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GELENEKSEL BAĞLAMDA ERKEKLERİN DÖNÜŞEN KADINLIK ALGISI - 

ŞANLIURFA İLİ ÖRNEĞİ 

  

 

Gıyasettin YILDIZ 1 

Öz 

Geleneksel toplumlarda kadın ve erkeğin toplum içerisinde alması gereken roller ve sorumluluklarının neler olduğu 
cinsel kimlikleri arasındaki farklılıklara göre düzenlenir. Bu yapılarda bireyin çizilen çerçeveye uygun olarak 
davranması için yapı tarafından inşa edilen toplumsal kurumlar ve kurumlar tarafında yetiştirilen sosyalizasyon 
ajanlarıyla bir yandan sistemin süreklilik arz etmesinin sağlanması öte taraftan denetim mekanizmasıyla da 
kontrol altında tutularak cinsel kimliklerin inşası iş birliği içerisinde gerçekleşir. Ancak toplumsal yapı 
tarafından inşa edilen sistem modernleşme sürecinin etkisiyle beraber birçok alanda meydana gelen değişimler gibi 
geleneksel toplum yapısının yapısında da değişimler/dönüşümler meydana getirerek çözülmelere neden olmaktadır.  
Modernleşme sürecinin meydana getirdiği çözülmeler; geleneksel yapıya özgü olan aile tipinde, çalışma yaşamında, 
gelir etme biçiminde, özellikle de cinsiyetlerin toplumsal konumların da ve cinsel kimliklerinin tanımlanma 
biçimlerindeki kültürel kodlarının çözülmesine neden olmasından dolayı toplum içerisinde olumlu veya olumsuz 
değişimlere neden olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple modernleşme süreciyle beraber meydana gelen değişimlerin 
her iki cinsiyet açısından yansımasının nasıl olduğu ve ne derecede gerçekleştiğini anlamak amacıyla ataerkil 
toplum yapısının temel özelliklerini oldukça net bir biçimde yansıtan illerden biri olan Şanlıurfa da yaşayan 20 
erkekle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilen nitel 
araştırmada elde edilen bulgular yorumlayıcı metod ışığında çözümlemeler yapılmıştır. Görüşme sonunda elde 
edilen bulgularda, erkeklerin kadın kimliğini tanımlama biçimlerinin halen ataerkil düzenin sosyalizasyon 
süreciyle içselleştirmiş olduğu şekliyle devam ettiği anlaşılmıştır. Kadın kimliğinin halen cinsel kimlik üzerinden 
tanımlanmaya devam etmesi; toplumsal cinsiyet rollerinin aynı şekilde sürdürülmesine ve bunun yanında; çalışma 
yaşamına, kararlara katılma düzeyine, kamusal alanda görünme, çocuk doğurma ve boşanma gibi haklarda 
gelişmelerin oldukça sınırlı kalmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca olumlu anlamda değişimlerin sınırlı 
kalmasının yanı sıra erkekler görülen değişim örneklerini görüp kadınlar konusundaki değişimlerde daha da sert 
bir tavır takınmaya başladıkları anlaşılmıştır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki erkeklerin özellikle kız 
çocuklarının eğitimlerine yönelik bakış açılarında oldukça olumlu bir değişim görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Ataerkil Yapı, Toplumsal Cinsiyet, Kadınlık, Erkeklik, Annelik 

 

THE TRANSFORMED FEMININITY PERCEPTION OF MEN IN 

TRADITIONAL CONTEXS: THE CASE STUDY OF ŞANLIURFA PROVINCE  

 

Abstract 

                                                             
1 Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi, gyildiz21@hotmail.com 
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The roles and responsibilities of women and men in traditional societies are regulated/ordered according to the 

differences between their sexual identities. In these structures/societies,  the social institutions built by the 

structur/societies in order for the individual to act in line with drawn framework  and the socialization agents 

raised by these institutions ensure the continuity of the system on the one hand and the construction of sexual 

identities by controlling it on the other hand. However, the system constructed by the social structures along with the 

effect of the modernization process cause changes and transformations in many fields and also  dissolve  the 

traditional social structures by transforming its structure. It is viewed that the dissolution caused by modernization 

process  in the  family type unique to the traditional structure, working life, way of getting income, specially the 

social position of sexes and the  dissolution of culture codes defining sexual identities, has brought about  positive 

and negative changes. For this reason, interviews were conducted with 20 men living in Şanlıurfa, one of the 

provinces that clearly reflects the basic characteristics of the patriarchal structure in order to understand how and to 

what extent the changes occurring with the modernization process are reflected in terms of both genders. The results 

of the qualitative research conducted using semi-structured interview form were analyzed in the light of the 

interpretive method.According to the findings obtained at the end of the interview, it was found that the way men 

define the identity of women indicates the continuity of patriarchal order internalized through the socialization 

process. This study noticed  that women are still defined through their sexual identity and the gender roles are 

perpetuated in the same way. In addition,  there is quite limited development in women's rights  in terms of  

working life, level of participation in decisions, appearance in public space, giving birth to child and getting divorce. 

In addition to limited positive changes, it was also noted that men observing the examples of changes in women have 

started to take even harsher attitude towards the changes. However, it should be noted that there has been a quite 

positive change in their viwepoints regarding the education of boys, specially girls. 

 

Keywords: Patriarchal Structure, Gender, Femininity, Masculinity, Motherhood

 

Giriş 

Cinsiyet kavramı iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. İlki bireyin biyolojik ve fizyolojik 

yapısından yola çıkarak bedenin dişil ya da eril olarak sınıflandırılması iken ikincisi kadın ve erkek 

arasındaki farklılıkların kaynağının biyolojik temelli olmaktan ziyade toplumun kültürel 

kodlarındaki farklılıklarla ilintili olarak sosyalizasyon süreci sonucunda öğrenildiğini iddia eden 

toplumsal cinsiyet yaklaşımıdır (Güdücü, 2018:  s. 24). Sosyalizasyon süreci bireyin kurum ve 

diğer aktörler ile girdiği ilişkiler/etkileşimler sonucunda belirli norm, değer yargısı, inanç ve 

davranış kalıplarını benimseyerek içselleştirmesini sağlaması nedeniyle toplumsal cinsiyet kavramı 

için son derece önemlidir (Uluocak, 2007: s. 41). Simone de Beauvour 1949’da söylediği “kadın 

doğulmaz, kadın olunur” sözüyle sosyalizasyon sürecinde öğretilen kültürün bireyin cinsiyetindeki 

önemine vurgu yapar (Aksu, 2010: s. 37). Kadınlık ve erkekliğin biyolojik temeli yadsınamaz bir 

gerçeklik olmasına rağmen cinsiyetin toplumsal düzlemde inşa edilen bir sürecin ürünü olduğunu 

göz önünde bulundurmak önemlidir. 
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İlk dönem toplumsal cinsiyet çalışmaları kadın ve erkek cinsiyetini karşıt ikilikler olarak ele 

almaktadır. Bu ikiliğin temeli biyolojik cinsiyet üzerinden yükselen biyolojik cinsiyet ikiliğinin 

toplumsal alana da dayatılmasından kaynaklanmaktadır. Kadın ve erkek kimlikleri üremeye dayalı 

bir ikili karşıtlık olarak ele alındığında bile bu kimlikler arasındaki farklılıklar dil, söylemler, 

pratikler, davranışlar, ilişkiler aracılığıyla yeniden üretilir (Savran, 2013: s. 236). Ataerkil toplumlar 

Savran’ın da belirttiği üzere söylemsel pratikler ve kültürel imgelerle yeniden inşa edilen iki 

cinsiyetin karşıt olarak tanımlanmasını ve sürekli yeniden üretilmesini sağlayan cinsiyet düzeni 

mekanizmasını kurmuştur. Toplumsal cinsiyet düzeninin kaynağının ne olduğunu bulmaya çalışan 

sosyal çalışmacılardan biri olan Alain Touraine de toplumsal cinsiyet düzeninin söylemsel yönüne 

vurgu yapar. Touraine “kadın doğası” ya da “kadın psikolojisi” söylemlerinin yalnızca kadınları 

erkeklerden daha aşağı konuma hapseden ve onları kısıtlayan söylemlerdir. Pek çok yazar 

kadınlığın bir toplumsal inşa sürecinin sonunda ortaya çıktığı konusunda hemfikirdirler. Kadınlık 

ve erkekliği toplumsal söylem pratikleriyle sınıflandırmanın ancak toplumsal üreme sisteminin 

kurulması ve dolayısıyla türün devamının sağlanması bunu yaparken de erkekler tarafından tekelci 

bir denetim sisteminin kurulmasının amaçlandığı iddia edilir (Savran, 2007: s. 21-23). Üretilen 

denetim sistemi kadınları ikincil plana ve ezilen konuma mahkum ederken diğer yandan da 

erkeklerin de kendilerine biçilen rolleri ve davranış kalıplarını sergilemeye mahkum eder. 

Toplum içerisinde kadınların ve erkeklerin nasıl roller üstleneceği belirleyen ve inşa eden 

süreç Condidelia Fine’ya göre ya evde başlar ya da evde biter. Fine toplumsal cinsiyet rollerinin 

evdeki eğitim süreci içinde öğrenilen kültür yani toplumsal sermaye aracılığıyla öğrenildiğini iddia 

eder. Bu süreçte öğrenilen roller kişinin yaşamı boyunca varlığını sürdürmektedir. Fine konuyla 

ilgili verdiği bir örnekte evlenmeden önce ev işi ve çocuk bakımı gibi tüm konularda anlaşan bir 

çiftin evliliklerinin bir ay içerisinde fiyaskoyla sonuçlandığını anlatmaktadır (Fine, 2009: s. 97). Bu 

örnekte de görüldüğü üzere kadın ve erkeğin kendi aralarında eşit şartlarda bir bölüşüm 

konusunda anlaşsalar bile bireyler tarafından içselleştirilen toplumsal sermayeleri cinsiyet rollerinin 

sürdürülmesinde önemli bir etkendir. 

Sosyalizasyon süreciyle içselleştirilen toplumsal cinsiyet rollerinin sonraki kuşaklara 

aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması için ataerkil sistem çeşitli önlemler almaktadır. Birey 

ataerkil sistem tarafından cinsel kimliğine özgü olarak biçilen rollere ilişkin bilgileri edindikten 

sonra ataerkil sistem tarafından da baskı altında tutulur ve her iki cinsiyet için de uymak zorunda 

oldukları kalıplarla biçimlendirilir. Bu durum her ne kadar her iki cins için de geçerli olsa da 

kadınlara yönelik ayrımcı ve ikincilleştirici bir süreç işletilir. Örneğin eğitim kurumlarından uzak 

tutularak kadının bilinçlenmesi engellenir. Bedenlerini özgürce kullanmalarının önüne geçmek için 

iyi-kötü, edepli-edepsiz gibi dilsel söylemler aracılığıyla sınırlandırılmaya çalışılan kadın cinsidir 
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(Topuz, 2016: s. 32). Diğer bir deyişle ataerkil sistem ürettiği kimliklerle bireylere sosyo-kültürel 

yapıya uygun davranması konusunda zorlayıcı bir mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki 

cins için de baskılayıcı bir mekanizma olan ataerkil sistem kadınlar üzerinde erkeklerden daha 

fazla baskı kurmaktadır. 

 

Kadınlık ve Erkeklik Kimlikleri 

Kadınlık kimliği üzerinde uzun yıllardır çalışmalar sürdürülmesine rağmen erkeklik kimliği 

üzerine yapılan çalışmalar yakın bir zamanda başlamıştır. Kimlik sorunu bireyin kendisini nasıl 

tanımlaması gerektiğiyle alakalıdır. Modernist söylem (çağdaş sosyal çalışmacılar) kimliği “öteki” 

üzerinden kurmaktadır. Yani kimlik, ikili karşıtlıklar üzerine kurulu olan ilişkiler ağıdır. Erkeklik 

kimliği “kadın gibi olmayan” üzerinden kurulurken kadınlık kimliği de “erkek gibi olmayan” 

üzerinden kurulmaktadır (Tönel, 2011: s. 11). Pierre Bourdieu da kadın ve erkek kimliklerinin 

karşıtlıklar üzerinden kurulduğunu vurgular. Ona göre cinsiyetler arasındaki farklar eşya ve 

faaliyetler eşleştirilmesi, nesnel ve öznel gerekliliğiyle karşıtlıklar içerisinde nüfuz eder. Örneğin; 

yukarı/aşağı, alt/üst, ön/arka, sağ/sol ve sert/yumuşak, dışarı (kamusal alan)/içeri (özel alan) vb. 

karşıtlıklar aynı zamanda bedensel hareketlerle gerçekleşir. Doğa ve insan bedeni arasında armoni, 

çağrışım gibi yollarla bağlantı kurularak üretilen söylem ve pratiklerle eril tahakküm haklı bir 

zemine oturtulur (Bourdieu, 2015: s. 20). 

Cinsel kimlikler arasındaki farkı doğanın bir gerekliliği gibi sunan eril düşünce aynı 

zamanda kadın ve erkeklerin toplum içerisinde cinsiyet kimliklerine uygun olarak nasıl 

konumlanması gerektiğini de söyler. Bu konumlama biçimi söylem ve pratikte yine karşıtlıklar 

üzerinden kurulur. Sembolik bir makine gibi işleyen toplumsal cinsiyet düzeni kadınlık ve erkeklik 

kimliklerinin karşıt ikilikler olarak içselleştirilmesini sağlar. Toplumsal yaşamın her alanında 

kadının ve erkeğin konumu, yapacakları işlerin işbölümüyle ayrıştırılması, erkeklere kamusal 

alanlar ayrılırken kadınlara ev içinin ayrılması gibi çeşitli karşıtlıklarla kadınlık ve erkeklik 

arasındaki karşıtlıklar sembolik bir düzen içinde sürdürülür (Bourdieu, 2015: s. 20). 

Eril merkezci egemen anlayışla şekillenen toplumsal cinsiyet düzeni, sosyalizasyon süreci 

ile cinsiyetlerin kimliklerinin ne olduğunu ve buna bağlı olarak nasıl davranması gerektiğini 

belirtmekle kalmaz, aynı zamanda ne olmayacağının ve nasıl davranmayacağının da sınırlarını çizer 

(Akea ve Tönel, 2011: s. 12). Serpil Sancar da “Erkeklik; İmkansız İktidar” kitabında cinsel 

kimliklerin karşıtlıklar üzerinden kurulduğunu vurgulamaktadır. Sancar (2016, s. 28)erkekliğin güç, 

akıl, aktiflik, çatışmadan kaçmama, şiddet uygulayabilme, rekabet becerisi ve başarı tutkusu, 

teknolojik bilgiye ve uzmanlığa sahip olabilmeyi isteme, risk alma ve macera peşinde koşma 
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arzusu ve kahramanlık peşinde koşma gibi niteliklerle kadınlığın ise duygusallık, pasiflik ve 

barışçılık, anlayışlı ve şefkatli olma gibi niteliklerle tanımlandığını belirtmektedir. Aynı zamanda bu 

durum kadınların ve erkeklerin ne olamayacağını da anlatan bir durumdur. Erkekler güçlü iken 

kadınlar zayıf, erkekler rasyonel iken kadınlar duygusal olarak birbirinin karşı konumuna 

yerleştirilir. 

Toplumsal cinsiyet düzeninde sınırların bireyin düşünce dünyasından günlük yaşamındaki her 

alana kadar nüfuz etmiş olması eril merkeziyetçi düşüncenin boyutunu gözler önüne sermektedir. 

Eril tahakkümün bireyler tarafından içselleştirilmesinde kullanılan en önemli argümanlardan biri 

mitler diğeri ritüellerdir. Mitsel hikayeler eril bireylerin cinsel üstünlüğünü vurgularken bu sayede 

erkeğe liderlik vasfını da verir. Sünnet, askerlik gibi toplumsal yaşamda gerçekleştirilen ritüeller 

erkek cinsel kimliğini sürekli olarak kutsayıcı bir duruma koyarken kadın cinsel kimliğinin 

gizlenmesi gerekliliği içselleştirilir. Bu durum kadın üzerindeki keyfi tahakkümün zeminini 

hazırlar. Mitlerle ve ritüellerle desteklenen erkek merkezci görüş cinsler arasındaki farkların inşa 

edilmesini ve yeniden üretilmesini sağlar (Bourdieu, 2015: s. 22-23). 

