve diğerleri, 2014, s. 12). Erkeğin kadına evi 
terk ederse intihar edeceğini, çocuklarını kaçıracağını söylemesi, kadının geçmişiyle ilgili 
olumsuz şeyleri basına ya da kamuya açıklayacağını ifade etmesi, kadını güç kullanarak 
aşağılayıcı işler yaptırmaya zorlaması, yanında silahla oynaması, araba kullanırken kırmı-
zı ışıkta geçmesi veya aşırı hız yapması, kadını ailesinden, arkadaşlarından ayırması, dav-
ranışlarını kontrol etmesi, temel fiziksel ihtiyaçlarını gerçekleştirmesine izin vermemesi 
kimi kaynaklarda duygusal şiddet olarak da tanımlanan psikolojik şiddet örneklerinden-
dir (Aktaş, 2006, s. 35). Hakaret, küfür, başkalarının yanında aşağılama, küçük düşürme, 
korkutma, kadının kendisine ya da çevresindekilere zarar vermekle tehdit etme ‘Aile İçi 
Şiddet Araştırması’nda da duygusal şiddet olarak tanımlanmıştır. En yaygın şiddet biçimi 
olan duygusal şiddete Türkiye genelinde evlenmiş kadınların yaşamlarının herhangi bir 
döneminde maruz kalma oranı %44’dür. Bu tür bir şiddete maruz kalma oranı da erken 
evliliklerle birlikte artmaktadır. Araştırmaya göre 18 yaşından sonra evlenmiş kadınların 
%42’si yaşamın herhangi bir döneminde duygusal şiddete maruz kalırken, bu oran 18 ya-
şından önce evlenmiş kadınlar için %51’dir (Hacettepe ve ASPB, 2015).

Kadın bedenine yönelik denetim, kadın cinselliği üzerindeki denetimle birlikte var 
olur. Kadınları erkeklerin cinsel arzu ve isteklerinin nesnesi olarak gören bu denetim me-
kanizması, kadınların cinselliğini denetleyen yasal ve ahlaki normlarla sürdürülür. Ka-
dının cinsel çıkarlar doğrultusunda kullanılması, cinsel ilişkiye zorlanması kadına karşı 
cinsel şiddet olarak tanımlanmaktadır. Aldatma, cinselliği bir ceza ya da ödül aracı ola-
rak kullanma, tek taraflı cinsel doyuma yönelik cinsellik, kadının istememesine rağmen 
cinsel organlarına dokunmak cinsel şiddet biçimleridir (Uçan ve diğerleri, 2014, s. 12). 
‘Aile İçi Şiddet Araştırması’nda zorla cinsel ilişkiye girme, kadının istememesine rağmen 
korkudan cinsel ilişkiye girmesi, cinsel olarak aşağılayıcı ya da küçük düşürücü eylemlere 
zorlanmanın cinsel şiddet olduğu ifade edilmiştir (Hacettepe ve ASPB, 2015). Bununla 
birlikte uluslararası literatürde kadın sünnetinin, evlenmeye ya da erken yaşta evlenmeye 
zorlamanın, kürtaja ya da çocuk doğurmaya zorlamanın, bekaret kontrolünün, seks işçi-
liğine zorlamanın da cinsel şiddet olduğu kabul edilmektedir. Kadının toplumsal cinsiyet 
rollerine dayandırarak geliştirdiği ‘kadınlık’ algısının temelinde yatan, ‘erkeğin her türlü 
ihtiyacını kadının karşılaması gerektiği’ düşüncesi, kadının aile içinde eşi tarafından uğ-
radığı tecavüzü, bir şiddet olarak görmemesine ve dahası çocuk doğurmakla ilgili olan 
kararların kendisinden bağımsız olarak, ailenin başta eşi olmak üzere diğer üyeleri tara-
fından verilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla kadının çocuk doğurmak istemesi ya 
da istememesi, kürtaj olmak istemesi ya da istememesi ve bu istemlere bağlı olarak yaşan-
ması gereken karar sürecinde dışarıda bırakılması, aile içerisinde son derece yaygın cinsel 
şiddet biçimleri olarak kendini göstermektedir. 
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Cinsel şiddet kadının, erkeğin korumasına alınması, eve kapatılarak kamusal alandan so-
yutlanması sonucunu ortaya çıkartacak önlemlerle ortadan kaldırılamaz. Şiddet biçimine 
maruz kalanın saklanması değil, şiddet eylemini üreten koşulların ortadan kaldırılması 
önemlidir. Kadına karşı diğer şiddet biçimlerinin olduğu gibi cinsel şiddet de toplumsal cin-
siyet ayrımcılığının bir ürünüdür ve cinsel şiddet eylemini ortaya çıkartan, erkeğin, kadın 
üzerinde güce ve tasarrufa sahip olduğu bilincini normalleştiren koşullarla mücadele etmek 
önemlidir.

Kadının aile içinde maruz kaldığı cinsel şiddeti görünür kılmak damgalanma, fiziksel 
şiddete maruz bırakılma ve hatta öldürülme korkusuyla ya da kendisi istemese de eşinin 
istemesi halinde cinsel ilişkiye girmesinin bir şiddet biçimi olarak görülmemesi nedeniyle 
oldukça zordur. Dolayısıyla cinsel şiddet, istatistiklere yansıdığı oranda kadının aile içinde 
maruz kaldığı fiziksel ve duygusal şiddet biçimlerinden daha az görülen şiddet biçimidir. 
Türkiye genelinde evlenmiş kadınların %12’si yaşamın herhangi bir döneminde cinsel şid-
dete maruz kaldığını belirtmiştir. Cinsel şiddet birçok durumda fiziksel şiddet ile birlikte 
yaşanmaktadır zira şiddet mağduru kadınların %27’si hem fiziksel hem de cinsel şiddete 
maruz kalmıştır. 18 yaş öncesi evlenen kadınların %19’u, 18 yaş sonrası evlenen kadınla-
rın ise % 10’u cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir (Hacettepe ve ASPB, 2015).