 

Araştırma Yöntemi 

Ataerkil yapısına sahip toplumlarda kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl inşa edildiğini ve 

toplumsal birleşenlerle (namus, din ve kültür) nasıl sürdürülüp devam ettiğine yönelik teorik 

çerçeve bölümünde değinilmiştir. Teorik çerçeve de değinilen özelliklere ataerkil toplum yapısının 

özelliklerini sıkıca devam ettirmesi nedeniyle Şanlıurfa ili örneklem olarak seçilmiştir.  Şanlıurfa 

ilinde yaşayan “40 yaş ve üstü” erkeklerle gerçekleştirilen alan çalışmasında; erkekler ataerkil yapı 

tarafından  verilen rolleri nasıl ve ne derecede gerçekleştirmektedir? Erkekler, kadın ve kadınlık 

kimliğini nasıl tanımlanmaktadır? Benimsetilmiş olan kadın profili modernleşme sürecinin 

etkisiyle beraber  erkeklerin bakış açılarında ne gibi değişimler yaratmıştır? vb. gibi sorulara cevap 

aranmış ve elde edilen bulgular nitel araştırma yönteminin yorumlayıcı metodu ışığında 

çözümlenerek sosyolojik analizleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ataerkil sistemin oldukça hâkim 

olduğu bir il olan Şanlıurfa’da kadınlara yönelik çalışma ve kadınlara erişme güç olması sebebiyle 

erkekler tercih edilmiştir. Ancak erkeklere ulaşılması rahat olmasına karşın erkeklerin çalışan 

bireylerden seçilmesi ve genellikle iş yerinde görüşmelerin gerçekleşmesi nedeniyle kişilerle birebir 

görüşme imkânını kısıtlamış ve bu sebeple görüşmeciler düşüncelerini aktarmada yeterince rahat 

olamamalarına neden olması gibi zorlu saha şartları içerisinde görüşmeler gerçekleşmiştir. Ayrıca 

söz konusu konunun kadınlarla ilgili olması da düşüncelerini rahat bir şekilde ifade 

edememelerine neden olmuştur. Çünkü   kadınlar söz konusu olduğunda “kadınların namusunda 
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erkeklerin sorumlu” olduğu gibi bir algının bölgede hakim düşünce olması sebebiyle erkeklerin 

kadınlar konusunda paylaşımlarının daha az olmasına sebebiyet vermesinin anlaşılır olabileceği 

düşüncesindeyiz. Bu sebeple görüşmeler de erkeklerden tüm sorulara istenilen nitelikte cevaplar 

alınamamış ancak görüme formunda olmayan ek sorularla düşüncelerine yönelik bilgi alınması 

için yoğun bir çaba sarf edilmiştir.  

Alan araştırmasında veri toplama tekniklerinden nitel araştırma yöntemi olan yarı 

yapılandırılmış mülakat tekniği kullanarak gerçekleştirilmiştir. Teorik çerçeveye uygun olarak 

hazırlanan 10 mülakat sorusu hazırlanmış ve saha şartlarına bağlı olarak 10 ile 25 dakika arasındaki 

sürelerde görüşmeler gerçekleşmiştir.  Görüşmeler 8-18 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa da 

rastgele örneklem yöntemiyle toplamda 20 kişiyle gerçekleşmiştir. Görüşmeler ses kaydı ve not 

tutularak kayıt altına alınmıştır. Görüşmeye katılması için birçok kişiye teklif edilse de bölgenin 

yapısı, zaman aralığı ve çoğunlukla çalışan kişiler olması nedeniyle zaman ayırmak 

istememelerinden  sınırlı kalmıştır. Ancak görüşülen kişiler sosyo-ekonomik, eğitim, meslek ve 

gibi değişkenlerin farklılık olması ön planda tutulmuş ve böylelikle geleneksel erkek profilinin tek 

tipleştirmeden il profili yakalanmaya çalışılmıştır. 

 

1.  Görüşme Grubunun Demografik Özellikleri 

Nitel araştırma desenin yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle Şanlıurfa ilinde 

gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada Şanlıurfalı olup aynı zamanda bir meslek sahibi olan  (çalışan 

ya da bir meslekten emekli olan) bireylerden elde edilen bulgular paylaşılmıştır. Katılımcıların yaş 

aralığı 40 ile 72 arasında olup, yaş ortalaması 54 olarak saptanmıştır. Çalışmanın amacı gereği 

özellikle ileri yaşlardaki bireylerle görüşme sağlanması için büyük çaba harcanmış ancak düşük 

eğitim seviyesi ve sağlıklı iletişim kurulaması nedeniyle 40 yaşına kadar olan bireyler dâhil 

edilmiştir. 

Araştırma gurubunun eğitim seviyesi, “lisans mezunu” ve “okuryazar olmayan” eğitim 

düzeyleri arasında dağılım göstermektedir. Ancak gurubun eğitim seviyesi iki yönlü dağılım 

oluşturmuştur. Birinci yönde dağılım gösterenler “ortaokul” ve altı eğitim seviyesine sahip olanlar 

oluştururken, ikinci yönde dağılım gösterenler “lise” ve üstü eğitim seviyesine sahip olanlar 

oluşturmuştur. Bu türden bir dağılım şeklinin gerçekleşmesinin nedeni belirlenen amaç 

doğrultusunda görüşmecilerin seçilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle erkeklerdeki 

geleneksel bağlarla aktarılmış olan kültür kodlarının eğitimle ne kadar değişime uğradığı 

sorgulamaktır. Ayrıca katılımcıların eşlerinin eğitim durumları sorgulanmış ve genellikle kadınların 

eğitim seviyesinin erkeklerin eğitim seviyesinden daha düşük olmakla beraber kadının eğitim 
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seviyesinin erkekle çiftlerle de araştırma da mevcuttur. Kadınların eğitim seviyelerinin 

sorgulanmasının nedeni elde edilen bulgular arasındaki farklılığın eğitimle ne kadar ilişkili 

olabileceğini  tespitini daha doğru yapma gayesi nedeniyledir.  

  Katılımcıların gelir seviyesi çalışan bireylerden seçilmesi nedeniyle “asgari ücret ve üstü” bir 

gelire sahip oldukları anlaşılmaktadır. Seçilen yaş aralığına bağlı olarak bütün katılımcılarımız evli 

olmakla birlikte, katılımcılardan ikisi “iki eşli” olduğunu ifade etmiştir. Eğitim ve meslek 

değişkenlerinin mümkün oldukça farklı olması için de  ayrı bir çaba harcandığını belirtmek 

gerekir. Ancak hem zaman hem de çizilen çerçeve sebebiyle görüşme için istenilen nitelikte ve 

sayıda kişilerin bulunmasını ve görüşmeye katılmasını zorlaştırmıştır.  

2. Urfalı Erkeklerin Kadın Kimliği Tanımlaması 

Toplumsal cinsiyet kimlikleri toplumdan topluma farklılık gösterse de birey toplum içinde 

ona özgün inşa edilen kimliğe göre yaşaması için zorlanılmaktadır. Birey, cinsel kimliklerini 

çocukluk döneminde öğrenen, yetişkinlik döneminde ise rol model olarak öğreten ve denetleyen 

bir konuma geçerek bu sistem içerisinde yer etken ve edilgen olarak almaktadır. Bireylerin aldığı 

görevler sistem içerisindeki cinsiyete göre dağılımı; kadınların genellikle kültür aktarıcısı olarak 

konumlanırken, erkekler ise sistemin denetleyicisi olarak konumlanmaktadır. Ebetteki bireylerin 

sistem içerisindeki bu konumlandırma biçimleri keskin olmadığını belirtmek gerekir. Her iki 

cinsiyette sistem içerisinde bu konumlandırma biçimleri birbirine içine geçmiş bir şekilde 

olabilmekte ya da yer değiştirmiş olabilmektedir.  Bireylere verilmiş olan bu konumlandırma 

biçimleri (statüler) kendinden sonra gelen kuşaklara nasıl yaşamaları gerektiğini öğreten ve 

kendisinden beklenen role uygun olarak neler yapması gerektiğini dayatan düzenin bir parçası 

olmaktadırlar. Her iki cinsiyetten de bireylere farklı şekillerde baskı yüklense de kadınlar toplumsal 

cinsiyet düzeni içerisinde baskıya en çok maruz kalan gurubu oluşturmaktadır. Teorik bölümlerde 

detaylıca değinilen toplumsal cinsiyet düzenine burada bir kez daha anlatılmayacak olup konunun 

bu bölümünde Şanlıurfalı erkeklerin kadınlık algısını ve kadınlık kimliğini tanımlama biçimleri 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca erkeklerin kadın kimliğini tanımlama biçimi ve kendisine 

atfedilen toplumsal cinsiyet rollerinin teorik çerçeve de ortaya konulan teoriler ışığında ne derece 

bağlantılı oldukları anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu sebeple bu başlık altında “kadın kimdir?”, 

“kadının görevleri nelerdir?” ve “Ev içerisindeki işler kime ait olmalıdır?”  soruları Şanlıurfa da 

yaşan erkeklere yöneltilerek kadınlara yönelik algıları anlaşılmaya çalışıldı.  

Araştırma konusu olan erkeklerin kadın kimliği tanımlamasına bakıldığında; erkeklerin 

hem fikir olduğu nokta kadının “anne” kimliği vurgusu üzerine olduğu görülmüştür. Kadın 

kimliğinin diğer tanımlaması da yine statü ve rolle bağlantı olduğu anlaşılmaktadır. Tanımlamalar 
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genellikle yar, eş, hayat ortağı, sırdaş, evlat ve kız kardeş gibi doğuştan gelen statüler ya da 

toplumsal cinsiyet düzenin vermiş olduğu statülerle bağlantılı olan rollerin olduğu net bir şekilde 

anlaşılmaktadır. Görüşmecilerin bir kaçının verdiği cevaplar bu durumu özetler niteliktedir.  

- Annedir, yardır, eştir, hayat ortağıdır, sırdaştır (52, ilkokul). 
- Anadır, hayattır, varlığımızdır, kadın her şeydir (50, lisans). 
- Çocukları yetiştiren kişidir (72, lise). 
- Eştir, annedir, dosttur, arkadaştır (54, lise).  

Kadın kimliğinin tanımlamasında ağırlıklı öğe kadının biyolojik fonksiyonuyla bağlantılı 

olduğu ve bu fonksiyonu gereği kazanılan rolle ilişkili olarak yapıldığı görülmektedir. Eldeki 

bulgular teorik çerçeve de ele alınan bilgileri destekler niteliktedir. Teorik bölümde kadın 

kimliğinin ağırlıklı “üreten bilen varlık” olarak tanımlarken, görüşmecilerin hemen hemen hepsi 

tarafından “anne” vurgusunun yapılması bu sebeple önem arz etmektedir. Çünkü neslin devam 

ettirilmesi ataerkil yapılarda oldukça önemsenen bir durumdur. Toplumsal neslin devamının ne 

kadar önem arz ettiği erkeklerin çocuk sahibi olma ve kadının görevleri konusunda verdikleri 

cevaplardan da anlaşılmaktadır.  Kadın kimliğine yönelik diğer tanımlama biçimlerine de 

bakıldığında genellikle toplumsal cinsiyet düzeni tarafından verilmiş olan rollerin olduğu 

görülmektedir. Örneğin “eş”, ”arkadaş”, “hayat ortağı” gibi ifadeler olumlu bir anlam barındırdığı 

düşünülse de kadının birey olarak tanımlayacak sıfatlar olmadığı yalnızca toplumsal cinsiyet düzeni 

içerisinde bir erkekle birlikte gelen statüler olduğu görülmektedir. Kadın kimliğinin 

tanımlamasının bireyin kendisinin kazanmış olduğu statüler üzerinden değil de doğuştan gelen ya 

da kendisine verilmiş olan statüler üzerinden tanımlanmış olması kadının bireyleşmesi önündeki 

en büyük engellerden biridir. Çünkü kadın kimliğinin tanımlanış biçimi onun tüm yaşamını 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Diğer sorularda elde edilen bulgularda kimliğinin 

tanımlanma şeklinin kadının yaşamına etkisini açıkça göstermektedir. Ayrıca erkeklerin eğitim, yaş, 

meslek ve ekonomik gelir gibi farklı değişkenlerden seçilmiş olmasına karşın cevapların benzerliği 

kadın kimliğinin birey tarafından tanımlanmadığı toplumsal bir ürün olduğunu bir kez daha 

kanıtlamaktadır. Ancak tek bir örnek üzerinden sonuca ulaşmak elbette doğru olmayacaktır. Bu 

sebeple teoride geçen bir diğer konu da kadının toplumsal olarak konumlandırış biçimine bakmak 

gerekir. Teoride kadın kimliği genellikle erkeklere karşıtlık olarak yani erkekler güç ile 

ilişkilendirilirken kadınlar zayıflık ile ilişkilendirilmekte ve bu çerçeve üzerinden tanımlanmaktadır. 

Daha doğrusu erkeklik kimliği “kadın gibi olmayan” üzerine tanımlanarak kadının aşağı 

konumuna vurgu yapılmaya çalışılmaktadır. Kadınların aşağı konumla, zayıflıkla, dolaysıyla birey 

olmaktan ziyade erkeğin bir parçası olarak ifade etme biçimi, eril düşüncenin temelinde 

bulunmaktadır. Görüşmelerde erkeklerin kadını tanımlama biçimi olarak “eş”, “kız kardeş”, 

“evlat”, “hayat ortağı” gibi tanımlamaların aslında olumlu bir anlam barındırmadığını 
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söylememizin nedeni de bundandır. Bu ifade biçimleri kadını erkeğin bir parçası olarak ilan etmek 

ve ancak toplumsal yapının içerisinde yer alması durumda önem arz eden bir birey olacağını 

vurgusu yapılmaktadır.   

Görüşmecilerin kadınların cinsel kimliğinin biyolojik ve fizyolojik fonksiyonuyla alakalı 

statü ve rollerle tanımlaması Bordieu’nun eril ve dişil arasındaki doğan farkı anlattığı eril sistemin 

inşa ediliş şekliyle örtüşmektedir. Ayrıca görüşmecilerin kadın kimliğini genelde özel alanla “ev 

içi” alanda sınırlandırmaları ve “kamusal alanla” ilgili kadın kimliği tanımlara girmemeleri 

toplumsal cinsiyettin “mekân” düzenlemesini sistemin bir ürünü olduğunu bir kez daha kanıtlar 

cinstedir. Toplumsal cinsiyettin “mekan” düzenlemesi, bireylerin toplumsal yaşam içerisinde nasıl 

aktör olarak yer alacaklarını da bize oldukça net bir şekilde göstermektedir. Kadının özellikle 

“özel” alanla sınırlı tutulması ondan beklenilen rolleri de beraberinde inşa etmektedir. Bu sebeple 

görüşmelerde “kadının görevi nedir” sorusu sorularak cevap bulunmaya çalışılmıştır.  

 

2.1. Urfalı Erkeklere Göre Kadının Görevleri Nelerdir? 

Şanlıurfalı erkeklerin kadınlardan beklentilerin neler olduğu ve bu beklentilere göre 

kadınlara yüklenen sorumlulukların düzeyini anlamak amacıyla “Kadınların görevleri nelerdir?” ve 

“Ev içi işler kime ait olmalıdır?” soruları yöneltilmiştir. Teorik kısımda değinilen kadın kimliği 

tanımlaması; cinsel kimliğin tanımlanma şekliyle iş bölümü dağılımı birbiriyle oldukça bağlantılı 

olduğudur. Şanlıurfalı erkeklerin kadınlardan beklentileri kişiden kişiye değişse de genel olarak 

kadınlardan beklenenlerin kadın kimliğiyle alakalı olduğu elde edilen bulgulardan da 

anlaşılmaktadır. Bir önceki başlıkta kadın kimliğinin öncelikli olarak “anne” statüsü üzerinde 

tanımlandıkları saptanmıştı. Kimliğin tanımlama şekli kadının öncelikli görevinin de ne olacağını 

doğrudan belirlediği görülmektedir. Erkekler kadının birincil görevinin “çocuk bakma” olduğunu 

sıklıkla vurgulamışlardır. Erkeklerin kadının birincil görev tanımlaması ile kimlik tanımlaması öne 

çıkan “anne” vurgusunun birbiriyle bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Görüşme gurubundaki 

erkeklerin genel düşüncesini ifade edecek örnekler aşağıda verilmiştir. 

- Kadının toplumun oluşumunda çok önemli rolü vardır. Bu nedenle bireyi yetiştirmek ve fiziksel 
yapısından dolayı çocuk doğurmak kadının görevi olarak görülebilir. Bunlar haricinde yemek yapmak, 
temizlik yapmak gibi görevler kadının görevi değil, erkekle kadının ortak görevidir (52, Ön lisans). 

- Çocukların yetişmesinde bir eğitimci olmalı, ailesine bağlı olmalı (54, lise). 

- Anne olarak çocuklarını yetiştirmek, evinin işlerini yapmak, eşine bakmak. İşin durumuna göre değişir. 
Kadının yapamayacağı ağır işleri erkekler yapmalı (48, lise) 

Ataerkil yapıdaki eril düşünce hâkimiyeti erkeklerin öncelikli beklenti sıralamasını 

değiştirse de kadına yönelik temel beklentiler cinsel kimlikle ilişkilendirilmiş, “anne” olan kadının 

görevi “çocuk bakmak” veya “iyi bir çocuk yetiştirmek” algını hâkim olduğu görülmüştür. Bu 
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durum oldukça önemlidir. Çünkü kadının “anne” olma vurgusu ve bu vurguya bağlı “çocuk 

yetiştirme” sorumluluğu kadın için yaşam içerisinde birçok kısıtlamayı da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin çocuğun yetiştirilmesinin annenin sorumluluğunda görülmesi kadının 

çalışma yaşamına katılımı zorlaştırmakta, devam edememesine neden olmakta veya hem çalışma 

hem de çocuk sorumluluğunu beraber idare etmek için kendisini yıpratmaktadır. Ayrıca kadın 

çalışma yaşamından bu denli uzaklaştırılması sadece “anne-çocuk” bağlantısıyla sınırlı değildir. 

Kadının özel alan içerisinde hapsedilmesini sağlaması açısından da dolaylı bir yol olarak 

kullanılmaktadır. Yukarıda değindiğimiz mekan ve cinsiyet ilişkisin toplumsal yansımasının bir 

örneği olan bu durum kimlik tanımlamasında söylediğimiz iddiamızı ve teorik çerçeve de 

değinilen bilgilerin geçerliliğini kanıtlar niteliktedir.  

Kadınlardan beklenen bir diğer önemli sorumluluk ise “aile birliği” sağlaması 

yükümlülüğüdür. Erkek merkezci düşünce biçimi toplumsal cinsiyet rollerini bireye yüklerken 

doğanın doğal bir parçasıymış gibi göstermesi ve özellikle de kadınların bu rollere uygun 

davranmasına yönelik bir sistem (Bordieu, 2015: s.32) oluşturduğunu teorik kısımda değinmiştir. 

Eril tahakküm erkeği kutsal ilan ederek kadının erkeğin beklentilerine karşılık olarak kadının  

doğasına uygun olarak “barışçı” bir profil çizmesini beklemesi ve görüşmede erkeklerin 

ifadelerinde sıklıkla “kocasına saygılı ve sadık olmalı” gibi cümlelere rastlanması da teorik 

çerçevenin ve saha bulgularının birbirini destekler nitelikte olduğunu göstermektedir. Erkeklerin 

bu konudaki düşünceleri genellikle birkaç örnek aşağıda verilmiştir.  

- Kocasına itaat etmek, bir dediğini iki etmemek, kocasına sadık kalmak, yalan söylememek (56, 
Okuryazar değil) 

- Kocasına riyad edecek, kadın evin temelidir. Evin temelinden kasıt; çocukların bakımı, temizlik ve 
yapmak (61, Ön lisans). 

- Kocasına saygılı olmalı, çocuk bakmalı (72, lise) 

 Görüldüğü üzere erkeklerin düşünceleri teorik kısımdaki kadının daima ikinci konumda 

olması gerektiği ve ayrıca özel alan her ne kadın alanı olarak belirlense de “evin reisi erkektir” 

anlayışı çerçevesinde kadın “kocasına itaat etmek”, “saygılı olmak”, “sadık kalmak”, “yapıcı 

olmak” ve “evine bağlı olmak” zorundadır anlayışının hakim olduğu anlaşılmaktadır.  Çünkü 

erkeklere göre “kadın doğası” gereği “pasif”, ”barışçı” ve “anlayışlı”  gibi özellikleri nedeniyle 

liderlik vasfına sahip olamayacağından lidere itaat etmesi beklenmektedir.  

Teorik kısımdaki toplumsal cinsiyet bölümünde Touraine’nin değindiği “kadın doğası” 

veya “kadın psikolojisi” gibi söylemlerin kadının içinde bulunduğu çerçevenin de sınırlarını çizer. 

Görüşmecilerin kadınlara yönelik söylemlerini ifade etme biçimleri oldukça doğal bir durummuş 

gibi anlatmaları da toplumsal cinsiyet düzeninin bireyler tarafından nasıl içselleştirdiğini de bize 

göstermektedir. Ancak bireyler ifade ettikleri bu durum doğal düşüncenin değil toplumsal 
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aktarımın olduğu teorik kısımda da değinildi. Çünkü sosyalizasyon süreciyle bireye aktarılan 

“kültürel bilgiler” toplumsal sermeyenin kendisinden gelmektedir.  Birey aldığı toplumsal 

sermayeyle birlikte günlük yaşamında kendisinin nasıl yaşaması ve ne yapması gerektiğini 

öğrendiği gibi “karşıt” olanı yani karşı cinsinde nasıl yaşaması ve ne yapması gerektiğini öğrenir. 

Simone de Beauvour’un “kadın doğulmaz kadın olunur” sözü de bize kadınla ilgili fikirlerimizin 

doğal düşüncemizin ürünü olmadığını toplumsal yapıdaki sosyalizasyon sürecinin bir ürünü 

olduğunu açıkça göstermektedir. Elde edilen bulgularda da bu durum net bir şekilde 

görülmektedir.  Erkeklere göre kadınların görev ve sorumlulukları modernleşme etkisiyle 

çözülmeler gerçekleşse de halen ataerkil yapının etkisi oldukça güçlü bir şekilde hissedilmektedir. 

Özellikle de kadınlara verilen görevlerin halen ev içi alanla sınırlı tutulması, aslında bize doğrudan 

ev içerisinde işlerin kime ait olacağını da anlatmaktadır. Ancak bu konuda günümüzde erkeklerin 

mevcut düşüncelerinin ne olduğunu anlamak için “ev işleri kime ait olmalıdır?” sorusuna 

erkeklerin vermiş olduğu cevaplara kadınlar erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerini nasıl 

içselleştirdiğini bize daha net bir şekilde gösterecektir.  

 

2.2. Ev İşleri Kime Ait Olmalıdır? 

 Erkeklerin kadınlar üzerindeki hâkimiyet alanını gösteren bir diğer durumda “ev içi” alana 

hapsedilmiş kadındır. Kadınların yaşamının ev içi alanla sınırlandırılması ev işlerinin tamamının 

kadının sorumluğunda görülmesine neden olmakla birlikte kadının kamusal alanda görünmesinin 

de önüne geçilmiş olmaktadır. Ataerkil yapılarda  sıkça görülen bu durum modernleşme sürecinin 

etkisiyle kısmı değişimler göstermektedir. Görüşmeler erkek katılımcılardan alınan cevaplar 

beklentinin ev işinin halen kadın işi olduğu düşüncesine rastlanması şaşırtıcı bir durum değildir. 

Çünkü bu durum ataerkil yapılarda cinsel kimliğe dayalı iş bölümü aracılığıyla kurulan toplumsal 

cinsiyet düzeni, kadının ev içi alana hapsedilmesi ve kamusal alandan uzaklaştırma, tipik 

uygulamasının yansımasıdır.  Genel olarak katılımcıların düşüncelerini ifade eden bazı örnekler 

aşağıda sıralanmıştır. Görüşmecilere ait düşüncelerin iki grupta toplandığı görülmektedir. İlk 

gruptaki bireyler ev işlerinin “kadına ait” olması gerektiğini net bir şekilde ifade edenleri 

kapsarken ikinci guruptaki erkekler şartlara bağlı olsa da ev işlerinde eşine “yardımcı” olabileceğini 

söyleyenlerden oluşmaktadır.  

- Kadına ait olmalı ama eşit bölünmesi de normaldir. Doğal karşılarım. Seversen her şeyi yaparsın ama 
sevmezsen yapmazsın (56, Okuryazar değil). 

- Kadınlara aittir. Kadın çalışıyorsa, kadın ve erkek beraber bu işleri yapıyor. Ev işi yapmak istemeyen 
bir kadını nasıl karşılarsınız? Ev işi yapmıyorsa niye gelmiş ki, yapması lazım (53, ilkokul) 

- Ev işleri kadına aittir. Kadının yapamayacağı ağır işleri erkekler yapmalı (48, Lise). 
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Görüşmeciler “ev işleri” ilgili görüşlerinde, modernleşme sürecinin etkisi ve eğitim 

seviyesinin yükselmesine bağlı olarak sabit olan algılarında kırılmalar meydana geldiği ancak halen  

yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Görüşme de elde edilen “ev işleri kadına aittir” 

“gerektiğinde erkek yardım etmelidir” “çalışıyorsa eşinin yardım etmesi doğaldır” gibi ifadelerin ev 

işlerinin kadınlara ait olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Özellikle kadının dışarda çalışmaması 

durumunda ev işlerinden sorumlu olduğu oldukça yaygın karşılaşılan ifadedir. Kadınların kamusal 

alanda olmaması ve buna bağlı olarak ekonomik kazanç elde edememeleri “önemsiz” olarak 

görülen ev işlerinin “kadına aittir” düşüncesini iyice pekiştirdiği anlaşılmaktadır. Halbuki ataerkil 

düzende kadınların kamusal alanda görülmeyecek şekilde düzenlendiği herkesçe bilinen bir 

gerçektir. Erkek merkezci toplum kadının hem iş yaşamından mümkün oldukça uzaklaştırıp hem 

de erkeğin “gelir” getirici ve “dışarda” çalışan olarak gösterip kadını iki kere haksız göstermenin 

doğal formülü inşa ettiği görülmektedir.   

Görüşmelerde kadınlara yönelik beklentilerin sadece “ev işi” ve “çocuk bakma” ile sınırlı 

olmadığı da anlaşılmıştır. Görüşmelerde erkeklerin hemfikir olduğu bir diğer konu ise eşlerinin 

kendilerinin belirlediği çerçevede kalarak aile birliğini sağlamaya (!) yönelik beklentileridir. Erkek 

katılımcılar tarafından sık sık vurgulanan  “kocasıyla ilgilenme”, “kocasına sadık olma” ve “ 

kocasına itaat etme”  gibi söylemlerin aile birliğinin bozulmasının sorumlusu kadın olarak 

gösterilmektedir. Böylelikle kadın aile birliğini sağlaması için kocasına mahkum edilmektedir. 

Ataerkil yapı, kadına dayatılan bu zorunlu görevi gerçekleştirmediği taktirde “kötü kadın” imajıyla 

tehdit etmekte ve toplumsal baskı altına almaktadır.  

Kısaca özetleyecek olursak; cinsel kimliğe dayalı iş bölümünde “ev işleri”nin kadına ait olarak 

görülmesinin nedeni sadece “vasıfsız” işler olarak görülmesi gibi tek boyutlu bir düşüncenin 

ürünü değildir. Kadının belirli alanla sınırlandırılmasının altında yatan öncelikli nedenlerden biri 

de toplumsal üremenin devam ettirmesinin sağlanmasıdır. Toplumsal üremenin aksamaması için 

kadını çocuk doğurmaktan vazgeçirecek tüm etkenlerden uzaklaştırmak ataerkil yapının birincil 

derece önem verdiği konudur. Bunun içindir ki cinsel kimliğe dayalı iş bölümü inşa edilmiştir. 

Ataerkil yapının çekindiği bir durum ise kadının kamusal alanda var olmaya başlaması ve bununla 

birlikte ekonomik kazanç elde etmesi, toplumsal üremenin sürdürülmesine olumsuz etki ettiği gibi  

bağımsız ekonomik gelire sahip olan kadının erkeğe bağımlı olma durumunu ortadan kaldırmasına 

duyulan endişedir. Kadının çalışma yaşamından uzaklaştırılması sadece “ekonomik bağımsızlığını” 

elinden almış olmaz. Kadın bağımsız ekonomik kazanca sahip olamamakla aynı zamanda 

bağımsız birey olmayı da kaybetmektedir. Kadının bireyselleşememesi çeşitli haklarına ve özgür 

hareket edememesi gibi farklı sorunlara neden olmaktadır. Bu sebeple kadının bireyselleşme 
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sorunun Şanlıurfa ne boyutta olduğunu anlamak için erkeklere farklı faktörle yönelik sorular 

yöneltilmiş ve elde edilen cevaplar alt başlıkta değerlendirilmiştir.    

 

3. Şanlıurfa’da Erkeklerin Gözünden Kadının Bireyselleşme Sorunu 

Kadının birey olarak görülmemesi ve bireyselleşme sorunu birçok ülke de olduğu gibi 

bizim ülkemizde hala temel sorunlardan biri olarak görülmektedir. Bireyselleşme sorunu 

toplumdaki erkek merkezci düzenden kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Yukarıda da 

görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında erkeklerin kadın kimliği tanımlamaları ve kadınları 

konumlandırma şekilleri bireyselleşme sorunu ülkemizde nasıl yansıdığını gösterir nitelikteydi. 

Ancak bireyselleşme sorunun gündelik yaşamda nasıl vuku bulduğunu anlamız açısından 

kadınların önünde engel olabileceği düşünülen faktörler görüşmelere soru olarak sorulup 

irdelendi. Ayrıca görüşmecilere yöneltilen sorularla durum tespiti yapılmasının yanında alınan 

cevaplarda modernleşme süreciyle meydana gelen kırılmalar da saptanmaya çalışıldı. Bireyselleşme 

sorununun yaşanmasına sebebiyet verdiği düşünülen faktörlerin gündelik hayata yansıması; 

kadının “çalışma yaşamına katılması”, “aile içi kararlara katılma etkisi”, “ekonomik gelir gider 

üzerindeki kontrolü” ve “tek başına dışarıya çıkma durumu” gibi konular sorulara dönüştürülerek 

erkeklerin düşünceleri anlaşılmaya çalışıldı. 

 

3.1. Kadının Çalışma Durumu 

Görüşme gurubundaki erkeklerin tamamı çalışan bireylerden oluşmakla birlikte yalnızca 

ikisi, eşinin çalışan olduğu ifade etmiştir. Gelişmiş ülkelerde kadın çalışan sayısı, gelişmekte olan 

ülkelere oranla hayli yüksek olduğu bilinmektedir. Ancak gelişmiş ülkelerde bile toplumsal cinsiyet 

düzeni sürekli olarak devam etmektedir. Çünkü kadınlar iş yaşamına katılmış olsalar dahi yapılan 

işlerin niteliği ve kadınların yükseleceği pozisyonlar sınırlandırılmakta ya da engellenmektedir. Hal 

böyleyken kadınların çalışma yaşamına katılımı artırmak bireyleşme sorununun bir boyutuyken, 

kadının iş yaşamın içerisinde devam etmesi ve nitelikli iş gücün var olabilmeleri de başka bir 

boyutunu oluşturmaktadır.    

Ülkemiz gibi geçiş sürecinde olan ataerkil yapıya sahip toplumlarda kadınların çalışma 

yaşamına katılması çok boyutlu sorunu beraberinde getirmektedir. İlk olarak  eril düzenin 

erkeklere vermiş olduğu geniş hakların daralması ve erkeğin kadın üzerindeki hâkimiyeti 

azalmasına neden olması sebebiyle erkeklerin kadınların ücretli bir işte çalışmasına karşı çıkma 

boyutudur. İkinci olarak (yukarıda da değinildiği gibi) kadınların iş yaşamına girdikten sonra 
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toplumsal üremenin aksayacağı endişesidir. Üçüncü olarak kadının kendi ekonomik bağımsızlığını 

kazanmaya başlamasıyla birlikte artan bireysellik sonrası, evleneceği erkeği seçebilmesi ya da 

boşanmak istediğini dile getirme gibi seçilen konumdan seçen konuma geçmesidir. Dördüncü 

olarak kadına yüklenen namus algısı ve dini temelli olan “nezih” “eşine özel” algısından 

kaynaklanan durumun değişmeye başlaması ve erkeğin boyunduruğundan çıkıyor olma algısının 

vermiş olduğu eril huzursuzluktur. Yukarıda belirtilen dört boyut erkekleri kadınların iş yaşamına 

neden katılmasını desteklemediklerinin özet niteliğindedir. Ancak erkeklerin bu konuda vermiş 

oldukları cevapları da görmek daha doğru olacaktır. Görüşmelerde erkeklerin vermiş olduğu 

cevaplar üç farklı kategoride şekillendiği görülmektedir. Cevapların bu şekilde kategorileşmesi 

modernleşme sürecinin etkisiyle yakından alakalı olduğu düşünülmektedir. Kadınların çalışma 

yaşamına katılmasını destekleyen ve bağımsızlıklarını kazanması gerektiğini düşünen ancak hala 

endişeleri olan katılımcılardan bir kaçının ifadesi aşağıda verilmiştir.  

- Evet, bence çalışmalılar. Zaten çalışmayacaksa kız çocuklarının okumasının bir anlamı kalmaz. 
Çalışacak olmaları da sadece maddiyattan dolayı olmamalı; belki bir düşüncesi, hayali vardır, belki 
bir topluma yardım edecek, belki bilim kadını olacak. Yani muhakkak çalışması gerekir. Eğitimli 
olmasa dahi eşim çalışmak isterse buna o imkânı veririm. Çalışmalarının istenmemesi genelde 
namus algısı yüzündendir. Ama bir kadın art niyetliyse bunu evde de yani çalışmasa da yapabilir 
(52, Ön lisans). 

- Çalışabilir. Ekonomik bağımsızlığı almak için. Hayat müşterektir ve ekonomik koşullar insanı 
zorluyor. Kadının kendi ekonomik kazancına sahip olması sorun yaratabiliyor ama bu çevreye 
bağlı bir durum. Benim yaşadığım bölgede böyle bir durum söz konusu değil, bu yüzden ben 
normal karşılıyorum (61, Ön lisans). 

- Çalışmalı ama Türkiye’de kadın çalıştığı zaman boşanmaların çoğaldığını düşünüyorum. Kadın 
kendisini bağımsız hissettiği zaman erkeğe göre biraz daha bencildir (46, Lisans). 

Kadınların çalışabileceğini ifade eden erkeklerin çeşitli konularda endişeleri olduğu 

görülmektedir. Bir görüşmecinin “Benim yaşadığım bölgede böyle bir durum söz konusu değil” 

cümlesini ifade etmesi Şanlıurfa ilinde kadının çalışma yaşamına katılması konusunda olumsuz bir 

algıya sahip yakından alakalı olduğunu bize göstermektedir. Bir başka görüşmeci kadınlar çalışma 

yaşamına katılmasıyla beraber “boşanmaların arttığını” olan inancı kadının bağımsızlığına duyulan 

çekinceyi, daha doğrusu var olan düzenin bozulacağı konusundaki endişesini bize göstermektedir. 