Gerek ücretsiz aile işçisi konumundaki kadın açısından, gerekse çalışma yaşamında 
istihdam edilmiş kadın açısından, erkekle arasında ortaya çıkan eşitsizliğin ve bunun so-
nucu olarak kadının yoksulluğunun ardında yatan faktör, diğer şiddet biçimlerinde de 
görülen toplumsal cinsiyet ayrımcılığıdır. Bu ayrımcılık, bilhassa aile içinde kadının diğer 
aile üyeleri tarafından ekonomik açıdan sömürülmesi ve emeğinin gasp edilmesi şeklinde 
sürdürülmektedir. ‘Aile İçi Şiddet Araştırması’nda kadının çalışmasına engel olma ya da 
işten ayrılmasına neden olma, ev harcamaları için para vermeme, kadının gelirini elinden 
alma, kadının aile içinde maruz kaldığı ekonomik şiddet biçimleri olarak tanımlanmak-
tadır. Türkiye genelinde bu davranışlardan en az birine yaşamının herhangi bir dönemin-
de maruz kalan evlenmiş kadınların oranı %30’dur (Hacettepe ve ASPB, 2015). Ayrıca ev 
içindeki kadınların karşılıksız gerçekleştirdikleri ev işleri ve bakım işlerinin de kadının 
ekonomik açıdan güçsüzleştirilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Son yıllarda özellikle genç kadınların maruz kaldığı erkek şiddeti türleri arasında tek-
nolojinin kadınları kontrol etmek için kullanmasının bir sonucu olarak yaşanan dijital 
şiddet de bulunmaktadır. Cep telefonlarında bulunan uygulamalar ya da sosyal paylaşım 
siteleri yoluyla kadınları denetlemek, nerede olduğunu bildirmesini istemek, çıplak gö-
rüntülerini çekip yaymakla tehdit etmek, e-posta veya sosyal paylaşım sitelerindeki üyelik 
şifrelerini alıp buradaki bilgileri kullanmak, sosyal paylaşım sitelerinde kadını küçük dü-
şüren, hakaret ve nefret içeren paylaşımlarda bulunmak dijital şiddetin örnekleri arasında 
bulunmaktadır (Uçan ve diğerleri, 2014, s. 12). ‘2014 yılı Aile İçi Şiddet Araştırması’nda 
ısrarlı takip adı altında yer verilen bu tür şiddet biçimlerinden birine her 10 kadından 
yaklaşık 3’ünün en az bir kez maruz kaldığı belirtilmiştir (Hacettepe ve ASPB, 2015).

Sizce kadınlar şiddet nedeniyle ne tür sorunlar yaşarlar?

Şiddetin her biçiminin kadın üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler, 
kimi zaman psikolojik kimi zaman fiziksel boyutlara sahiptir ve genellikle şiddete ma-
ruz kalan kadın, pek çok olumsuz etkiyi aynı anda yaşayabilmektedir. Ancak kadına karşı 
şiddetin, toplumsal ve politik bir sorun olması nedeniyle kadını da aşan pek çok etkisi de 
bulunmaktadır. 

5
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Kadına karşı şiddet, kadın açısından sağırlığa, yaralara, diş kayıplarına, kemik kırıklık-
larına, çürüklere, kronik ağrılara, cinsel bozukluklara, cinsel yolla bulaşan hastalıklara, iç 
organ yaralanmalarına, organ kayıplarına, sakatlanmalara, istenmeyen gebeliklere ve dü-
şüklere, anne ölümlerine neden olabilmektedir (Subaşı ve Akın, 2006, s.6). ‘Aile İçi Şiddet 
Araştırması’nda Türkiye genelinde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların 
dörtte biri şiddet sonucunda yaralandıklarını belirtmiştir. Şiddete maruz kalmış her 10 ka-
dından 6’sı 3 kez veya daha fazla sayıda yaralanmıştır ve bu yaralanmaların yarıya yakınının 
tedavi gerektirecek düzeyde olduğu belirtilmiştir (Hacettepe ve ASPB, 2015). Kadının ma-
ruz bırakıldığı şiddetin, fiziksel sonuçları bakımından varabileceği en uç nokta ise meydana 
gelen kadın cinayetleridir. Erkek şiddeti sonucu yaşanan kadın ölümleri, kimi zaman çare-
sizlik, korku gibi nedenlerle boyun eğerek uzaklaşamadıkları evlerinde kimi zamansa uğ-
radıkları şiddetten kaçarken başlattıkları boşanma ve ayrılma süreçlerinde yaşanmaktadır.

Şiddete maruz kalan kadınlar genellikle benzer psikolojik süreçleri yaşamaktadırlar. 
Utanma, suçluluk, korku, şiddeti hak ettiğine, kaderi olduğuna inanma, öfke, çaresizlik, 
yalnızlık, başarısızlık, değersizlik ve yetersizlik hissi, güvensizlik, düşük benlik saygısı, 
düşük özgüven, yeme ve uyku bozuklukları, intihar eğilimi, madde bağımlılıkları şidde-
tin kadınlar üzerinde görülen yaygın psikolojik etkileri arasında yer almaktadır (Erseçen 
ve Tosun, 2015). Kadınların maruz kaldıkları şiddet sonrasında yaşadıkları psikolojik 
süreç ‘Hırpalanmış Kadın Sendromu’ olarak tanımlanmaktadır. Dört aşamadan oluşan 
bu psikolojik sürecin her bir aşamasına yaşanan şiddete ilişkin farklı bir düşünce biçimi 
hakimdir. İnkar olarak adlandırılan ilk aşama, ilk şiddet eylemi sonucunda kadının şok 
yaşadığı aşamadır. Bu aşamada şiddete maruz kalan kadın, şiddete uğradığını ve ilişki-
sinde problem olduğunu kabul etmek istemez, şiddeti bir kaza, istenmeden yapılmış ve 
büyütülmemesi gereken bir olay olarak nitelendirir. Kadın bu aşamada erkeğin uyguladığı 
şiddet için özür dilemesini bekler ve bunun bir daha tekrarlanmayacağına inanır. İkinci 
aşama şiddete maruz kalan kadının bir sorun olduğunu kabul etmekle birlikte, sorunun 
kaynağı olarak kendisini gördüğü suçluluk aşamasıdır. Kadın bu aşamada yaşadığı suç-
luluk duygusuyla sürekli değişmeye ve daha ‘iyi’ olmaya çabalar. Üçüncü aşama, kadının 
yaşadığı şiddetin sorumlusunun erkek olduğunu kabul ettiği ve hiç kimsenin şiddeti hak 
etmediğini fark ettiği aydınlanma aşamasıdır. Bu aydınlanmaya rağmen kadın, ilişkisinin 
düzeleceğine dair umut taşır. Son aşama olan sorumlulukta ise kadın, şiddet eylemlerinin 
kendiliğinden sona ermeyeceğini kabul eder ve çoğunlukla neler yapabileceğini araştırır. 

Aile İçi Şiddet Araştırmasına göre kadınların %44’ü maruz kaldıkları şiddeti, şiddet sonra-
sı yaşanan psikolojik süreçler dolayısıyla kimseye anlatamamışlardır. Şiddete maruz kalan 
kadınların %89’u şiddetle mücadele konusunda çalışan bir kuruluşa başvurmamıştır. Polise 
yapılan başvuruların %13’ünde hiçbir şey yapılmamıştır (Hacettepe ve ASPB, 2015).