Erkeklerin eşlerinin çalışmasını desteklemesine rağmen bazı konularda 

çekincelerinin/endişelerinin oluşması sosyalizasyon sürecinde bireylere aktarılan kültürle yakından 

alakalıdır. Çünkü teori de de belirtildiği gibi kadının ev içi alanda kalması erkek için birçok 

durumda oluşabilecek sorunu ortadan kaldırmaktadır. Hal böyleyken kadının çalışma yaşamına 

katılması istenilse dahi erkekler tarafından tam olarak desteklenememektedir. Eşlerinin 

çalışabileceğini ifade eden bir kısım erkekler ise eşlerinin çalışabilmesini “ihtiyaç duruma” 

bağlamıştır. Erkeklerin bu konuda düşünceleri özetleyecek birkaç örnek aşağıda verilmiştir.  

- Ekonomik durumu elveriyorsa çalışmamalı. Çünkü çocuk yetiştiriyor, sağlıklı çocuklar yetiştirsin 
diye (50, Lisans).  
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- Ekonomik sıkıntı çekiyorsa çalışabilir ama ihtiyacı yoksa çalışmasını istemem. Çünkü eve gittiğim 
zaman eşimin bana hoş geldin demesi, hazır yemek olması güzel bir şey isterim ben de bunları (46, 
İlkokul). 

- Geçim kaynağı sıkıntısı yoksa çalışmasını istemem. Çünkü kadın dışarda çalışırken gözü açılır. 
Kadın dışarda gördüklerini (süslenmek, erkeğin elini tutup gezmek) benim kocam niye aynısını 
yapmıyor der. Biz bunu yapamayız (56, Okuryazar değil). 

Eşlerinin ekonomik “ihtiyaç” durumunda çalışabileceği ifade eden erkeklerin birçok 

konuda kadınların çalışma yaşamına katılmasında ciddi endişelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Erkekler genellikle kadınların çalışma yaşamına katılması durumunda “gözünün açılacağı” yani 

bilinçleneceğini , “sağlıklı çocuk yetiştirmeyi” ihmal edeceğini ve “ev işlerini” aksatacağı gibi 

nedenlerden dolayı gerekli olmadığı sürece kadının çalışmasını destelemeyecekleri anlaşılmaktadır. 

Ayrıca kadınların çalışma yaşamına katılmasını istenmeyen erkeklerin öne sürdüğü bir önemli 

etken ise “namus” ve “din” ile ilgili olgusal düşüncelerdir. Erkekler ister toplumsal olguları 

gerekçe göstererek ister bireysel sebepleri  gerekçe göstersinler, kadınların çalışma yaşamına 

katılımının tam olarak desteklenememesinin nedeni  var olan erkek merkezci toplumsal düzenden 

memnun olmalarıyla yakından bağlantılıdır. Zaten kadınların çalışmasını istemeyen erkeklerin 

ifadeleri iddiamızı kanıtlar niteliktedir. Kadınların çalışmasını destelemeyen katılımcıların cevapları 

aşağıda sıralanmıştır.   

- Kadının çalışması taraftarı değilim.  Kadın ev hanımıdır. Çocuk çoluğa annelik etsin (72, Lise).  
- Bana kalırsa çocuğuna bakmak en akıllıca iştir. Çünkü çalışan kadınlar bakıcı tutuyor ve çocukları 

bakıcının terbiyesine göre yetişiyor. Bu yüzden kendileri baksın isterim. Ama okumuş mesleği 
varsa çalışabilir (66, Lise). 

- Desteklemiyorum. Çünkü kadının ev işleriyle uğraşması, çocuklarını yetiştirmesi, onlara terbiye 
vermesi lazım, çalışınca bunlara fazla zaman ayıramıyor. Getirdiği gelir de kendi kişisel 
harcamalarına gidiyor aileye katkısı olmuyor (48, Lise). 

Modernleşmenin etkisiyle toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, kadını ev içi 

alandan kamusal (özel) alana taşıması ataerkil yapının kadına yüklediği rollerde ve sorumluluklarda 

değişim yarattığı anlaşılmaktadır. Özellikle kadınların eğitim seviyesinin de artması bağlı olarak 

değişim etkisi gündelik yaşantıda kendisini daha net göstermektedir. Durum böyleyken değişime 

karşı direncin oluşmakta ve dirence bağlı çeşitli sorunlar baş göstermektedir. Ataerkil toplum 

yapısında en şiddetli dirençte “kadının ekonomik bağımsızlığı” yani bireyselleşmenin ilk adımına 

karşı gerçekleşmesi olduğu birçok kez değinildi. Çünkü ekonomik bağımsızlık kadının özgür 

olmasını sağlayan ilk adımdır. Ekonomik bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunun bir diğer 

göstergesi de ekonomik gelir gider üzerine kimin kontrol gücüne sahip olduğudur. Erkek eve gelir 

getiren olduğu için evdeki ekonomik harcamanın da kontrolünü elinde bulunmak ve böylelikle 

birçok konuda söz sahibi olma gücünü de elinde tutmaktadır. Bu sebeple evin gelir gider kontrolü 

kimin elinde olduğu ve kontrolü sahip olan bireyin bunu nasıl elde ettiği saptamak için sorulan 

soruya verilen cevaplar alt başlıkta incelenecektir.  

 



Araştırma / Research 
 
 

16 
 

3.2. Evin Ekonomik Gelir Giderinin Kontrolü 

Görüşmelerde erkeklerin eşlerinin çoğunun çalışan olmaması evin tek gelir getiricisi 

konumunda bulunması nedeniyle erkekleri birçok konuda güçlü kılarken kadını bağımlı kıldığı 

anlaşılmıştır. Cinsiyete dayalı “iş bölümü” anlayışı erkeğin dış alanla ilişkilendirirken, kadının 

içerde sorumlu olan kişi olduğu düşüncesin içselleştirmesini sağlamıştır. Bu durumun Şanlıurfalı 

erkeklerin nasıl değerlendirdikleri anlamak için “kadının görevleri nelerdir? Sorusuyla bağlantılı 

olarak sorulan sorulardan biri olan “evin gelir giderinin kontrolü kimin elinde olmalıdır?” sorusu 

soruldu. Erkeklerin bakış açısı genellikle kadının, ev içi alanın doğal sorumlu olarak gördüğü 

dolaysıyla gelir gider üzerindeki kontrolün çoğunlukla ev ile ilgili bölümünün hakimiyeti 

kadınlarda olabileceği gerektiğini düşünmektedirler. Yani kadınların gelir gider üzerindeki 

kontrolü ancak kısmi şekilde olabilmektedir. Tamamıyla kontrolü kadının elinde olduğunu 

bildiren erkeklerin ifadeleri ise eşlerinin “tutumlu” olmasına bağladıkları görülmüştür. Eşlerinin 

evin ekonomik gelir gider konusunda kontrol sahibi olduğunu söyleyen birkaç görüşmecinin 

ifadesi aşağıda verilmiştir.  

- Bana göre kadında olsa daha iyi; çünkü kadınlar daha tutumludur, erkekler savurgandır (50, 
Lisans). 

- Bizde eşimin elindedir. Çünkü o olmasa ben kendimi zor geçindiririm, kadın tutumlu ve 
kontrollüdür (72, Lise). 

- Bizde eşit oluyor. Eşim öğretmen. Maaşlarımız alındığında ortaya konur, evin ihtiyaçları 
karşılandıktan sonra geriye kalan ortak bir şekilde harcanır. Böyle bir denge kurmamızın nedeni 
kültürle bağlantılıdır.  Kişinin edindiği kültürle ilgili, içinde bulunduğum ortam fikirlerimi 
değiştirdi, bakış açım değişti (61, Ön lisans). 

Görüldüğü üzere eşinin ekonomik gelir gider üzerine kontrolü olduğunu söyleyen 

erkeklerin bu kontrolü vermelerinde sebep daha “tutumlu” olduğu düşüncesine bağlanmıştır. 

Bağımsız bir gelire sahip olmayan kadının bağımsız bir şekilde gelir üzerinde kontrol sahibi 

olmaları çokta beklenebilecek bir durum değildir. Ayrıca kadın kontrolü şartsız almış olsa dahi bile 

bu kontrol yine erkek tarafından verildiği için onun kullanımı tamamıyla kadının inisiyatifinde 

olmayacaktır. Ancak eşleri çalışan olduğu durumlarda erkeklerin bakış açılarında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Eşi çalışan bir görüşmecinin “Bizde eşit oluyor. Eşim öğretmen” 

ifadesi kadınların bağımsız ekonomik bir kazanca sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu 

bize bir kez daha göstermektedir. Ancak tersi durumda kadınların hiçbir ekonomik gelire sahip 

olmaması, gelir üzerinde “kısmi kontrol” sahibi bile olamamalarına neden olabileceğini 

anlaşılmaktadır. Görüşmelerde evin gelir gider üzerinde kendi kontrolü olduğunu söyleyen 

erkeklerin aşağıda verilen ifadeleri de bu durumu kanıtlar niteliktedir. 

- Dışarda erkeğin elinde, içerde kadının elinde olmalı. Bu ayrımın sebebi parayı dışarda ben 
kazandığım için benim elimde. Ama eşim kazansaydı bile yine benim kadar olmazdı, ben yine 
kendi bildiğimi gibi yapardım. İçerdeki harcamadan kastımda; yiyecek, içecek, giyecek gibi 
konularda kadının kendi inisiyatifinde olması gerektiğini düşünüyorum. (56, Okuryazar değil) 
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- Benim elimde ama ne ihtiyaçları olsa ikiletmem. Kontrolün benim elimde olmasının nedeni 
ekonomi özgürlüğü olan kadınlar parayı nasıl kazandıklarını biliyor ona göre harcamaları da nasıl 
yapacaklarını bilir. Ancak çalışmayan bir kadın o dengeyi tutturamaz, o yüzden (66, Lise). 

- Erkeğin elinde olmalı. Çünkü erkek biz der, kadın ben der. Bu ayrımı yapmamın nedeni erkeğin 
malı ailenindir, kadının malı kendisinindir. Özellikle eğitimli kadınlarda bu durum daha belirgindir 
(46, Lisans).  

Erkeklerin vermiş olduğu cevaplar bireyden bireye farklı nedenlere dayandırılarak 

kontrolü kendilerinde olduğunu dile getirseler de görüşmecilerin ortak düşüncesinin dayandığı 

zemin parayı kazanan kişinin “kontrol hakkına sahiptir” algısıyla bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. 

Kadın çalışan olması durumunda ekonomik gelir gider üzerinde kontrol etkisi olduğunu gösteren 

bulgular iddiamızı kanıtlamaktadır. Ayrıca günümüzde çalışan kadınların sayısının giderek arttığı 

düşünüldüğünde değişimin yavaş ilerlese de gerçekleşmeye başladığını göstermesi açısından 

önemlidir. Ancak Şanlıurfa ilinde kadının çalışma yaşamına katılım göstermesi toplumsal zeminde 

halen yeterli desteklenmeyi görmediği anlaşılmaktadır.. Kadınların çalışma yaşamına katılması 

sadece ekonomik bağımsızlıkla değerlendirilmemelidir. Ekonomik bağımsızlık bireyselleşme 

sorunun temel noktalarından yalnızca bir tanesini bize göstermektedir. Ekonomik kazanç 

konusunda bağımsız bir gelire sahip olan kadın hem toplum içerisinde hem de aile içerisinde sözü 

dinlenen kişi olabilmektedir. Çağlayan’ın yaptığı araştırma da kadının eğitim seviyesi ve mesleğe 

sahip olması toplum içerisinde sözü dinlenen ve pek çok kadından beklenen sorunluluktan 

kurtaracak konuma getirdiğini ortaya koymuştur (Çağlayan, 2007: s.83). Eğitim ve meslek edinme 

sayesinde bağımsız bireye dönüşebilmesi bu kadar önemli olan kadının, eğitim olanaklarından ve 

çalışma yaşamından uzak tutulmaya çalışılması da “eril düzenin” nasıl işlediğini gözler önüne 

sermektedir.  Kadınların çalışma yaşamından uzak tutulması ev işleriyle sorumlu olarak görülmesi 

sadece evin gelir gider kontrolü üzerindeki hakimiyetini etkilememekte bununla beraber evde 

alınan her türlü karara da yansıyabilmektedir. Yani diğer bir deyişle, toplumsal cinsiyet rollerinin 

dağılımı ve kadının konumlandırma biçimi hangi alanlarda söz hakkına sahip olabileceğini de 

doğrudan belirlemektedir. Bu sebeple Şanlıurfa da kadınların evde alınan kararlarda ne kadar etkili 

olduğu anlamak için erkek katılımcılara bu konuyla ilgili soru sorulmuş ve elde edilen bulgular alt 

başlıkta irdelenmiştir.  

 

3.3. Ev içindeki Kadınların Alınan Kararlar Üzerindeki Etkisi 

Kadınların ev içerisindeki kararlara katılımını etkilen temel faktörlerden biri ekonomik 

gelir olmakla beraber, hem erkeğin hem de kadının, eğitim durumu ve cinsiyetlerin 

konumlandırma biçimleri gibi etkenlerinde önemli olduğu anlaşılmaktadır. Erkeklerin birçok 

konuda olduğu gibi kadına nasıl bir anlam atfedeceğini ve nasıl konumlandıracağını toplumsal 

cinsiyet düzeniyle aktarılan kültürel kodlarla şekillendiği daha önce de değinildi. Kadının sözüyle 
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hareket edildiğinde kendi sözünün çok dinlenmeyeceği düşüncesi daha doğrusu otoritesinin 

sarsılacağı anlayışı, erkeklerin “ev içi kararlar alma” konusunda kadınlara danışsa da genellikle 

kendi aldığı kararları uymayı seçmelerine neden olmaktadır. Kadının konumlandırma biçimi ve 

kadına atfedilen anlam, kadın kimliğinin tanımlan özellikleriyle yakında ilişkilidir. Kadın kimliği 

“duygusal”, “uyumlu” ve “zayıf” gibi niteliklerle tanımlaması nedeniyle “eril” düzen içerisinde 

“karar verici” değil “kararlara uyması” gereken kişi olarak görülmektedir. Erkeklerin bu konudaki 

düşünceleri gruplandırılarak aşağıda verilmiştir.  

- Ben istişare etmeden karar vermiyorum, eşimin de fikrini alıyorum. Fikir ayrılığı yaşadığımız 
konuda hangimiz haklıysa onun kararı etkili oluyor. O konuda sıkıntı yok. Ama kadınların kararlar 
konusunda etkisi  % 20 % 30 civarında. Bunun nedeni de ekonomik bağımsızlıktan kaynaklanıyor 
eğitim kaynaklı olduğunu düşünmüyorum (46, Lisans). 

- Karşılıklı fikir alışverişi yaparız. Ortak noktayı buluruz.  Ben (46, İlkokul) sene üniversite 
lojmanlarında oturdum. Doçent ve Profesörlerin arasındaydım, onlardan gönderdiğim kadarıyla 
kadın ve erkeğin birbirine üstünlüğü yoktu, her iki tarafın da birbirlerine saygısı vardı. Her iki taraf 
da eşit şekilde etkiliydi (61, Ön lisans) 

- Kararlar konusunda yarı yarıya söz hakkına sahibiz.  Anlaşamadığınız bir durumda ise eşim kararı 
bana bırakır.  Çevrede gördüğüm kadarıyla kadınların pek bir etkisi yok. Erkeklerin kadınlara karşı 
bu kadar sert olmalarının nedeni annesinden ve babasından şiddet ve baskı görmüş biri daha 
sonra o da kendi eşine, ailesine yapıyor. Her ne kadar eşimizi dinliyoruz deseler de aslında 
dinlemiyorlar (66, Lise). 

Görüldüğü üzere eşleriyle eşit seviye de karar aldıklarını belirten katılımcılar genellikle 

aktarılan toplumsal sermaye ve eğitim seviyesine bağlı olarak diğer katılımcılardan farklı 

düşüncelere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak eğitim seviyesi tek başına bir değişim için yeterli 

olmadığını da belirtmek gerekir. Erkekler eşleriyle eşit seviye de kararlar üzerine etkili olduğunu 

söyledikten sonra bile kararsızlık durumda “son kararın” kendilerinin vereceklerini belirtmeleri 

bize birey tarafından içselleştirilen toplumsal cinsiyet düzeninin değişiminin ne kadar dirençle 

karşılaşabileceğini  açıklıkla göstermektedir. Toplumsal cinsiyet düzeninin ne kadar güçlü işlediğini 

gösteren bir diğer gösterge de katılımcıların “karar alanlarını” ayırmalarıdır. Erkekler tıpkı yaşam 

alanların bölüşümü gibi kararlara katılımını da mekânlara” bağlı olarak değişeceğini ifade ettikleri 

düşünceleri aşağıda sıralanmıştır.    

- Kadının anladığı konularda kadının fikri, erkeğin anladığı konuda erkeğin fikri etkilidir. 
Çevremden gördüğüm kadarıyla kadınların kararlara katılma konusunda pek bir etkisi yok. Bunun 
nedeni kültür, gelenek ve görenek (47, Lisans). 

- Kendi becerisi, bilgisi dâhilindeyse fikrini alırım. Kendisini aşan bir durumsa kendi kafamdakini 
yaparım. Urfa’da ekonomi konusundan fazla anlamazlar, anlayanlar da vardır ama ev işlerini daha 
iyi bilirler. Bunun nedeninin toplum yetiştirmesinden kaynaklanıyor olabilir (48, Lise). 

- İşle ilgili konularda istişare ediyorum ama genelde kendi bildiğimi yapıyorum. Onun da alanına da 
giriyorsa ona danışıp onun da kararlarını uyguluyorum. Ancak genel olarak çevre de kadınların 
kararlara katılma etkisi azdır. Bunun temel nedeni eğitimsizlik. (48, Lise) 

- Kadının anladığı konularda kadının fikri, erkeğin anladığı konuda erkeğin fikri etkilidir (47, ön 
lisans). 

Erkeklerin konular hakkındaki eşlerinin etkilerini “mekânla” ilişkilendirmeleri son derece 

önemli bir noktayı bize göstermektedir. Teorik kısımda cinsel kimliğinin tanımla biçiminde erkek 

“dışarıyla” kadın “içeriyle” (evle) özdeşleştirildiğine değinildi. Kamusal alandan uzaklaştırılan 



Araştırma / Research 
 
 

19 
 

kadının bu nedenle sadece hâkim olabileceği alanlar ev içi alanlar olduğu düşünülmekte ve 

eğitimden yoksun bırakıldığı içinde birçok konuda fikir yürütülemeyeceği düşünülmektedir. 

Elbette “erkek merkezci” toplum yapısında oldukça olağan olan bu vb. durumların halen 

sürdürülmesi için yoğun çaba da sarf edildiği de anlaşılmaktadır. Ancak modernleşmenin etkisi, 

kentleşme ve artan eğitim seviyesi geleneksel yapıda kırılmalar meydana getirdiği de aşikârdır. 

Ancak bireylerin bakış açılarında meydana gelen kırılmalara bakıldığında; eğitim seviyesinde 

yaşanan artış ve kentleşmenin kadının toplumsal konumunda değişim yaratması için yeterli 

nitelikte olmadığıdır. Çünkü bireyin etki eden bu etkenler haricinde bir etkenin daha olduğu 

görülmektedir.  

Bireyler toplumsal yapı içerisinde yoğun olarak etkileşime girdikleri sosyal çevreninde 

etkisi kendisi geleneksel toplum yapılarında daha net göstermektedir. Birey, geleneksel düşüncenin 

hâkim olduğu “cemaatvari” yapılanma içerisinde yer aldığında denetim mekanizması daha çok 

etkili olmakta ve yaşam şekline yön vermektedir. Yani diğer bir deyişle, sosyal çevre kadın ve 

erkeğe yönelik cinsel kimliklerin işlenmesi adına önemli koruyucu görevi gördüğü gibi tersine 

daha fazla özgürlük alanını da sağlayabileceği alanı da oluşturabilmektedir. Bu sebeple tek tek 

bireylerde meydana gelen değişimler umut verici olsa da toplumsal cinsiyet düzeninin oldukça 

hâkim olduğu yerlerde yeterli değişimlerin gerçekleşmesi için kadınların eğitime daha çok katılımın 

sağlanması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır. Çünkü kadın “kültür aktarıcısı” olarak çocuğun 

eğitilmesine oldukça önemli konumda olması sebebiyle toplumsal değişim için de çok önem arz 

eden bir yapı taşı konumunda olmaktadır. Kadın bu kadar önemli bir konumda olmasına karşın 

ataerkil yapı içerisinde önemli bir konum elde etmesi, dikkate alınması veya kendi başına hareket 

etmesi oldukça sınırlı kalmaktadır. Öyle ki kadınlar ev içi alanla adeta tek bir bütünmüş gibi 

görülmekte çalışma yaşamına ve kararlara katılım bile buna göre şekillenmekle kalmayıp günlük 

yaşamında bile hareket alanı sınırlı tutulabilmektedir. Kadınların günlük yaşamı içerisinde ne kadar 

özgür olduklarını anlayabilmek için sorulan soruya verilen cevaplar alt başlıkta incelenecektir.  

 

3.4. Kadının Tek Başına Çarşıya ya da Pazara Çıkması 

Eril düşüncenin “cinsiyet” ve “mekân” ilişkisini her alanda kullandığı bilinen bir gerçektir. 

Kadınların bireyselleşme sorunun temelini de oluşturan bu ilişki biçimi sadece çalışma yaşamında, 

eğitimde veya kararlara katılım düzeyinde etkili olmamaktadır. Bu ilişki biçimi aynı zamanda 

kadınların günlük yaşamlarında da oldukça görünür şekilde kendini göstermektedir. Eskiye oranla 

değişimler olduğu görülse de kadınların günlük yaşamda toplum içerisine katılım düzeyi halen 

sınırlı bir çerçeve kalmaktadır. Değişimin ne derece ve nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için 
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görüşmede erkeklere “kadınların tek başına çarşıya ya da pazara çıkabilmeli midir?” sorusu 

sorulmuş ve alınan cevaplar aşağıda sıralanmıştır. 

- Doğal karşılıyorum. Bir erkek nasıl çıkıp dolaşıyorsa bir kadının da dışarı çıkmasını, çarşıda 
pazarda alışveriş yapıp ihtiyacını karşılaması doğal bir durumdur. Olması gereken de budur. 
Karısını/kızını tek başına çarşıya-pazara yollamayan bireylerin bunu yapmalarının altında yatan 
sebep dar görüşlü bir düşünceden ya da dinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Kadını yetersiz 
gördüklerinden, kadını dine göre yorumladıklarından kaynaklanıyor. Sanki namus sadece kadının 
namusuymuş gibi, aslında namus erkeğin namusudur. Erkek art niyetli olmasa, gözü başkasının 
namusunda olmasa zaten bu sıkıntı hiç olmaz (52, Ön lisans). 

- Çıkmalı, normaldir. Aslında şimdi normal karşılıyorum, yirmi sene önce olsaydı normal 
karşılamazdım. Kıskanırdım, beraber gidelim derdim (58, Lise). 

- Normaldir. Eski devirde kaldı böyle şeyler. Eski devir. Çünkü edep terbiye vardı şimdi yok. 
Edebin ve namusun kontrolü kadında olmalı. Eskisi gibi değil nesil değişti (56, Okuryazar değil). 

Görüldüğü üzere erkeklerin bir kısmı kadınların tek başlarına bir yerlere gidebileceğini 

ancak “eskiden” bu düşünce de olmadıklarını ifade etmişlerdir. Toplumsal değişim göstergesi olan 

bu değişim örnekleri maalesef yeterli düzeyde değildir. Diğer konularda geçerli olan çekincelerin 

ve etkenlerin burada da geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim seviyesi, kentleşme ve sosyal 

çevrenin bir bütün olarak değişkenlik gösterdiği durumlarda bireylerin düşünce biçimlerinde de 

paralel düzeyde değişkenlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Belirtilen değişkenlerin bir bütün olarak 

olumlu bir değişim göstermediği durumlarda erkeklerin bu konudaki fikirleri de bir bütün olarak 

olumsuz yöne kaydığı görülmektedir. Eşlerinin tek başlarına bir şey yapmalarını istemeyen 

erkeklerin genel olarak ifadelerini özetleyecek birkaç örnek aşağıda verilmiştir.  

- Bulunduğun çevreye ve sosyo-kültürel konuma bağlı olarak değişiklik gösterir (50, Lisans). 
- Çıkmalarına karşı değilim, ancak çevresel koşullar buna uygun değil (40, Eğitim bilgisi verilmedi). 
- Çıkamaz. Biz köydeyiz benim hanım tek başına şehirde dolaşamaz.  Benim hanım tek başına 

şehirde dolaşmayı bilmiyor, dolaşamaz (53, İlkokul). 
- Çok iyi karşılamıyorum. Güvenlik endişesi var, kapkaça uğrayabilir. Yanında birinin olması daha 

uygundur (48, Lise). 

Kadınların tek başlarına çarşı ya da pazara çıkmalarını istemeyen veya sadece belirli 

şartlarda çıkabileceklerini söyleyen erkekler düşüncelerinin nedenleri olarak “güvenlik” 

endişesinden kaynaklandığı ifade etseler de “güvenlik” endişesinden ziyade toplumsal baskıdan 

çekindikleri anlaşılmaktadır. Özellikle de namus ve din olgusuna oldukça önem atfeden bir 

görüşme grubunun olduğu, verilen cevaplarda da sıklıkla rastlanılmaktadır. Çünkü gerekli bütün 

güvenlik şartları istenilen düzeyde sağlandığı zaman nasıl karşılayacakları sorulmuş ve erkekler 

yine aynı şekilde kadının tek başına dışarıya çıkmasını istemedikleri görülmüştür. Din ve namus 

olgusu ataerkil yapının en önemli birleşenleri oluşturduğunu daha önce değinilmişti. Erkekler 

birçok konuda düşünceleri doğrudan değil de dolaylı olarak ifade etmelerinin nedeni de bazı 

konularda paylaşıma açık olmayı istememelerinden kaynaklanmaktadır.  Özellikle söz konusu 

eşleri olduğunda birçok konuda bilgi verirken daha kapalı oldukları gözlemlenmiş ve bu nedenle 

rahatsızlık duymamaları adına çok zorlanmamaya gayret edildiğinden bazı konularda verdikleri 

cevaplar sınırlı bir çerçeve de kalmıştır. Kadınlara yönelik sınırlandırılmış çevre, karar alma ve 
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özgürlük alanı sadece gündelik yaşamda görülmemektedir. Gündelik yaşamın yanında kadınların 

bütün yaşamını etkileyecek kararlarda da etkili olduğu görülmektedir. Örneğin kadınlar evliliğinde 

mutlu değilse ya da evliliği sürdüremiyorsa boşanma hakkında sahiptir. Bu hak hem medeni 

hukukta hem de dini hukukta geçerlidir. Ancak toplumsal düzlemde bu hak kadınlar tarafından 

özgürce kullanımı çokta olanaklı olamamaktadır. Şanlıurfalı erkeklerin kadınların boşanmayı 

istemeleri durumda bunu nasıl karşıladıkları ve ne tepki verecekleri saptamak için boşanma ile 

ilgili soru sorulmuştur. Bir alt başlıkta detaylıca ele alınan bu konu kadınların birey olarak 

görülmesinin temel göstergelerinden biri olduğu düşünülmektedir.  

 

3.5. Boşanma 

Kadının bireyselleşmesi önünde diğer engel teşkil edici faktör de boşanma konusudur.  

Ataerkil yapılarda boşanma hakkını kadınlar kolay kolay elde edememektedir. Çünkü medeni 

hukuk ve dindeki düzenlemeler her ne kadının boşanma hakkına sahip olduğu belirtse de 

toplumun “eril” yapısı kadınlara bu özgürlüğünü elinden almaktadır.  Aile birliğini sağlama ve 

neslin devamını olumsuz etkileyememesi adına çeşitli düzenlemeler inşa etmiştir. Düzenlemelerin 

gündelik yaşama söylemsel yansıması ve pratikleri genellikle kadınları kısıtlama yoluna gitmesi 

yönündedir. Bu sebeple erkeklerin bu konuda nasıl bir anlayışa sahip oldukları önemlidir. 

Görüşmede erkeklerin verdiği cevapların diğer sorulara verilen cevaplarla benzer mantıkta olduğu 

anlaşılmaktadır. Erkeklerin bu konuda verdiği cevaplardan birkaçı aşağıda sıralanmıştır.  

- Evlenmek nasıl doğalsa, boşanmak da doğal benim için (61, Ön lisans). 
- Normal karşılarım. Olmayacaksa zorlamanın bir anlamı yok(54, Lise). 
- Normal karşılarım. Ailenin dağılmaması için ikna etmeye çalışırım ama despotluk yapmam(46, 

Lisans). 
 

Görüldüğü üzere erkekler kadınların boşanması konusunda farklı düşüncelere sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Boşanmayı normal karşılayan erkekler “kadının doğal” hakkı olduğunu 

belirtirken” boşanmamak için çabalayanlar genellikle boşanmanın neden istendiğini anlamaya 

çalışacağını ifade etmişlerdir. Ancak belirtmek gerekir ki erkekler çoğunlukla her ne kadar 

boşanmayı “normal” karşıladığını söyleseler de kadınlar bağımsız bir gelire sahip olmamaları ve 

yaşlarının yüksek olması sebebiyle bunu istemeyecekleri mantığı kendilerinde baskındır. Elbette ki 

birçok alanda değişimler olduğu modernleşmenin etkisiyle beraber boşanmaya yüklenen 

anlamlarda değişimler gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Boşanma konusunda alınan cevapların 

değişkenliği örneklemin üst yaşlardan seçilmesiyle bağlantılıdır. Daha genç guruplara yönelik 

araştırma yapıldığında boşanma konusundaki erkeklerin bakış açısının daha normalleşebileceği 
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düşüncesizdeyiz. Ancak alan araştırmasında ileri yaşlardaki erkeklerin bir kısmı böyle bir istek 

durumunda nasıl tepki gösterecekleri ile ilgili cevapları aşağıda verilmiştir.  

- Hoş karşılamam. Boşanmam (52, İlkokul).  
- Yok, öyle bir şey olamaz (72, Lise). 
- Öyle bir şey olamaz. Hoş karşılanmaz(58, Lise 

 

Görüldüğü üzere erkeklerin bir kısmı da boşanma konusunda oldukça sert tavır içerisinde 

oldukları anlaşılmaktadır. Erkeklerin böylesine “sert” tepki vermelerinin nedeni altta yatan namus 

olgusuyla yakından alakalıdır. Çünkü kendisine ait olduğu düşündüğü kadının kendisinden sonra 

başka biriyle evlenmesi veya birlikte olması ataerkil toplumlarda kabul edilebilir bir durum 

değildir.  Bu sebeple boşanma sayıları günümüzde giderek artsa da kadınlara yönelik şiddet ve 

cinayet sayıları da giderek artmaktadır. Kadınlar hukuksal olarak boşanmayı hak olarak elde etmiş 

olsalar da toplumsal zeminde halen yeterli düzeyde kabul görülmediğinden bunu 

gerçekleştirebilmeleri sınırlı bir çerçeve de kalmaktadır. Ayrıca görüşmede kimi erkekler 

günümüzde artan boşanmaların maddi temelde olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Erkekler 

ya kadının ekonomik gelire sahip olmasını boşanmayı kolaylaştırdığını ya da yeterli gelire sahip 

olunmadığı durumlarda kadınların boşanmayı seçtiklerini ifade etmişlerdir. Boşanmanın maddi 

kaynaklı olarak görülmesi bu bölümün başından ortaya koyduğumuz iddiamızı da 

desteklemektedir.  

Kısaca özetleyecek olursak; kadının bireyselleşme sorununu ele aldığımız bu bölümdeki beş 

önemli başlıkta erkeklerin kadınlara yönelik bakış açılarının nasıl olduğu anlaşılmaya çalışıldı. 

Erkekler; kadınların çalışma yaşamına katılımını ya desteklememekte yada kısmi olarak (şartlara 

bağlı) olarak destelemektedir. Kadınların çalışma yaşamına katılımın yeterli düzeyde 

desteklenmemesinin altında yatan toplumsal cinsiyet rollerinin düzenlenme şekliyle yakından 

alakalı olduğu anlaşıldı. Toplumsal cinsiyet rolleri, cinsel kimliklerin mekanla ilişkilendirilerek 

kurulan sistemin kendisidir. Sistemin kuruluş mantığı erkek ve kadının nerde var olabileceği ve 

nerde var olamayacağını da bize göstermektedir. Dolaysıyla kadınların çalışma yaşamına katılımı 

kurulan sisteme ters düştüğünden desteklenmemekte ve bununla birlikte sistemin düzeninin 

pekiştirilmesi için gündelik yaşamın bütün söylem ve pratiklerinde uygulanmaya çalışılmaktadır. 

Bu yüzden kadınların herhangi bir karara katılımı, ekonomik gelir gider üzerindeki kontrolü, 

dışarda zaman geçirmesi ve bütün yaşamını etkileyebilecek bir evlilik konusunda karar alması ya 

da boşanması oldukça sınırlı çerçeve de bırakılmıştır. Böylelikle sistem sürekliliğin sağlanmaktadır. 

Kadınların bu denli kısıtlı sınırlar içerisinde yaşamak zorunda kalmaları sadece günlük yaşamın da 

ya da geleceği için karar vermeleri konularıyla da sınırlı kalmamaktadır. Kadınların bireyselleşme 

sorununun olduğunun önemli bir diğer göstergesi de kendi bedenileri üzerindeki kontrolün sistem 

içerisinde nasıl inşa edildiğidir. Konunun oldukça önem arz etmesi sebebiyle ayrı bir bölüm olarak 
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ele alınmış ve detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Ayrıca alt başlıkta irdelenecek olan bu konu 

yukarıdaki iddialarımızı kanıtlanması ve kanıtlanan iddialarımızın desteklenmesi açısından da 

oldukça önemlidir.    