 Kadına karşı şiddet, insan haklarının ihlal edilmesine neden olan, sosyal adalet ve 
toplumsal barışı engelleyen en önemli sosyal sorunlardan birisidir. Kadına karşı şiddetin, 
kadının toplumdaki konumunun daha da güçsüzleşmesi, sosyal izolasyon, erken evlilik, 
erken annelik, anne ve bebek ölümleri, ücretli çalışma yaşamına katılamama ya da yarıda 
bırakma, kadın yoksulluğu, genel olarak suç artışı, verimlilikte azalma, kadının demok-
ratik süreçlere katılımının azalması, şiddetin etkilerinin kuşaktan kuşağa aktarılması gibi 
toplumsal anlamda çok sayıda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Ayrıca kadına karşı şiddet 
sorununun varlığı, ülke ekonomisi açısından kalkınmaya ayrılabilecek kaynakların, şiddete 
uğrayan kadınlar için psikolojik ve hukuki destek hizmetlerine, sağlık hizmetlerine, sığınak 
hizmetlerine, failin yakalanması ve cezalandırılmasıyla ilgili koruma ve güvenlik hizmet-
lerine aktarılmasına neden olmaktadır (Uçan ve diğerleri, 2014; Erseçen ve Tosun, 2015).

‘Hırpalanmış Kadın Sendromu’yla, 
(Battered Woman Syndrome) 
birlikte olduğu erkek tarafından 
uygulanan şiddet sonrası kadının 
yaşadığı psikolojik süreçler dört 
aşamada açıklanmaktadır.

Kadına karşı şiddetin kadın 
üzerinde fiziksel ve psikolojik pek 
çok etkisi bulunmaktadır. Ancak 
kadının maruz kaldığı erkek 
şiddeti aynı zamanda toplumsal 
etkilere sahip sosyal bir sorundur.
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Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
1970’li yıllarda feminist hareketin çabasıyla dikkat çekilen kadına karşı şiddetle mücade-
lede şiddetin belgelenmesi, sığınmaevlerinin, 24 saat ulaşılabilir kriz hatlarının açılması, 
sorunun önlenmesini amaçlayan kurumsal ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiy-
le önemli adımlar atılmaya başlanmıştır (McCue, 1995; Arslan, 1998; Harne ve Radford, 
2008; Aktaran: Özateş, 2009, s.100). 

Feminizm, kadına karşı erkek şiddetini bireysel değil, toplumsal ve politik bir sorun olarak 
tanımlamaktadır. 

Söz konusu adımlardan biri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1975 yılın-
da “Uluslararası Kadın Yılı” ilan edilmesiyle atılmıştır. Aynı yıl Meksika’da Birinci Dünya 
Kadın Konferansı gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkartılan ‘Eylem Planı’nda, Birleşmiş Mil-
letlere üye ülkelerde kadın sorunlarına çözüm getirecek ulusal mekanizmaların kurulması 
önerilmiştir. Bu Eylem Planını desteklemek amacıyla 1976 yılında Birleşmiş Milletler Ka-
dınlar için Kalkınma Fonu (UNIFEM) oluşturulmuştur. Birinci Dünya Kadın Konferan-
sının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1976- 1985 yılları arasında “Eşit Haklar, 
Kalkınma ve Barış için Kadın On Yılı” ilan etmiştir. Bu on yıl içinde toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının ortadan kaldırılması ve kadınların insan haklarının korunmasını öngören 
ve taraf ülkeler üzerinde bağlayıcı niteliği olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) kabul edilmiştir. Sözleşme, 1980 yılında üye 
ülkelerin imzasına açılmış ve 1981 yılında yürürlüğe girmiştir. 14-30 Temmuz 1980 tari-
hinde, Kopenhag’da İkinci Dünya Kadın Konferansı, 1985 yılında ise Nairobi’de Üçüncü 
Dünya Kadın Konferansı gerçekleştirilmiştir. 20 Aralık 1993 tarihinde kadına karşı şiddeti 
tanımlayarak, şiddetin önlenmesine ilişkin devletlere düşen sorumlulukları vurgulayan 
‘Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge’ kabul edilmiştir. 1995 
yılında Pekin’de Dördüncü Dünya Kadın Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansın so-
nunda kadına karşı şiddeti, kadının insan hakkı ihlali olarak tanımlayan ve konferansa 
katılan devletlerin kadının statüsünü geliştirme taahhütlerini içeren Pekin Deklarasyonu 
ve Eylem Platformu kabul edilmiştir (Erseçen ve Tosun, 2015).

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Avrupa Konseyi 2000’li yıllarda pek çok 
Tavsiye Kararı yayınlamıştır. 2000 yılında New York’ta, kadına karşı şiddetle mücadelede 
edinilen kazanımların, karşılaşılan engellerin, son beş yılda dünyada gerçekleşen değiş-
meler ile geleceğe yönelik eylem ve girişimlerin ele alındığı ‘Kadın 2000: 21. Yüzyıl için 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış (Pekin+5)’ başlıklı Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu Özel Oturumu gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü 
Komisyonu, Pekin+10 adıyla toplanarak kadınlara ilişkin evrensel düzeyde ileriye dönük 
stratejileri belirlemiştir. Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılmıştır. 
İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ve 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeyle 
kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda kapsamlı önlemler vurgulanmıştır. 2015 yı-
lında düzenlenen Pekin+20’de kadına karşı şiddetle mücadelede 20 yıllık gözden geçirme 
yapılarak 2015 sonrası gelişim takvimi belirlenmiştir (Erseçen ve Tosun, 2015).

Sizce kadına karşı şiddetle mücadelede atılması gereken öncelikli adımlar nelerdir?

Türkiye’de de feminist hareketinin katkılarıyla 1980’lerden itibaren kadına karşı şidde-
tin önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. 1980’li yıllarda bilinç yükseltme grup-
larında gerçekleştirilen ‘özel alan’a dair tartışmalar, kadına karşı şiddeti, kadın hareketinin 
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öncelikli gündemine dönüştürmüştür. Bu yıllarda gerçekleştirilen kampanyalar, sokak 
gösterileri ve süreli yayınlarla kadınlar bu gündemi kamuoyuna taşımışlardır. Türkiye, 
1985 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi 
(CEDAW)’ni onaylamıştır. 1987 yılındaki ‘dayağa hayır’ yürüyüşü ve 1988’deki ‘mor iğne’ 
kampanyası, kadına karşı şiddetin önemli bir sorun olarak görülmeye başlanmasını sağla-
mıştır (Erseçen ve Tosun, 2015). 