 

4. Kadının Kendi Bedeni ve Geleceği Üzerine Söz Sahibi Olması; Çocuk Sahibi Olma 

Durumu ve Yetiştirme Biçimi 

Kadının “çocuk doğurma” fonksiyonu 1970’lere kadar evliliğin doğal sonucu olarak kabul 

edilmekteydi. O zamana kadar “çocuk doğurma” ve “annelik”  toplumda  kutsal bir görev olduğu 

söylemleri oldukça yaygındı. Doğum kontrol yöntemlerinin gelişimiyle beraber etkisini yitirmeye 

başlayan bu söylemler, kadının iş yaşamına katılmasıyla daha da önemini kaybetmeye başlamıştır.  

Kadınların çocuk doğurma fonksiyonun evliliğin doğal bir sonucu değil bir seçim olabileceği 19. 

yüzyılda ortaya atılmasına karşın ancak yüzyıl sonra kabul görmeye başlamıştır. Doğum kontrol 

yöntemlerinin gelişiminden ancak yüzyıl sonra toplum yaygınlık kazanmasının nedeni toplumdaki 

üremenin devam ettirilme isteğinden doğan direncin yansımasıdır. Evliliğin doğal sonucu olarak 

“annelik” söylemlerine karşı doğum kontrol yöntemlerinin gelişimiyle değişen durumlar “gönüllü 

annelik” söylemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. “Gönüllü annelik” söylemlerinin oluşum 

mantığı kadınların, erkeklerin cinsel isteklerini tatmin etmeyi reddetmeleriyle de daha şiddetli bir 

hal almaya başlamıştır. Kimi kesimlerce bu durum arsız, terbiyesiz ve tuhaf olarak kabul edildi 

(Davis, 1998: s.191). 1970’lerde kadınların ancak elde edebildiği doğum kontrol hakkı ve yasal 

kürtaj,  1990’larda meydana gelen ekonomik krizler ve bulanımlar bahane gösterilerek kadınlar 

alınmaya çalışılmıştır. Bu dönemde kadınların tekrardan ev içi alana sıkıştırılması için yalnızca 

toplumsal zeminde söylemler gerçekleşmemiş devlet politikalarıyla da (Fransa gibi)  desteklenerek 

kadınların birincil görevinin “annelik” olduğu vurgulanan kampanyalar düzenlenmiştir (Badinler, 

2011; s.17). Görüldüğü gibi annelik ataerkil yapıya sahip birçok toplumda kadın olmanın 

neredeyse temel koşulu olarak görülmektedir.  Kadının anne olamaması durumda toplumda 

eksik/noksan kabul edilmekte ve hatta kadın birey olarak görülmemektedir. Gelişmemiş ya da 

gelişmekte olan toplumlarda kadının anne olamaması durumu daha acı sonuçlarla da karşılandığı 

görülmektedir. Kadın eğer çocuk sahibi olamıyorsa eşinin bir başka kadınla evlenmesine rıza 

göstermesi gerekmekte buna karşı çıkma şansı elinden alınmaktadır.  Şanlıurfalı erkeklerin annelik 

konusundaki fikirleri kadın kimliğini tanımlamalarında kendisi açıkça göstermekle kalmamış 

“kadın demek anne demek”le eşdeğerde görüldüğü birçok cevapta elde edilen bulgulardan 

anlaşıldı.  Bu sebeple erkeklere “çocuk sahibi olma” durumunun nasıl gerçekleştiği ve kadınların 

bu konudaki tutumlarının değişiminde nasıl tepki verecekleri sorulmuştur. Erkeklerin bu 

konudaki düşünceleri özetleyecek birkaç cevap aşağıda verilmiştir.  
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- Evet, bilinçli olarak yaptık. Eğer doğuramıyorsa tıbbın bütün olanaklarını kullanırım, bilinçli 

olarak istemiyorum derse ben buna karşıyım. Çünkü evliliğin sadece cinsellik veya sadece bir 

şeyleri paylaşmak olduğunu düşünmüyorum. Evlilik aynı zamanda soyun devamlılığıdır, bu 

yüzden çocuk yapılması gerektiğini düşünüyorum (52, Ön lisans). 

- Doğal süreç. İstemezse başka kadın alırım. Doğuramadığında da yine evlenirdim herhalde. 

Erkekten kaynaklanan bir durum varsa kadın evlenemez. Bir kadınla bir erkek bu durumda 

kıyaslanamaz. Çünkü İslamiyet’te ikinci, üçüncü kadın alabilirsin ama kadın evlenemez(46, 

İlkokul). 

- İlk çocuk erkekti, diğerleri kız. Belki bir erkek daha olur diye yaptık. Güneydoğuda erkek çocuğu 

daha çok istenir. Annem bir tane az, bir tane daha olsun diye ısrar edince çocuk yapmaya devam 

ettik. Ama sonrakiler hep kız oldu. Kadının çocuk doğuramadığı durumda izin verirse, erkek ikinci 

bir evlilik yapılabilir (58, Lise). 

Erkeklerin “kadın kimdir?” sorusuna verdikleri cevabın ağırlıklı olarak “annedir” olması 

“çocuk sahibi olma” konusundaki beklentileri ne olabileceğini açıkça bize göstermekteydi.  Çocuk 

sahibi konusunda erkeklerin net beklentiler içerisinde olmalarının temel nedeni hem teorik 

çerçeve de hem de elde edilen bulgular soyun devamının sağlanmasına yönelik olduğu net bir 

biçimde anlaşılmıştı. Erkeğin soyunu devam ettirme isteği bireysel istek gibi gözükse de toplumsal 

bir beklentinin yansıması olduğu anlaşılmaktadır. Erkeklerin çocuk sahibi olmayı istemelerinin 

toplumsal bir yansıma olduğunun en iyi göstergelerinden biri de kadının çocuk doğuramadığı 

durumlarda “ikinci eş” alacağını belirtmeleridir. Erkeklere çocuk sahibi olmalarında “fikir 

alışverişi içerisinde mi yoksa evliliğin doğal bir sonucu olarak mı?” gerçekleştiği sorulduğunda; 

erkekler genellikle “fikir alışverişi” içerisinde çocuk sahibi olduklarını belirtmesine karşın kadının 

çocuk doğuramaması durumunda “çocuk sahibi” olmak için ikinci eş, tedavi yada boşanma gibi 

çeşitli seçeneklere yönelmesi çocuk sahibi olmak bir seçim sonucu olarak görülmesinin yerine 

evliliğin doğal bir sonucu olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.  

Şanlıurfa geleneksel hâkim yapısı bireylerin “soyun devamını sağlama” görevlerini yerine 

getirmeleri konusunda oldukça etkili olduğu görülmektedir. Çünkü “çocuk sahibi olmak” erkekler 

için bu kadar önem arz ederken kadının bireysel olarak “çocuk sahibi olmayı” istememesi 

durumunun hiçbir şekilde mümkün olmamaktadır. Erkek merkezci toplumsal yapı kadının kendi 

bedeni üzerindeki kontrol hakkını elinden almakta ve bağımsız bir birey olmaktan çok toplumun 

gerekli bir parçası olarak inşa etmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki erkekte bireysel 

olarak çocuk sahibi olmamayı isteyememektedir. Bireylerin tasarrufunda olmayan bu durum 

toplumsal baskıyla da devam ettirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan bir diğer önemli 

nokta ise erkekten kaynaklanan bir sorun karşısında “soyun devamı sağlama” düşüncesinin 

ortadan kaybolmasıdır. Görüşme de erkekler kendilerinden kaynaklanan bir durumda “eşlerinin” 

ikinci bir kez evlenemeyeceğini çünkü “erkekle kadının bu konuda bir tutulamayacağını” ifade 

etmeleri kadınların sadece tanımlanan kimlik çerçevesinde hareket edebileceğini bize 

göstermektedir. Bu sebeple kimlik inşasının nasıl sağlandığı erkek ve kız çocukları yetiştirilme 
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zamanların da nelere dikkat edildiğinin anlaşılması oldukça önemlidir. Alt başlıkta ele alınacak 

olan bu konu çalışmanın bütünlük yapısı oluşturması ve toplumsal cinsiyet düzeninin daha net 

anlaşılması içinde ayrıca önemlidir.  

 

4.1. Kız ve Erkek Çocuklarının Yetiştirilme Biçimi 

Erkekler, çocuk yetiştirme konusunda rahat oldukları anlaşılmaktadır. Özellikle çocuk 

bakımından ve yetiştirilmesinde kadınların sorumlu olduğu anlayışı kız erkek çocuk yetiştirilmesi 

arasından bir fark olmadığı düşüncesini oluşmasını sağlamıştır. Ancak çocuk yetiştirme konusunda 

cinsiyetlere eşit bir yaklaşım sergilenmediği cinsel kimliğe dayalı bir yetiştirme biçiminin ataerkil 

yapılarda geçerli düşünce biçimi olduğu teorik kısımda bahsedilmişti. Dolasıyla erkeklerin kız ve 

erkek çocuklarını yetiştirmede bir fark olmadığı düşüncesi kendi cevaplarında bile 

çürütülmektedir. Bununla birlikte “çocukların sevgilisi olma durumu” ek olarak soru şeklinde 

sorulup çocuk yetiştirme de  cinsiyetler arasındaki fark daha net ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Erkeklerin bu konudaki ifadeleri aşağıda verilmiştir.  

- Kız ve erkek ayrımı olmaması lazım. Kız ve erkek çocukların gittikleri yerler farklı olduğu için 
bulundukları ortama ve yere göre sınırlama olması lazım(61, Ön lisans). 

- Kız erkek fark etmez kendini savunabilmeli, edepli, terbiyeli, topluma faydalı, dinine bağlı evlat 
yetiştirmek isterim (48, Lise). 

- İyi bir eğitim almalı, ailesine bağlı olmalı. İkisi biraz birbirinden farklı Erkek daha serbest, kız biraz 
daha baskı altında (54, Lise). 

- Kız oğlandan daha tatlıdır ama yetişme şekilleri farklıdır. Kıza daha çok dikkat edilir (53, İlkokul). 
- Ben okula göndersem kızımı imam hatibe gönderirim. Erkek ile kız arasında fark var. Kızlar daha 

disiplin altında yetişmeli. Mesela oğlumun bir kızla dolaştığını görsem normal karşılarım ama kızda 
normal karşılamam. İkisi arasında böyle bir ayrım yapmak belki de yanlış ama bu bölge de durum bu. 
Kızımın bir erkekle görülürse yerin dibine girerim(46, İlkokul). 
 

Görüldüğü üzere erkekler çocukların yetiştirilmesinde her ne kadar bir fark olmadığını 

söylese de “sosyal çevre”, “yaşanılan bölge” ve “din” gibi nedenlerle kız çocuklarını yetiştirme de 

daha dikkatli davrandıkları anlaşılmaktadır. Erkeklerin çocukları yetiştirme şekillerindeki 

beklentilerinde yaş ve eğitim durumları anlamlı bir farklılık yaratmadığını da belirtmek gerekir. 

Ancak kız çocuğuna sahip babaların “kızlarının okumalarını” gerektiğini düşüncesinin belirgin bir 

şekilde kendini göstermesi olumlu bir değişim göstergesidir. Bilindiği gibi toplumsal cinsiyet 

düzeninde kız çocukları eğitimden uzak tutmaya çalışmaktadır. Erkeklere kız çocuklarının neden 

okunması istedikleri sorulduğunda genel cevabın kendi ayaklarının üzerine durmaları kimseye 

muhtaç olmaları istemedikleri belirtmişlerdir. Erkekler her ne kadar kız çocuklarının eğitim 

almaları konusunda önemli gelişmeler gösterseler de iki cinsiyetin yetiştirilmesi arasından önemli 

farklılıklar mevcuttur. Ataerkil düzenin halen güçlü bir şekilde devam ettirildiği illerde, erkekler, 

kız ve erkek çocuklarına yönelik yetiştirme farklılıklarının olduğu fikri egemen olduğu Şenol ve 
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Çalar tarafında Batman ilinde gerçekleştiren araştırmada da ortaya konulmuştur (Şenol ve Çalar, 

2018: s.13). İki ilin benzer yapıdaki toplumsal düzene sahip olması ve elde edilen bulguların 

benzerlik göstermesi araştırmanın sağlamlığı açısından da önemlidir. 

 

Sonuç 

Geleneksel yapıya sahip toplumlarda kadın kimliği tanımlamaları bireysel kazanımlar 

sonucunda olan statüler yerine toplum tarafından doğuştan getirilen statü üzerinden 

yapılmaktadır. Kadın kimliğinin birleşenleri oluşturan etmenler biyolojik ve fizyolojik temel 

üzerine inşa edilen kültürel tanımlamalardır. Bu temel üzerinden yapılan tanımlama biçimi, ataerkil 

düzenin birleşenleri oluşturan din, namus, aşiret gibi olgularla pekiştirilerek kalıcı bir düzen inşası 

gerçekleşmiştir. Ancak modernleşmenin etkisiyle toplumsal yapılarda değişimler/dönüşümler 

meydana geldiğinin en iyi göstergesi kişilerin bireyselleşmeye başlaması ve aile yapısında meydana 

gelen köklü değişimlerdir.  Geleneksel toplum yapısının özü olan geniş aile tipi modernleşmenin 

etkisiyle birlikte meydana gelen kırılmalar bireyselleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Alan 

araştırmasında da birçok konuda erkeklerin bakış açısında kırılmalar ve değişimler/dönüşümler 

gerçekleşmiş olsa da henüz yeterli düzeye ulaşmadığı sonucuna varılmıştır. 10 temel soruda yanıt 

almaya çalıştığımız katılımcıların genel olarak üç profilde şekillendiği görülmüştür. Bu profil 

türleri; değişime açık olan birey,  geleneksel ile modern arası sıkışıp kalan birey ve değişime kapalı 

olan birey olarak sınıflandırmak mümkündür. Katılımcılarda oluşan profillerin ortaya çıkmasında 

toplumsal sermaye, sosyal çevre ve eğitim gibi üç önemli etmenin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Ancak alan araştırmasında elde edilen bulgular “Şanlıurfa” ilindeki ataerkil toplum yapısının halen 

oldukça etkili bir şekilde devam ettiğine yöneliktir. Bu etkinin ilk göstergesi kendini kadın 

kimliğinin tanımlanmasında göstermekle başlar.  

Görüşmede erkekler, kadın kimliğini tanımlarken, “anne” vurgusu ön planda olmakla 

beraber, “eş”, “yar”, “evin hanımı” vb. gibi statülerle yapmışlardır. Araştırmaya katılan 20 kişilik 

katılımcıların hiç birinin kadınları bir birey olarak ya da herhangi bir meslek ile tanımlamadıkları 

görülmüştür. Dolasıyla kimliğin tanımlanma şekli, kadının toplumsal konumuna ve bu konuma 

bağlı olarak yüklenen sorumlulukları da beraber getirmektedir.  Kadına tanımlanmış olan konumu 

gereği sürekli olarak erkeğe muhtaç bırakılması için çeşitli düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Kadının konumu daima ikinci planda olmakla eşleştirildiği için yüklenen sorumluluklar “çocuk 

bakımı”, “ev işi” ve “eşine sadık olma” gibi kazanç getirmeyen ancak aile bir arada tutma gibi 

oldukça ağır görevlerin kadınlara yüklendiği anlaşılmaktadır.. Erkekler daha çok dışarda para 

getiren ve giderlerini karşılayan kişi olarak görülmekte ve böylelikle de evin doğal reisi ve lideri 
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konumunda olmaktadır. . Ataerkil toplumların genel karakteristik özelliği olan bu durum kadının 

bireyselleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Çünkü “ev içi” alana hapsedilmiş ve “ev içi” 

alanla sınırlı bırakılan kadın, kamusal yaşamın birçok özelliğine erişme imkanını yitirmesine 

sebebiyet vermektedir.  

Kadının kamusal alanda görülmesini sağlayan en önemli noktalardan biri de kadının 

çalışma yaşamına katılmasıdır. Ancak katılımcılardan yarısından fazlası eşinin dışarda bir işte 

çalışmasını istemediği belirtmekte ve öncelikli olarak kadınlardan beklentilerinin “çocuğu iyi 

yetiştirmesi” olduğunu söylemektedirler. Kadının “ev içi” alanla sınırlandırılması sadece çocuğun 

iyi yetiştirilmesi veya ev işlerinin yapılmasıyla alakalı değildir. “Ev içi” alanla kadının 

sınırlandırılmasının iki önemli nedeninden birisinin dini gerekçeler iken diğeri de namus algısı 

kaynaklı olduğu birçok katılımcı cevaplarından anlaşılmaktadır. Elbette ki kadının çalışmasını 

destekleyen katılımcılar mevcuttur ancak kadınların çalışmasını desteklemesine karşı sadece “ev 

işleri” yapma konusunda bir değişim olduğu gözlemlenmektedir. Çocuğun yetiştirilmesi her 

koşulda kadının sorumluluğu olduğu konusunda tüm katılımcılar fikir birliğindedir. Kadını ev içi 

alanla sıkışıp kalmasını ve dolasıyla da dışarda çalışma imkanını azaltan bu düşünce biçimi 

ekonomik olarak bireyi bağımlı hale getirmektedir. Bağımlı birey konumda kalan kadın “ev içi” 

kararların alınmasında ve “evin ekonomik gelir-giderleri” üzerindeki kontrolü yalnızca erkeğin 

kabul ettiği ya da izin verdiği çerçevede kalmasının zeminini oluşturmaktadır. Bu durumun 

kadının “tek başına çarşı ya da pazara” çıkması durumunda geçerli olduğu saptanmıştır. Kadınlar 

her yönüyle görünmez bir hapishanenin içerisinde yer aldığının bir diğer göstergesi de 

“boşanma”yı talep etme hakkının birçok katılımcının doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kabul 

etmemesidir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki mevcut durumda erkeklerin bakış açılarında 

yeterli değişim olmasa da kendi kız çocukları için ayakları üzerine duran bireyler olmalarını talep 

etmeleri umut vericidir. Özellikle kızlarının okuması, bir meslek sahibi olmaları ve kendi 

ayaklarının üzerinde durmaları neredeyse bütün katılımcılar tarafından dillendirilmiştir. 