1990 yılında Devlet Bakanlıklarından biri Kadın ve Aileden Sorumlu olarak görev-
lendirilmiştir. 1993 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) ku-
rulmuştur. Bu yıllarda ayrıca kadına karşı şiddetle mücadele eden kadın örgütleri, kadın 
danışma merkezleri ve sığınmaevleri hayata geçmiştir. 

Türkiye’de ilk sığınmaevleri 1990 yılında Bakırköy Belediyesi ve yine 1990 yılında Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından açılmıştır. Bağımsız kadın örgütleri olan Ka-
dın Dayanışma Vakfı 1993, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ise 1995 yılında ilk bağımsız kadın 
sığınmaevlerini açmışlardır. 

1993 yılında kurulan Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM), günümüzde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Genel Müdürlük olarak Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü adıyla hizmet vermektedir.

Resim 8.3

1987 Yılında 
Gerçekleştirilen 
Yürüyüş İçin 
Hazırlanmış El İlanı, 
‘Feminist Dergisi Tüm 
Sayılar Tıpkıbasım 
25. Yıl’, 2012, s. 36, 
Notabene Yayınları.’ 
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1998 yılında, kadına karşı şiddetle mücadeleyi düzenleyen ve şiddet uygulayana yö-
nelik tedbirleri tanımlayan 4320 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenme-
sine Dair Kanun’ çıkarılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde, Medeni Kanun ve Türk Ceza 
Kanunu’nda ayrımcılık içeren ve kadına yönelik şiddeti pekiştiren maddelerin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 2001’de Anayasa’da “eşler arası 
eşitlik” ilkesi, 2004’de ise “kadın erkek eşit haklara sahiptir ve devlet kadın erkek eşitli-
ğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür” ibaresi eklenmiştir (Erseçen ve Tosun, 2015).

2005 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 
50.000’i geçen belediyelerin sığınmaevi açmasına ilişkin madde yer almış, 2012 yılında 
kanunda yapılan değişiklikle nüfusu 100.000’i aşan belediyelerin sığınmaevi açmaları zo-
runluluk haline getirilmiştir. 2005 yılında ayrıca TBMM’de “Töre ve Namus Cinayetleri 
ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi” amacıyla bir komisyon kurulmuştur. 

2007-2010 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”, 
2008-2013 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” Kadının Statüsü Genel Mü-
dürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 

İstanbul Sözleşmesi’ni 2011 yılında imzalayan Türkiye, 2012 yılında bu sözleşmeyi esas 
alan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u 
yürürlüğe koyarak, kadına karşı şiddetle mücadelede koruyucu ve önleyici tedbir kararları-
nın verilmesini düzenlemiştir. Bu kanun uyarınca açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezle-
ri (ŞÖNİM), kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağduru hakkında verilecek koruyucu 
tedbirler ile şiddet uygulayan hakkında verilecek önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik 
güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin 24 
saat süresince sunulduğu merkezler olarak hayata geçirilmiştir. 2012 yılında “Kadına Yöne-
lik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2012-2015)” onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Görüldüğü gibi yıllar içinde kadına karşı şiddetle mücadelede hem uluslararası hem 
de ulusal düzeyde oldukça önemli mesafeler alınmıştır. Bununla birlikte istatistiklere yan-
sıyan ya da saklı kalan kadına karşı şiddet vakaları göz önünde bulundurulduğunda hala 
atılması gereken çok fazla adımın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonucu olan kadına karşı şiddetin ortadan kaldırıl-
ması, eşitlik odaklı politikaları ve çok taraflı bir yaklaşımı gerektirir. Eşitsizliğin ortadan 
kaldırılmasına yönelik uygulamalar, şiddetin toplumda meşru görülmesini önleyecek ça-
lışmalar, şiddet uygulanan kadınlara yönelik koruma ve güçlendirme mekanizmaları, ilgili 
kamu görevlilerinin farkındalıklarının artırılması ve faillerin cezalandırılması bu alanda 
öncelikli olarak ele alınması gereken konulardır (Erseçen ve Tosun, 2015). Toplumsal cin-
siyet ayrımcılığının sonucu olarak ortaya çıkan, kadının maruz kaldığı şiddetle mücade-
lenin temelinde, kadına karşı şiddetin, insan hakkı ihlali olduğu gerçeği bulunmalıdır. 
Hiçbir kadının her ne gerekçeyle olursa olsun şiddete maruz bırakılamayacağı ve şiddetin 
kaçınılmaz olmadığı gerçeği ve bilincinin toplum tarafından benimsenmesini sağlayacak 
düzenlenmelerin hayata geçirilmesi son derece önemlidir.

Kadın bakış açısını benimseyen ve kadına karşı şiddetle mücadelede önemli rol oynayan ilk 
kadın danışma merkezi, 1990 yılında Mor Çatı tarafından İstanbul’da, 1993 yılında Kadın 
Dayanışma Vakfı tarafından Ankara’da açılmıştır. 

Kadını erkekten daha güçsüz ve geride gören yerleşmiş değer yargılarını değiştirecek 
bilinçlendirme çalışmaları yapmak, kadının güçlenmesini sağlayacak projeler üretmek, 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak ve her şeyden önce, insan haklarının, 
kadının da hakkı olduğu yönünde bilinç ve farkındalık yaratacak eğitim programları dü-
zenlemek önemlidir.

Kadına karşı şiddetle mücadelede 
sığınmaevlerinin önemli bir rol 
oynadığını söylemek mümkündür. 
Sığınmaevleri, mevcut şiddetin 
ortadan kaldırılmasından çok, 
şiddetin varlığı halinde kadınların 
başta yaşam hakkı olmak 
üzere temel insan haklarının 
korunmasını sağlayacak 
mekanizmalar olarak varlık 
gösterir.

Kadına karşı şiddetle mücadele 
eden kurumsal ve yasal 
mekanizmaların varlığı kadar, 
bunların, erkek şiddetini ele 
alışı ile şiddete maruz kalan 
kadına yaklaşımı da son derece 
önemlidir. Kadının kurban olarak 
değil, şiddete rağmen ayakta 
kalmasını sağlayacak, kendi 
kararlarını verebilecek ve verdiği 
kararları uygulayabilecek güçlerini 
keşfetmesini kolaylaştırmak 
önemlidir (Uçan ve diğerleri, 
2014).



8. Ünite - Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının Sonucu Olarak Kadına Karşı Şiddet 211

Özet

Toplumsal cinsiyet  ayrımcılığını tanımlamak
 Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadınların yalnızca 
‘kadın’ olmaları nedeniyle maruz kaldığı ayrımcılığın 
adıdır. Toplumsal olarak kurgulanan toplumsal cinsi-
yet rolleri ve normlarından kaynaklanan, kişinin insan 
haklarını ihlal eden her türlü ayrımcılık, dışlanma ve 
engellenmeye verilen addır. Kadın olmaya yüklenen ön-
yargı ve kalıpyargılar kadınların hem birey olarak hem 
de grup olarak açık ya da örtük biçimde baskı altında 
tutulmasına yol açmaktadır. Kadınları, erkekten aşağı 
gören, küçümseyen söylem ve uygulamalar kadar fizik-
sel ve duygusal yönlerden yardıma, sevgiye, korunmaya 
muhtaç varlıklar olarak gören söylem ve uygulamalar 
da toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ürünüdür. 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sağlık, eğitim gibi 
toplumsal alanlar üzerinden tartışmak
 Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kadınların hem fizik-
sel hem de psikolojik sağlıklarını farklı biçimlerde 
oldukça olumsuz etkilemektedir. Kadınların maruz 
bırakıldığı bu ayrımcılık, onların sağlıklarının bo-
zulmasına neden olduğu gibi tekrar kazanılmasının 
önünde de engeller oluşturmaktadır. Yapılan araştır-
malar, kadınların yaşam kalitesinin erkeklere kıyasla 
daha düşük olduğunu, daha fazla hastalık ve stres ya-
şadıklarını göstermektedir. 

 Eğitim hakkı da, tıpkı sağlık hakkı gibi kişinin yaşamını, 
insansal olanaklarını gerçekleştirerek sürdürmesi için 
gereken temel haklardan biridir. Geleneksel cinsiyet rol-
leriyle sınırlandırılarak kadınlara eş ve anne olmaktan 
başka rol biçilmemesi, ev işlerinde çalışmaları gerektiği 
düşüncesi, fiziksel olarak erken gelişen kız çocuklarının 
evden çıkmasının ayıp olarak görülmesi, erken yaşta 
evliliklerin normalleştirilmesi olarak somutluk kazanan 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, kız çocuklarının okula 
kayıtlarının yaptırılmamasına ya da örgün eğitimlerinin 
yarıda kesilmesine neden olmaktadır. 

Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının 
bir sonucu olarak değerlendirmek
 Kadına karşı şiddet kadın ile erkek arasındaki eşitsiz 
güç ilişkilerine dayanan ve nerede gerçekleştirildiği 
fark etmeksizin kadınların zarar görmesiyle ve temel 
insan haklarının ihlal edilmesiyle sonuçlanan önem-
li bir sosyal sorundur. Kadına karşı şiddetin ortadan 
kaldırılması çabalarının ürünü olan uluslararası söz-
leşmelerde erkek şiddetinin, toplumsal cinsiyet ay-
rımcılığının hem bir sonucu olduğunun hem de bu 
ayrımcılığı pekiştirerek artırdığının altı çizilmektedir. 
Bir toplumda kadın ve erkek arasındaki mevcut eşit-
sizlik, bir yandan güç ilişkilerinin kadın aleyhine şe-
killenmesine, diğer yandan ise erkeğin, sahip olduğu 
gücü sürekli hale getirmek ve üstün kılmak için şidde-
ti araçsallaştırmasına neden olur. 

Kadınların maruz bırakıldığı şiddet biçimlerini 
açıklamak 
 Kadının, yakını olan ya da tanımadığı bir erkeğin ey-
leminden fiziksel olarak zarar görmesi, fiziksel olarak 
cezalandırılması kadına karşı fiziksel şiddetin bir so-
nucudur. Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin bir korkut-
ma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. 
Psikolojik şiddet, kadının üstesinden gelemeyeceği 
ya da yapmak istemediği beklentilerde ve isteklerde 
bulunulması ve kadının hakarete maruz bırakılması 
olarak tanımlanabilir. Aşağılama, kıskançlık, sevdiği 
şeylere ya da kişilere zarar verilmesi, duygusal ihti-
yaçlarının karşılanmaması gibi davranışlar, psikolojik 
şiddet örnekleridir. Kadının cinsel çıkarlar doğrultu-
sunda kullanılması, cinsel ilişkiye zorlanması kadına 
karşı cinsel şiddet olarak tanımlanırken, kadının ça-
lışmasına engel olma ya da işten ayrılmasına neden 
olma, ev harcamaları için para vermeme, kadının ge-
lirini elinden alma, kadının aile içinde maruz kaldığı 
ekonomik şiddet biçimleri olarak tanımlanmaktadır. 
Son olarak, son yıllarda özellikle genç kadınların ma-
ruz kaldığı erkek şiddeti türleri arasında teknolojinin 
kadınları kontrol etmek için kullanmasının bir sonu-
cu olarak yaşanan dijital şiddet de bulunmaktadır.

Şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerine ilişkin 
farkındalık göstermek
 Kadına karşı şiddet, insan haklarının ihlal edilmesine 
neden olan, sosyal adalet ve toplumsal barışı engel-
leyen en önemli sosyal sorunlardan birisidir. Kadına 
karşı şiddetin, kadının toplumdaki konumunun daha 
da güçsüzleşmesi, sosyal izolasyon, erken evlilik, erken 
annelik, anne ve bebek ölümleri, ücretli çalışma yaşamı-
na katılamama ya da yarıda bırakma, kadın yoksullu-
ğu, genel olarak suç artışı, verimlilikte azalma, kadının 
demokratik süreçlere katılımının azalması, şiddetin 
etkilerinin kuşaktan kuşağa aktarılması gibi toplumsal 
anlamda çok sayıda olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Kadına karşı şiddetle mücadelede kurumsal ve yasal 
düzenlemeleri ifade etmek
 Türkiye, 1985 yılında Kadınlara Karşı Her Tür-
lü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi 
(CEDAW)’ni onaylamıştır. 1990 yılında Devlet Ba-
kanlıklarından biri Kadın ve Aileden Sorumlu olarak 
görevlendirilmiştir. 1993 yılında Kadının Statüsü ve 
Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) kurulmuştur. 
Bu yıllarda ayrıca kadına karşı şiddetle mücadele 
eden kadın örgütleri, kadın danışma merkezleri ve 
sığınmaevleri hayata geçmiştir. 2007-2010 yıllarını 
kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal 
Eylem Planı”, 2008-2013 “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Ulusal Eylem Planı” Kadının Statüsü Genel Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi kadınların maruz bırakıldığı 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örneklerinden biri olarak 
değerlendirilebilir? 

a. Kadınların erkeklerle eşit şartlarda eğitim almasını 
engelleyen koşulların ortadan kaldırılması.

b. Kadınları, erkeklerden daha güçsüz gören ve erkekler 
tarafından korunması gerektiği düşüncesini üreten 
değer yargılarıyla mücadele edilmesi.

c. Kadınların gereksinim duyduğu doğum ve gebelikle 
ilgili spesifik sağlık gereksinimlerini karşılayacak dü-
zenlemelerin hayata geçirilmesi.

d. Kadınları, erkeklerden koruyacak onlara özel me-
kanların oluşturulması.

e. Kadınların eşit ücret almalarını sağlayacak istihdam 
düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi.