Özetle, geleneksel bağlamda erkeklerin kadınlık algısı geleceğe yönelik değişim emareleri 

göstermekle beraber kendi mevcut düzenlerini değiştirmeye karşı oldukları anlaşılmaktadır. Bu 

sebeple erkeklerin bilinçlendirilmesi kadar kadının bilinçlendirilmesi gerekmekte her iki tarafın da 

önüne yeni yetiştirilecek nesillere model konulması gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak 

kadının eğitim durumundan uzaklaştırılmaması gerekmektedir. Eğitim yaşamı için geç kalmış olan 

kadınlar çeşitli eğitim kursları ve meslek edinme kurslarıyla kamusal alana kazandırılmalı ve 

böylelikle cinsiyetler arası ilişki normal düzeye getirilmelidir. Kadınların çalışma yaşamına 

katılımına yönelik erkeklerde oluşabilecek çekinceler giderilmeli erkeklere kadınlar eşit seviye 

olmanın nasıl önemli olduğu anlatılmalıdır. Erkeklerin en çok öne sürdüğü din ve namus algına 
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yönelik algının iş yaşamıyla alakalı olmadığını bunu dini örneklerle ve cami imamları vasıtasıyla 

anlatılıp giderilmelidir. Çünkü bakış açıları değişen veya değişime karşı direnç göstermeyen 

erkeklerin anne ve/veya eşlerinin bilinçli olan, eğitim seviyesi yüksek olan kişiler oluşmuş olması 

önerilerimizin ne kadar yerinde olduğunu göstergesidir. 
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ERİL TAHAKKÜMÜN DİSTOPYASI: DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜNÜN 

SÖYLEM ANALİZİ 

Elif ERDEM1 

 

Öz 

İnsanlığın geleceğine dair olumsuz öngörüleri olan distopik eserlerde ilerlemenin durduğu bir dünyanın aksine 
teknolojik gelişmişlikle birlikte toplumsal kurumların son derece değişim geçirdiği bir dünya düzeni 
yansıtılmaktadır. Her ne kadar geleceğe dair öngörülerde bulunan eserler olsa da bu eserler yazıldığı dönemin 
toplumsal bağlamından ortaya çıkmıştır. İdeolojilerin toplumu nasıl dönüştürüp şekillendirebileceğinin bir kanıtı 
olarak sunulan bu eserler aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumsal düzen hakkında da farkındalık 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada modernleşmeyle ilerlemenin sıçrama yaptığı dünyamızda toplumsal 
cinsiyet ve rol dağılımı açısından eril ideolojinin ötesine geçilip geçilmediği distopik bir eser aracılığıyla 
açıklanmıştır.  

Damızlık Kızın Öyküsü (Handmaid’s Tale) 1985 yılında Kanadalı yazar Margaret Atword’un kalem aldığı 
aynı adlı romanının Bruce Miller yapımcılığında senaryolaştırılarak diziye uyarlanmasıdır. Gösterime girdiği 
andan itibaren birçok ödüle layık görülen bu eserin birinci sezonunun tüm bölümlerini oluşturan ilk 10 bölümü 
feminist bakış açısıyla söylem analizine tabi tutularak toplumsal sınıf, din ve kadın bedeni temaları altında 
açıklanmıştır. Eserdeki rejim cinsiyet temelinde toplumu ayrıştırarak kadın bedenini metalaştırmakta ve bunu da 
dini argümanlarla meşrulaştırarak korku iklimi ile pekiştirmektedir. Dini argümanların bu kadar belirgin bir 
biçimde kullanılmasına, sosyal yaşamın içinde çok fazla görünür kılınmasına rağmen bireyler tarafından dini 
ilkelerin içselleştirilmediği yalnızca rejimin meşrulaştırılmasında araç olarak kullanıldığı görünen bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İktidarın eril doğası kadını tahakküm altına almayı gerektirmektedir. Bu iktidar çeşidinden birisinin analiz 
edildiği bu araştırmada günümüzde kadına uygulanan kısıtlamalar ve baskıların gelecekte hangi noktaya 
evrilebileceğiyle ilgili yordamalarda bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Distopya, Eril Tahakküm, Söylem Analizi, Damızlık Kızın Öyküsü. 
 

 

DISTOPIAN OF THE MASCULINE DOMINATION: DISCOURSE ANALYSIS 

OF THE HANDMAID’S TALE 

Abstract 

In dystopic works , which have negative predictions about the future of humanity, contrast to a world in which 
progress has been halted, a world order with a highly developed social institution is reflected with technological 
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development. Although these are works that make predictions about the future, they emerged from the social context 
of the period. These works which are presented as a proof of how ideologies can transform and shape society, also 
aim to raise awareness about the social order in which we are. In this study, it is explained through a dystopic 
work whether it goes beyond the masculine ideology in terms of gender and role distribution, the world where 
progresses leap with modernization.  

The Handmaid’s Tale is a novel written by Margaret Atword, a Canadian writer in 1985, and screenplayed by 
Bruce Miller from the same named novel. The first 10 chapters of the first season of this work, which has been 
deemed worthy of many awards from the moment it was screened, are explained under the social class, religion and 
female body themes with a feminist perspective by subjecting it to line analysis. In this work, the regime 
distinguishes society on the basis of sex, commodifies the female body, and legitimizes it with religious arguments 
and reinforces it with a fear climate. Although the use of religious arguments distinctly, is made so much visible in 
social life, it is seen as a fact that individuals do not internalize religious principles and they are used only as means 
to legitimize the regime. 

The masculine nature of power requires the domination of women. In this study, in which one of this kind of power 
has been analyzed, it has been made precautions about the ways in which the restrictions and pressures applied to 
women can evolve in the future. 
Keywords: Dystopia, Masculine Domination, Discourse Analysis, Handmaid's Tale.

 

Distopya ve Ütopya 

Distopik eserler genel olarak bilimkurgu içerisinde değerlendirilmesine rağmen geleceğe 

yönelik bulunduğu olumsuz öngörüler bakımından farklılaşmaktadır. Ancak bu eserlerdeki 

gelecek algısının bir felaketle sonuçlanacağı öngörüsü ilerlemenin yavaşlaması ya da durmasıyla 

değil aksine gelişen teknolojiyle birlikte farklı örgütlenme ve toplum düzeninin ortaya çıkmasıyla 

gerçekleşmektedir. Bezel’e göre (1993, s.17) ütopyalar bir çeşit yeryüzü cenneti önerirken, 

distopyalar akıllarında bir yerde gizli olan cenneti inşa etmeye çalışanların yarattığı cehennemi 

sergilemektedir. Ütopyalar mutluluk için uyum gereğini vurgularken, distopyalar uyum düzeni 

adına yol açılan korkuyu ve acıyı anlatırlar. Distopyalarda bir yandan iktidarların merkezileşmesi 

ve totaliter toplumsal yapılanmanın kaygısı dile getirilirken, diğer yandan da teknolojik ilerlemelere 

paralel olarak ‘pandoranın kutusu’nu açan karakterlerin kendilerini birdenbire nasıl yenik duruma 

düşürülmüş buldukları anlatılmaktadır (Dolgun, 2005, s.21). 

Ütopyanın karşılığı veya antitezi olarak tanımlanan distopya geçmişten veya şimdiden yola 

çıkarak toplumların geleceğine dair olumsuz öngörülerin sunulduğu eserleri anlatmak için 

kullanılan bir kavramdır. Bu kavramın bir edebiyat türü olarak ortaya çıkması XX. yüzyılın başları 

olmuşken sinema alanında kullanılmaya başlanması 1920’lerin sonunda olmuştur (Özgan Mısırcı, 

2017, s.38). 

Kavram olarak çok eskiye uzanan bir tarihi olsa da bu kavramı hayal edilebilecek en kötü 

yönetim ve durumu ifade etmek için kullanan ilk kişi John Stuart Mill’dir. Kavramı ilk defa 1868 
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yılında yaptığı bir konuşmasında “kötü bir yer” anlamında kullanmıştır. Mill, distopya terimini 

hayal edilebilecek ‘en kötü’ yönetimi veya durumu, kaosu, savaşı ve zorbalığı tanımlamak için 

kullanmış ve “gerçekleşmesini dilerken çok dikkatli olmak gereken bir ütopya” olarak nitelemiştir 

(Roth, 2005, s.230).  

İnsanlığın geleceğine dair olumsuz öngörüleri olan distopik eserlerde ilerlemenin durduğu 

bir dünyanın aksine teknolojik gelişmişlikle birlikte toplumsal kurumların son derece geliştiği bir 

dünya düzeni yansıtılmaktadır. Her ne kadar geleceğe dair öngörülerde bulunan eserler olsa da bu 

eserler yazıldığı dönemin toplumsal bağlamından ortaya çıkmıştır. Yazarın yaşadığı dönem 

içerisinde hakim olan ideolojinin toplumu nasıl dönüştürüp şekillendirebileceğinin bir kanıtı 

olarak sunulan bu eserler aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumsal düzen hakkında da 

farkındalık sağlamaktadır. Distopik eserler ilerlemeci bir ideolojiyle ortaya çıkan ve varlığını 

sürdürmek için giderek daha fazla totaliterleşen modern kapitalist ya da sosyalist dünya düzeninin 

mevcut toplumsal gerçeklerinden yola çıkılarak geleceğe yönelik düşünsellerin senaryolaştırılmış 

halidir. Bu çalışmanın amacı modernleşmeyle ilerlemenin sıçrama yaptığı dünyamızda toplumsal 

cinsiyet ve rol dağılımı açısından eril ideolojinin ötesine geçilip geçilmediğini distopik bir eser 

aracılığıyla açıklamaktır.  

 

Meşrulaştırma Aracı Olarak Toplumsal Cinsiyet 

Cinsiyet kavramı bireyin biyolojik özelliklerine atıfta bulunmak amacıyla kullanılan bir 

kavram olmakla birlikte toplumun cinsiyet kavramına yüklemiş olduğu anlamlar için toplumsal 

cinsiyet kavramı kullanılmaktadır. Toplumsal cinsiyet, kültürel olarak belirlenmiş kadın ve erkek 

olma özelliklerinin toplumsallaşma süreci içerisinde bireye öğretilen özelliklerine işaret etmektedir. 

Bu kavram günümüzde kültürel inşanın bir sonucu ya da kadın-erkek davranışlarının yalnızca 

ayrım aracı olarak kullanılmamakla birlikte sosyal, siyasal ve kültürel yaşamda yapılan düzenleme 

ve ayrımcılıkların meşrulaştırma aracı haline dönüşmüştür (Şenol ve Erdem, 2019, ss.221-222). 

Toplumsal ilişkilerde en belirgin kategori olarak öne çıkan cinsiyet kavramı, ideolojik 

söylemlerle yeniden inşa edilerek otoriter rejimler tarafından bir denetim mekanizması olarak 

kullanılmaktadır. Doğası gereği eril özelliklere sahip tahakkümün bir aracı haline gelen kadın 

toplumda ikincil konuma mahkûm edilmekte böylelikle gücü elinde bulunduran erkeklerin 

konumu yeniden üretilerek tahakküm alanı genişletilmektedir.  

Günümüz dünyasındaki ülkelere bakıldığında sosyal refahın ve demokratik değerlerin en 

yüksek olduğu ülkeler arasında kadına yönelik ayrımcılıkların en düşük düzeyde olduğu bu 
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durumun tersine sosyal refah ve demokratik değerlerin düşük olduğu ülkelerde ise kadına yönelik 

ayrımcılıklar yüksek düzeydedir. Otoriter rejimlerin yoğunlukta olduğu Ortadoğu ülkelerinde 

kadınların demokratik değerlerin hakim olduğu ülkelere kıyasla çok daha fazla ayrımcılığa maruz 

kaldığı bilinen bir gerçektir (Şenol, Erdem ve Uzun, 2017). Kadının kamusal alandan 

uzaklaştırılarak özel alana mahkum edilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması ve bunların 

en çok kadın bedeni üzerinden dini ve toplumsal normların bir araç olarak kullanılarak 

gerçekleştirilmesi kadının toplumsal yaşamdaki konumunun erkek karşısında hiçe sayılmasına 

neden olmaktadır. Kapitalizmin işçi-işveren ayrımını doğurması ve mevcudiyetini devam 

ettirebilmesi için bu iki sınıf arasındaki ayrımı belirginleştirme çabası otoriter rejimlerin kadın ve 

erkeği sınıfsal olarak konumlandırarak ayrıştırmasıyla benzerlik göstermektedir. Kadın-erkek 

ayrımının hiyerarşik, verili, geçişli olmayan, ideolojik söylemlerle yeniden üretilen ve 

meşrulaştırılan toplumsal bir düzen haline getirilmesi otoriter rejimlerin hedefleri arasında yer 

almaktadır. 

 

Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve  

Bu aşamada ilk olarak distopik filmlerin geleceğe yönelik öngörülerinin modernist ilerlemeci 

anlayışa dayalı otoriter ve bürokratik iktidarın toplumsal sistemini aydınlatmaya yarayan kavramlar 

çerçevesi; ikinci olarak ise modernist bir hareket olan feminist hareketin kadın ve erkeğin 

toplumsal yapı ve iktidar ilişkilerini aydınlatmaya yarayan kavram çerçevesi açıklanmıştır. 

Geleceğe yönelik olumsuz öngörülerin senaryolaştırıldığı distopyanın ortaya koyduğu 

kaygıları anlamak için modernizm kavramının anlaşılması gerekmektedir. XVII. yüzyılla birlikte 

Batı’da bilimsel bilginin gelişmesi, rasyonelleşme, kilise otoritesinin sarsılması, verimlilik ilkesine 

dayalı yeni bir ekonomik sistem olan kapitalizmin neticesinde modernleşme olarak adlandırılan 

yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Modernizm olarak adlandırılan bu yeni 

toplumsal düzen yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yaşama dair pek çok yeniliği beraberinde 

getirmesinin yanında teknolojinin ve araçsal aklın belirlemeciliğine dayalı bir toplumun 

oluşmasıyla olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir (Giddens, 2004, ss.11, 16-17). 

Berman (1999, s.28) tarafından ‘modern yaşamın girdapları’ olarak ifade edilen 

olumsuzluklar birçok kaynaktan beslenmektedir. Doğa bilimlerinde yer merkezli evren kuramının 

yerine güneş merkezli evren kuramının geçmesi insan yaşamında da değişimleri beraberinde 

getirmiştir. Berman’a göre bilginin teknolojiye dönüşümünü sağlayan, yaşamın hızını artıran, sınıf 

mücadelesini ortaya çıkaran sanayileşme; sanayileşmeyle ortaya çıkan göç, kentleşme ve 
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demografik alt üst oluşların gücü eline alan ulus devletlerin ve egemen sınıfa direnen kesimlerin 

sistem dışına çıkışını zorlayan ise kapitalist dünya pazarı olmuştur. 

Modernleşme ve kapitalist sistemin sonuçları olarak ortaya çıkan ekonomik, toplumsal ve 

siyasal alandaki anomik durumlar karamsarlığı ve eleştiriyi de beraberinde getirmiştir. 

Modernleşmeye eleştirel yaklaşan ve onun etkilerinin topluma olumsuz yansımaları olacağı 

öngörülerinde bulunan düşünürlerden birisi de Max Weber’dir. Weber’e göre modernlik 

geleneksel toplumların özelliği olan mistik ve irrrasyonel örgütlenme biçimlerine karşılık modern 

toplumun rasyonel ve bürokratik hale dönüşmesidir. Weber Batı’da meydana gelen değişmelerin 

daha akılcı bir topluma dönüşmesi olarak düşünmüştür. Bu nedenle rasyonelleşmeyle 

modernleşmeyi eşdeğer görmüştür (Turner, 2003, s.252). Modernleşmenin maddi ilerlemeyle 

birlikte bireyin özerkliğini ve yaratıcılığını yok ettiğini savunan Weber bilgi temelli ortaya çıkacak 

bir yönetim sisteminin modern totaliterliği de beraberinde getireceğine işaret etmiştir. “Söz 

konusu bilgi, kendi başına yönetime olağanüstü güçlü bir konum sağlamaya yeten teknik bilgidir. 