2. Aşağıda eğitim ve sağlık alanında kadınların karşı karşı-
ya kaldıkları bazı toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örnekleri sı-
ralanmıştır. Şıklardan hangisi sözü edilen alanlarda yaşanan 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örneklerinden değildir? 

a. Toplumsal cinsiyet rol kalıplarını içeren müfredatın 
uygulanması.

b. Kız çocuklarının örgün eğitime kayıtlarının yaptırılma-
sına rağmen okula devam takiplerinin önemsenmemesi.

c. Kadınların sağlık sorunlarının, sağlık kuruluşlarından 
ziyade geleneksel yöntemlerle çözülmesinin önerilmesi.

d. Kadınların istenmeyen gebeliklerini sonlandırmala-
rında, yasal olarak tanınmış haklardan uygulamada 
yararlanmalarının önüne geçilmesi.

e. Kadınların örgün eğitime katılımlarında niceliksel 
artışın sağlanması. 

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığı-
nın sonuçlarından birisi olarak değerlendirilemez?

a. Kadınların karar mekanizmalarında daha az yer 
almaları.

b. Kadınlara karşı küçük düşürücü, alaycı ifadelerin 
kullanılması.

c. Kadınların fiziksel açıdan erkeklerden daha güçsüz 
kalmaları.

d. Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların okuma yaz-
ma oranlarının düşük olması. 

e. Anne rahmindeki bebeğin kız olması nedeniyle kür-
taj kararı alınması.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal cinsiyet ayrımcı-
lığı olarak cinsiyetçi işbölümünün kadınlar açısından ortaya 
çıkarttığı dezavantajlardan birisi değildir? 

a. Çocuk bakımından yalnızca kadınların sorumlu 
tutulması.

b. Ağır ve tehlikeli işkollarında kadınların çalıştırılma-
sının yasaklanması.

c. Hane içinde temizlik, yemek gibi ev işlerinin kadınlar 
ve erkekler arasında eşit paylaşılmaması. 

d. Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların kendilerine 
ayıracak daha az zamanlarının kalması.

e. Ücretli ve ücretsiz çalışma bakımından toplamda ka-
dınların erkeklerden daha fazla çalışması.

5. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sözleşmelerde ta-
nımlanan kadına karşı şiddetin özelliklerinden birisidir?

a. Kadına karşı şiddetin toplumsal değil, bireysel bir so-
run olduğu.

b. Kadına karşı şiddetin istatistiklere yansıyan oranda 
yaygın yaşanmadığı.

c. Kadınların, gerek özel alanda gerekse kamusal alanda 
şiddete maruz kaldıkları.

d. Kadınların üzerinde yalnızca fiziksel zararlara yol açtığı.
e. Kadın ve erkeklerin eşit olduklarının kabul edilmesi 

halinde ortaya çıktığı.

6. Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı şiddetin doğrudan 
ekonomiye etkilerinden birisidir?

a. Kadına karşı şiddetle mücadele için gereken hizmet-
lere kaynak aktarılması.

b. Kadına karşı şiddetin, kuşaktan kuşağa aktarılması.
c. Kadınların ruhsal sağlıklarını yitirmeleri.
d. Kadınların örgün eğitime katılımlarını engellemesi.
e. Kadınların sağlık hizmetlerine erişimini engellenmesi. 

7. Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı şiddetin üretildiği 
ve pekiştirildiği düzeylerden birisi değildir?

a. Kültürel düzey 
b. Eğitsel düzey
c. Ekonomik düzey
d. Yasal düzey
e. Politik düzey
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Okuma Parçası
8. Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı şiddetin nedenle-
rinden birisidir? 

a. Kadınların eğitim düzeyinin düşük olması. 
b. Kadınların ücretli çalışmaya katılmaması. 
c. Erkeğin eğitim düzeyinin düşük olması. 
d. Erkeğin, kadına karşı şiddet uygulamasının normal 

kabul edilmesi.
e. Kadının sözleriyle, erkeği şiddete teşvik etmesi.

9. Aşağıdakilerden hangisi kadına karşı ekonomik şiddet 
biçimlerinden birisidir?

a. Erkeğin, kadına aşağılayıcı sözler söylemesi. 
b. Erkeğin, kadını sevdiklerini görmeyi yasaklamakla 

tehdit etmesi. 
c. Erkeğin, kadını istememesine rağmen cinsel ilişkiye 

girmeye zorlaması.
d. Erkeğin, kadına ait özel belgeleri sosyal paylaşım site-

lerinde paylaşması. 
e. Kadının ücretli çalışmaya katılımının engellenmesi.

10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan kadına karşı şiddetle 
mücadele eden kurumlardan birisidir? 

a. Kadın danışma merkezleri.
b. Hanımlar lokali. 
c. Aile danışma merkezleri. 
d. Toplum ruh sağlığı merkezleri. 
e. Meslek edindirme kursları.

KADINLIKTA DİRENMEK
Hiç işe girmek için başvurduğunuzda çocuğunuzun kaç ya-
şında olduğu ve kimin baktığı soruldu mu size? Hiç “özel 
sorunlarını işine yansıtmamalısın” diye bir uyarı aldınız 
mı? Hiç “ayın muayyen günleri zaten üretken olamıyorsu-
nuz, neden illâ da çalışacağız diye tutturuyorsunuz!?”diyerek 
bam telinize basıldı mı? Hiç sesinizin çok çıktığı söylendi 
mi? (Mecaz bile olsa!) Hiç “dünyaya dar açıyla bakmaktan 
kurtulmalısın” diye hatırlatıldı mı? Hiç “bugün sinirlisin, 
nedeni malumdur” denip söyledikleriniz kulak arkası edildi 
mi? Bu soruya uygun bir cevap verince: “Yahu sen ne biçim 
kadınsın!” karşılığını aldınız mı? Hiç “bugün ne kadar şıksın” 
denerek yapılan hatalar unutturulmaya çalışıldı mı? Hiç bir 
kadına yakışacak uysallık, yumuşaklıktan yoksun olduğu-
nuz, sert ve katı davrandığınız vurgulandı mı? Ve hep hep 
kadınlık haliniz size bir şekilde hissettirildi mi? Ve siz, bütün 
bunlara karşın, düşündüklerinizi söylemeye, doğru bildiği-
niz gibi davranmaya devam edebilecek gücü kendinizde ne 
kadar zaman buldunuz? 
Kendinizden nasıl da şüphelendiniz bir an değil mi? Herhal-
de bende bir sorun var. “Ortada hiçbir şey yokken, herkes 
sessiz ve sakin geçinip gidiyorken ha bire sorun yaratıyorum” 
dediniz ve “sus artık be kadın, yerini bil, kadınlığını bil! Ka-
dınsan kadın gibi davran. Yok eğer bu çevrede yer edinmek 
istiyorsan, erkek- kadın ol yine” diyerek zorladınız kendinizi. 
“Onların konuştuğu dille ve oynadığı kurallarla oyna! Sana ait 
olan, olmasını istediğin türde davranışlarla değil. Onların alı-
şık olduğu, kendilerini yabancı hissetmedikleri davranışlarla 
onlara yaklaş, bak o zaman nasıl da kabulleniyorlar” diyerek 
geri adımlar atmaya kalktınız. O hiç beğenmediğiniz ve tepki 
duyduğunuz, içten pazarlığa, hesaplı oynamaya, kapalı kapılar 
ardında işler çevirmeye, hiç istemediğiniz halde kafa sallama-
ya yöneldiniz ve tabii yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. 
Ne içindi tüm bunlar? 
Sadece yeteneklerinizi olabildiğince engellemeden geliştirip, 
yaratıcılığınızı kullanabilmek için. Birinin karısı, kızı, sevgilisi, 
tanışı, arkadaşı olmadan, sadece kendiniz olarak kendinizi ger-
çekleştirebilmek için. Tek başınıza ve kendi ayaklarınızın üze-
rinde durarak. Kadınlığınızı yadsımaksızın, ona sarılıp, “ben 
kadın-insanım”ı vurgulayarak. Oysa bu çıkışlarınız çoğu kez 
yanlış anlaşıldı değil mi? Hiç ummadığınız biçimde değerlen-
dirilip, mahkûm edildiniz. Çok şey istediğiniz, kendinizi “bir 
şey” sandığınız, öne çıkmaya çalıştığınız, iktidar istediğiniz ya 
ima edildi, ya da arkanızdan söylendi ve mutlaka dedikodunuz 
yapıldı. Ama çok doğal değil mi? Çünkü kafalarda yer eden ka-
lıplar içinde, kullanılan dilde bu davranışlarınızla siz ancak bu 
nitelemeleri hak edersiniz. Eğer eleştirmeye cesaret ediyorsa-
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
nız, mutlaka kendinizi öneriyorsunuzdur, çatlak ses çıkarıyor-
sanız birinin kellesini istiyorsunuzdur, açıkça konuşulmasını 
talep ediyorsanız grupçuluk yapıyorsunuzdur. Oysa size düşen 
susup beklemek, iktidar sahiplerinin -bunlar çoğunlukla er-
keklerdir- sizi seçmesini ummaktır. O sevimli, huzur verici ha-
liniz, tatlı diliniz, şıklığınız, ferahlatıcı neşeniz, kendini bilen 
suskunluğunuz ve de elbette ki sabrınızla umarak beklemektir 
sizden talep edilen. Çünkü inisiyatif sahibi olmak, talep etme 
cesaretini göstermek, herkesin ortasında eleştiriler getirmek, 
öneriler geliştirmek, kendini ortaya koymak ve hak talep et-
mek onların dünyasına ait davranışlardır. O dünyaya gire-
bilmek için en azından erkek-kadın olduğunuzu kanıtlamış 
olmanız gerekir. Yoksa hep çocuk gibi azarlanıp, yerinize otur-
tulursunuz. Ya da işi “cazgırlığa” vurup, “edepsizleşir”, “uka-
lalaşırsınız”. Nedense bunlar çoğu kez kadınlara yakıştırılan 
tanımlardır. Onların diliyle konuşmayı başardığınız zaman 
da büyük bir değişiklik olmaz genellikle. Onların izin ver-
mesini beklersiniz, bir şeyler yapabilmek için ve bol bol faz-
ladan çabalar sarf edip durursunuz. Çok akılcı davrandığınızı 
düşünürken, birden ne kadar duygusal olduğunuzdan dem 
vurulur. Sakin olduğunuzu sanırken alabildiğine heyecanlı 
ve aceleci olduğunuz vurgulanır. Tam ayrıntılarla uğraşma-
yıp, dünyaya geniş açıyla bakabildiğinizi kurarken aniden dar 
görüşlülüğünüz yüzünüze çarpılır. Özel sorunlarınızı işe taşı-
mamayı öğrendiğinizi sanıp kendinizi alkışlarken, evde ya da 
dışarda ne gibi sorununuz olduğu sorulur. Özetle, kolay kolay 
yaranamazsınız. Onların kalıplarına girmediğiniz sürece göz-
lerine de giremezsiniz. Ama artık içgüdüleşmiş sabrınız, bu 
didişmeyi sürdürmenizin en büyük kaynağı olur. Dayanağınız 
da kadınlığınızda direnmenizdir. Yaratıcılığınızın önündeki 
engelleri tek tek parmaklarıyla aşındırırken, hem o dünyayı 
daha iyi anlar, hem de gücünüzün derecesini bir kez daha sı-
namış olursunuz. Ama bu mücadeleyi vermeyenlerden daha 
çabuk yıpranma ve tükenme uğruna. 
Oysa istenen hem bütün bu engelleri dikmeye değmeyecek 
denli basit, hem de dikilen engelleri yerle bir etmeye değe-
cek denli değerlidir. İstenilen sadece yaratıcılığımızı, yete-
neklerimizi ve potansiyelimizi ifade edebilme özgürlüğü ve 
olanağıdır. Bu yönde iktidar istediğimiz, doğru olabilir ama 
bu iktidar denetlemek ve yönetmek için değil, özgürleşebilme 
koşullarımızı yaratabilmek içindir. 

Kaynak: S. Nur tarafından kaleme alınan bu metin, 1987-
1990 yılları arasında yayınlanan Feminist isimle dergide yer 
almıştır. Dergi, 2012 yılında Notabene yayınları tarafından 
‘Feminist Dergisi Tüm Sayılar Tıpkıbasım 25. Yıl’ ismiyle ye-
niden basılmıştır. 

1. d Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı-
nı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. e Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı-
nı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı-
nı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı-
nı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “Kadına Karşı Şiddet” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Kadına Karşı Şiddet Biçimleri-
nin ve Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Kadına Karşı Şiddet” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Kadına Karşı Şiddet” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Kadına Karşı Şiddet Biçimleri-
nin ve Etkileri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Kadına Karşı Şiddetle Mücade-
le” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Sağlık hakkı, temel insan haklarından birisidir ve devletin, 
yurttaşlarına sağladığı haklar dolayımıyla korunur. Bu ne-
denle sağlık hakkının korunmasını düzenleyen yurttaşlık 
haklarından tüm yurttaşların eşit biçimde yararlanılmasının 
sağlanması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kimi 
toplumlarda sosyal, ekonomik ve politik hakların kadınlara, 
erkeklerle eşit biçimde tanınmaması olarak ortaya çıkar. Bazı 
toplumlarda ise bu haklar, mevcut toplumsal cinsiyet ayrımcı-
lığı gözetilmeksizin düzenlenir. Bu türden bir düzenleme ise 
kadını, erkek karşısında ikincil bir varlık olarak kabul eden ay-
rımcılığı görmezden gelmesi nedeniyle, kadınların temel hak-
larını, erkeklerle eşit biçimde korumakta yetersiz kalır. Örne-
ğin bir sağlık kuruluşunda kadın ve erkeğin eşit sağlık hizmeti 
almasının önünde kurumsal ve yasal bir engel bulunmayabilir. 
Ancak kadının, erkek doktora muayene olmasına izin verme-
mek, yalnızca toplumsal cinsiyeti nedeniyle sağlık sorunlarını 
dikkate almamak ya da ertelemek, kadının sağlık hakkının 
ihlaline yol açar. Bu nedenle toplumsal cinsiyet ayrımcılığının 
ürünü olan düzenlemeler gibi toplumsal cinsiyet körü düzen-
lemeler de, kadının sağlık hakkının korunmasını engeller. 

Sıra Sizde 2
Eğitim hakkı da, tıpkı sağlık hakkı gibi insanların temel hakla-
rından biri olup, devletin bu hakların korunmasını sağlayacak 
düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kadının eğitim hak-
kından tam olarak yararlanması ve eğitimde toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için kız çocuklarının örgün eğitim ku-
rumlarına yalnızca kayıtlarının yapılması yetersiz kalacaktır. 
Evlerine yakın yerde okul bulunmayan kız çocuklarının okula 
gönderilmemeleri, ekonomik yoksunluk durumunda eğiti-
mini yarıda bırakması gereken kişilerin kız çocukları olduğu 
düşüncesi, ergenlikte ortaya çıkan fizyolojik gelişimle birlikte 
okulu bırakmaya zorlanmaları, ev içi bakım işlerini yapmaları 
gerektiğine ilişkin toplumsal cinsiyet rol kalıpları kadınların 
eğitim hakkının korunmasını engelleyen toplumsal cinsi-
yet ayrımcılığı örnekleridir. Bunların ortadan kaldırılmasına 
ilişkin düzenlemelerin yapılmaması halinde kız çocuklarının 
eğitimden kopmaları sorunu devam edecektir. Ayrıca eğitim 
alanında eşitliği sağlamak üzere toplumsal cinsiyet ayrımcılığı-
nı üreten ve pekiştiren ders müfredatının ve öğretmen tutum-
larının da önlenmesi için tedbirler alınması gerekmektedir. 

Sıra Sizde 3
Cinsiyetçi işbölümü, ev içi işlerin erkeklerden farklı olarak 
kadının işi olduğu düşüncesini ve pratiğini üretir. Kadınlar, 
ister gelir getirici bir işte çalışsın, isterse çalışmasın ev için-
de gerçekleştirilmesi gereken tüm işlerden sorumlu tutulur. 

Çamaşır, bulaşık, yemek, temizlik, alışveriş gibi ev işleri ka-
dınlar tarafından yapılır. Yine ev içinde çocuk, yaşlı, hasta ve 
engelli aile üyelerinin bakımı da kadından beklenir. Bu işler 
yalnızca kadının kendi ihtiyaçlarını değil, hane üyelerinin 
temel gereksinimlerini karşılamaya yönelik olsa da kadınlar 
tarafından yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak 
görülür. Erkeğin bu işlere katılımı bir görev paylaşımı olarak 
değil, yalnızca bir ‘yardım’ olarak kabul edilir ve istememesi 
halinde erkeğin bu yardımı da yapmaması normalleştirilir. 
Böylece tüm ev içi işler, kadınlar tarafından herhangi bir kar-
şılığı olmaksızın gerçekleştirilmeye devam edilir. 

Sıra Sizde 4 
Kadının maruz bırakıldığı erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle ka-
dına karşı şiddeti, şiddete maruz bırakılan kadın ve şiddet uy-
gulayan erkeğin bireysel özellikleri üzerinden kişi düzeyinde 
değil, sosyal bir sorun olarak değerlendirmek gerekmektedir. 
Şiddeti üreten toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kültürel, politik, 
yasal ve ekonomik olmak üzere dört temel alanda üretilir ve 
pekiştirilir. Böylece kadını erkekten aşağı göre, aşağılayan de-
ğer yargılarından, cinsiyetçi işbölümüne, kadına karşı şiddeti 
cezası bırakan ya da olumlayan hukuki düzenlemelerden, 
kadının karar mekanizmalarına katılımının engellenmesine 
kadar çoklu süreçlerde kadına karşı şiddet normalleştirilir. 

Sıra Sizde 5
Maruz bırakıldığı şiddet, kadın üzerinde hem fiziksel hem de 
psikolojik pek çok zarara yol açar. Kadına karşı şiddet, kadının 
yaralanmasına, sakat kalmasına ve ölümüne yol açtığı gibi akıl 
sağlığının zarar görmesine, psikolojik sorunlar yaşamasına da 
neden olur. Ancak kadına karşı şiddet, yalnızca maruz kalan 
kadın üzerinde çoklu sağlık sorunlarına yol açmakla kalmaz. 
Aynı zamanda bir grup olarak kadınların baskılanmasına, ma-
ruz bırakıldıkları ayrımcılık ve şiddetin devam etmesi bakı-
mından sosyal bir sorun olarak yaşanmasına neden olur. 

Sıra Sizde 6
Kadına karşı şiddetle, bu şiddet biçiminin toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığının bir sonucu olduğu kabulüne sahip araçlarla 
mücadele edilmesi önemlidir. Bu nedenle sorunun ortadan 
kaldırılması için gerek özel alanda gerekse kamusal alanda 
kadın ile erkeği eşit görmeyen, kadının erkeğe tabiiyetini sa-
vunan, erkek şiddetini normalleştiren, kadını suçlayan ya da 
bireysel bir sorunmuş gibi yansıtan söylem ve uygulamaların 
ortadan kaldırılması şiddetle mücadelede benimsenmesi ge-
reken öncelikli adımların başında gelmektedir. 
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