Ama, ilaveten bu bürokratik kuruluşlar ya da onları kullanan güç sahipleri, hizmetin bilgisine sahip 

olarak güçlerini daha da arttırma eğilimindedir.” (Weber, 2008, s.53) 

Weber (1997, s.159) rasyonelleşmeyle ortaya çıkan modernleşme ve kapitalizmin birey 

üzerinde meydana getirdiği denetim mekanizmasını “demir kafes” metaforuyla açıklamıştır. 

Demir kafes içerisindeki bireyin tarihte eşi görülmemiş düşünme ve yaşam biçimleri kısıtlanmış 

bir dünyada yaşamaya mahkum edileceğini öngörmüştür.  

Hiç kimse henüz, gelecekte o kafeste kimin yaşayacağını ve bu devasa gelişimin sonunda da 

tamamen yeni peygamberler mi yoksa eski düşünce ve ideallerin mi güçlü bir biçimde yeniden 

doğacağını ya da -bu ikisinden hiçbiri olmayacaksa- bir tür mekanikleşmiş taşlaşan ve bunun yanı 

sıra kasılmış bir kendini beğenmişliğe mi geçileceğini bilmiyor. (Weber, 1997, s.160). 

 

Modernleşme ve kapitalizmin etkisiyle birey üzerinde ortaya çıkan ve rasyonellik biçiminde 

tezahür eden denetim ve belirlemeci mekanizmaların Foucault’a göre odak noktası beden 

üzerindendir. Foucalt modernitenin eleştirisini biyo-politik kontrol ve iktidar çağı üzerinden 

yapmakta ve bu çağın iktidarı bunu insanları öldürerek değil yaşatarak, denetleyerek ve 

biçimlendirerek yapmaktadır (Işık, 1998, s.108).  

Modernleşmenin birey ve toplum üzerinde kurmuş olduğu iktidar yalnızca makro alanlarda 

değil toplumun etkileşim biçimleri olan kadın-erkek ilişkileri gibi mikro alanlarda da aranmalıdır. 

Modernleşmeyle ortaya çıkan kadının toplumsal yaşamdan tecrit edilerek özel alana hapsedildiği, 

özel alanda ise her türlü eşitsizliğe maruz bırakıldığı, kamusal alanda sesi kesildiğinden özel alanda 
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çıkan sesin duyulmadığı ataerkil düzenin yeniden inşa edilmesinin analizinde feminist kuramların 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

XIX. yüzyılın ortasında eşit haklar ve özgürlükler fikirleriyle ortaya çıkan feminizm 

hareketiyle kadınlar kanunlar çerçevesinde birtakım hakları elde etmiş olsa da 1960’lı yıllardan 

sonraki İkinci Dalga hareketiyle yalnızca yasal çerçevede kalan bu değişimlerin toplumsal yaşamda 

görünür kılınması konusunda bir farkındalık yaratmıştır (Taş, 2016, s.167). Bu farkındalık ve bakış 

açısının odaklandığı nokta beden olmuştur. İkinci Dalga feministler Birinci Dalga’dan farklı olarak 

bedenin biyolojik bir varlık olarak değil toplumsal olarak inşa edilmiş bir kurgu olduğunu 

savunmuşlardır. Böylelikle kadın ve erkeğin cinsiyetleri üzerinden farklılıklara işaret eden cinsiyet 

kavramı dönüşüme uğramış, toplumsal cinsiyet kavramı öne çıkmış ve ataerkil sistemin 

ayrımcılığının ortaya çıkarılmasında önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Kadınlık ve erkekliğin 

toplumsal, çevresel ve kültürel çerçevede öğretilen, değişebilen sosyal bir inşa sonucunda ortaya 

çıktığını vurgulayan toplumsal cinsiyet kavramı feminist çalışmalarda aydınlatıcı olmuştur. 

Toplumsal cinsiyet inşasının kurumlar çerçevesinde yaygınlaşmasıyla kadın ile erkeğin 

statüsünün hiyerarşik biçimlenmesi oluşmaktadır. Ataerkil sistem için bir statü göstergesi haline 

gelen kadınlık ve erkeklik kategorileri toplumsal cinsiyetten ayrı olarak düşünülememektedir. Bu 

statüler beraberinde cinsiyete dayalı rollerin dayatılmasına neden olmakta, kadınlık ve erkekliğe 

yönelik davranış kalıpları oluşmaktadır. Geleneksel dönemde kilisenin otoriterliğiyle baskı altında 

bulundurulan toplumsal düzen modernleşmeyle yerini bedenler üzerinden sağlanan 

rasyonelleşmeye bırakmıştır (Özgan Mısırcı, 2017, s.40). 

 

Araştırma Materyaline Dair Bilgiler 

Damızlık Kızın Öyküsü (Handmaid’s Tale) 1985 yılında Kanadalı yazar Margaret Atword’un 

kalem aldığı aynı adlı romanının Bruce Miller yapımcılığında senaryolaştırılarak diziye 

uyarlanmasıdır. Roman 1992 yılında Damızlık Kızın Öyküsü adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Dizinin 

birinci sezonundan oluşan ilk 10 bölümü romanın uyarlanmasından meydana gelmiştir. Nisan 

2017’de Amerika’da gösterime giren dizinin bir bölümü ortalama 50 dakika sürmektedir ve şu an 

3. sezonu yayınlanmaktadır. Gösterime girdiği andan itibaren birçok ödül (Peabody, Gold Derby TV, 

Television Critics Association, American Film Institute, American Cinema Editors, Golden Globe vb.) 

kazanan dizi 2018 yılında 20 Emmy ödülünün 8’ini almıştır. Konusu, almış olduğu ödüller ve 

yoğun izleyici kitlesi nedeniyle dizinin araştırılmaya değer yönünün olduğu değerlendirilmiştir. 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGVhYm9keV9Bd2FyZA
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGVhYm9keV9Bd2FyZA
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Romanın tamamının yansıtıldığı birinci sezondan oluşan 10 bölüm seçilerek bu bölümler feminist 

kuram bakış açısıyla söylem analizine tabi tutulmuştur. 

 

Dizinin Konusu 

Doğum oranlarındaki düşüş ve dünyanın bu gelişmelere kayıtsız kalması kendilerine 

“Yakub’un Evlatları” adını veren Hıristiyan köktenci grubu rahatsız etmektedir. Bu grup 

Amerika’da terörist saldırı sonucunda meclisi işgal etmiş ve Başkanın öldürülmesi sonucunda 

Hıristiyanlığın yeniden inşası maksadıyla yönetimi ele geçirmiştir. Başkanın ölümüyle sıkıyönetim 

ilan edilmiş ve “Gilead Cumhuriyeti” adını verdikleri bir düzen kurulmuş, anayasa askıya alınmış 

ve teokrasiyle yönetilen yeni bir rejime getirilmiştir. Bu rejimin gelmesiyle ilk olarak kadınların 

hakları hızla ellerinden alınmaktadır. Çıkarılan bir yasayla kadınların mülk sahibi olmaları 

engellenmektedir. Sahip oldukları menkul ve gayrimenkuller de en yakın erkek akrabalarına 

devredilmektedir. Kadınlar hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden çıkarılmakta, hesaplarına el 

konulmakta ve kadınların servet edinemeyeceğine dair yasalar çıkarılmaktadır. Bunlarla toplum 

yeni düzene yavaş yavaş alıştırılmaktadır. 

İnsanlar karşılarında halka karşı tahammülsüz bir ordunun olduğunu ancak çıkarılan 

yasalara karşı protestolar esnasında polisin kendisine acımasızca ateş açmasıyla anlamışlardır. Dizi, 

ana karakter June’un bu rejim içerisinde başından geçenleri konu edinmektedir. Toplum keskin bir 

biçimde sınıflara ayrılmaktadır. Kocası ölmüş veya ikinci kez evlenmiş doğurgan kadınlar 

“Damızlık Kız” (Handmaid) sınıfına dahil edilmektedirler. Bu kadınlar ailelerinden koparılarak 

“Teyze” (Aunt) adını verdikleri kadınlar gözetiminde yetiştirilmek üzere “Kızıl Merkez” adı 

verilen kamplara alınmaktadırlar. Bu kampta Damızlık Kız olmak üzere gerekli eğitimleri aldıktan 

sonra 2 yıl süreyle “Komutan” (Commander) adını verdikleri bir erkeğin yanında çocuk yapmak 

maksadıyla görevlendirilmektedirler. 

Komutanlar Gilead Cumhuriyetinin en üst düzeyindeki sınıfa dahil olan yönetici kesimi 

temsil etmekte ve kısır olan eşleriyle yaşamaktadırlar. Komutanlar ve kısır eşleri “Martha” adını 

verdikleri hizmetçileriyle evlerinde “Göz”lerin koruması altında yaşamlarını sürdürmekte, göz 

adını verdikleri silahlı güç marifetiyle çıkarmış oldukları yasalara karşı gelenleri şiddetle 

cezalandırmakta ve rejimin kontrolünü sağlamaktadırlar. Komutanlar her ayın doğurgan gününde 

“Seremoni” (Ceremony) adını verdikleri tecavüzle eşlerinin kontrolünde Damızlık Kızlar ile cinsel 

birliktelik yaşamakta ve onları hamile bırakmayı amaçlamaktadırlar. Damızlık Kızlar ev işleriyle 

ilgilenmemektedir ve onların tek görevleri çocuk doğurmaktır. Çocukları olan Damızlık Kızlar 
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çocuklarının emzirme süresi bitince o evdeki görevlerini tamamlamış olmaktadırlar ve yeni 

görevleri için 2 yıl süreyle başka bir Komutanın yanına görevlendirilmektedirler. Bu süreçten 

sonra hiçbir şekilde ve şartta çocuğunu görmeleri mümkün değildir. Damızlık Kız 2 yıllık süre 

içerisinde hamile kalamaması durumunda başka bir eve görevlendirilmektedir ya da “Koloni” 

(Colony) adını verdikleri toplama kampına gönderilerek radyoaktif atıkları temizlemek zorunda 

bırakılabilir veya başka bir görevle toplum dışı edilebilmektedir.  

 

Yöntem 

Bu araştırmada nitel bir araştırma yöntemi olarak söylem analizi kullanılmıştır. Van Dijk 

(1993) söylem analizini; başat olarak toplumsal güç kullanımından kaynaklı suistimal ve tahakküm 

süreçleri ile toplumda cereyan eden ve her yeni gün yeniden üretilen toplumsal eşitsizliklere dair 

metin ve diyalojilerin incelenmesine yönelik bir çözümleme biçimi olarak tanımlamaktadır. 

Bu çalışmada “Damızlık Kızın Öyküsü” dizisinin birinci sezonunun tamamından oluşan 10 

bölümünde kadınlık temsilleri irdelenerek toplumsal cinsiyet organizasyonunun yeniden üretim 

şekillerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Dizinin birinci sezonu romanın tamamının 

senaryolaştırılmış halini yansıtması nedeniyle analiz bu çerçeve dâhilinde sınırlandırılmıştır. 

“Damızlık Kızın Öyküsü adlı dizide toplumsal cinsiyet kodları, toplumsal cinsiyet 

organizasyonu ve kadınlara toplumsal yaşamda atfedilen rol örüntüleri nasıl kurgulanmıştır ve bu 

kurgunun meşrulaştırma araçları nelerdir?” sorusu temel problem cümlesi olarak belirlenmiştir. 

Belirlenen bu problem cümlesi çerçevesinde araştırma materyali ön izlemeye tabi tutulmuş ve 

buna göre temel kategoriler oluşturulmuştur. Oluşturulan kategoriler çerçevesinde araştırma 

materyali tekrar izlenmiş ve veri azaltma yöntemine gidilerek çalışmanın konusuna dâhil 

edilebilecek sahneler belirlenmiştir. Belirlenen bu sahneler tekrar izlenerek benzer kategoriler aynı 

temalar altında birleştirilmiş ve problem cümlesinin cevabı toplumsal sınıf, din ve kadın bedeni 

olmak üzere üç temel tema çerçevesinde açıklanmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma materyaline ait bulgular toplumsal sınıf, din ve kadın 

bedeni temaları altında açıklanmıştır. 
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Toplumsal Sınıf 

Gilead Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamalarından itibaren toplumun katı bir biçimde sınıflara 

ayrıldığı dikkat çekmektedir. Bu ayrımlar dini ve siyasi otoriteyle meşrulaştırılmaktadır. Ayrımları 

belirgin hale getirmek amacıyla sembolik işaretler, kıyafetler kullanılmaktadır. Sınıf temelli 

ayrımının ilk olarak cinsiyet üzerinden yapıldığı göze çarpmaktadır. Erkekler kadınlardan mutlak 

manada üstün görülmektedir. Bu tema altında kadın-erkeğin sınıfsal konumlarının ayrışması ve bu 

ayrımın toplumsal düzeyde görünür kılınmasını sağlayan sembollerin neler olduğu açıklanmıştır.  

Erkekler iki sınıfa ayrılmaktadır. Komutanlar ve muhafızlar (guardian). Komutanlar Gilead 

Cumhuriyetinde yasa düzenleyici ve siyasetçi olarak toplumun en üst kesimini temsil etmektedirler 

(10. Bölüm: 27:41; 6. Bölüm, 38:09). Eşe, damızlık kıza, hizmetçiye ve muhafıza sahip olma 

ayrıcalıkları bulunmaktadır. Muhafızlar ise silahlı genç erkeklerden oluşan rejime ve komutanlara 

hizmet etmekle yükümlü erkeklerden oluşmaktadır (2. Bölüm, 2:23). Erkeklerin kıyafetleri siyahtır. 

Komutanlar takım elbise giyerken (10. Bölüm, 27:41) muhafızlar ise üniforma giymektedirler (2. 

Bölüm, 2:23). “İnanç muhafızları” olarak da tanımlanan bu silahlı kuvvetler personeline kadın 

tahsis edilmemekte ve bu erkekler sadece görevlerini yapma odaklı bir yaşam sürdürmektedirler. 

Onların kadınlara dokunmaları ve bakmaları yasaklanmıştır. 

Kadınlar 7 sınıfa ayrılmışlardır. Eşler (Wife) komutanların kısır eşlerinden oluşan Gilead’ın 

ahlak kriterlerine uyan kadınlardan oluşmaktadır (6. Bölüm, 16:05). Teyzeler (Aunt) damızlık 

kızların eğitim gördüğü Kırmızı Merkez adlı yeri yönetmekten aynı zamanda damızlık kızların 

eğitiminden sorumlu kadınlardır (1. Bölüm, 27:29). Ekonokadın (Econowife) adı verilen kadınlar 

orta ve alt sosyal statüdeki erkeklerin eşleridir. Ekonokadınlardan bazıları komutanların evlerinin 

işlerini yürütmekten sorumludurlar. Bu ekonokadınlar bu hizmetlere görevlendirildiğinde martha 

statüsüne geçmektedirler (9. Bölüm, 20:05). Rejimin ortaya çıkmasından önce eşi ölmüş veya 

eşinden boşanmış doğurganlık yeteneği devam eden kadınlar verilen eğitim neticesinde damızlık 

kız sınıfına mensup olmaktadırlar. Bu eğitimi reddeden, rejime karşı gelen kadınlar ise radyoaktif 

atıkların toplandığı kolonilerde köle olarak çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. “Dışarlık kadın” 

olarak tarif edilen kadınlar ise eğlenme amaçlı gittikleri yerde komutanların tek gecelik ilişki 

yaşadıkları kadınları temsil etmektedir. Bunlar Kızıl Merkezde eğitime tabi tutulan, bir şekilde 

kaçmayı başaran ancak yakalanan ve buralarda bu amaçla çalıştırılan kadınlardır (8. Bölüm, 23:21).  

Rejim dini argümanlar ve yasalar aracılığıyla toplumu sınıflara ayırmıştır. Cinsiyet temelli 

yapılan bu ayrımla toplumun idaresinin daha kolay yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu baskıyı silahlı 

güçler marifetiyle kontrol ederek muhalifleri kolonilere göndermekte ya da ölüm cezalarıyla 
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cezalandırmaktadır. Bütün marthalar ve damızlık kızlar arasında korku kültürü yayılmış böylelikle 

yasalara ve rejim tarafından belirlenen dini argümanlara uymaları sağlanmıştır. İdamlar halkın 

görebileceği kamuya açık alanlarda yapılmakta böylelikle korku iklimi oluşturma amaçlanmıştır. 

Etrafta asılı bedenler insanlara ibret olması için gösterilmekte (2. Bölüm, 02:50; 5. Bölüm, 13:55; 

5. Bölüm, 15:05); aralarında doktorlar, bilim adamlarının da olduğu bu kimselerin savaş suçluları 

oldukları söylenerek onlara halkın kin ve nefret duyması amaçlanmaktadır. (1. Bölüm, 16:12; 2. 

Bölüm, 02:46). Ayrıca bu idamların günümüzde bilimsel bilginin temsili olarak gösterilen Harward 

Üniversitesinin duvarlarında yapılması da rejimin bilimsel düşünceye düşmanlığının ve onu yıkma 

gayretinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Rejimin kuruluş aşamasında önemli görevler üstlenen komutan eşleri dahi rejimin belli bir 

aşamaya gelmesinden sonra safdışı bırakılarak ikincil konuma itildiği görülmekte ve kadına fazla 

sorumluluk yüklenmemesi gereken bir varlık gözü ile bakıldığı dile getirilmektedir (6. Bölüm, 

33:04).  

 

Din 

Gilead Cumhuriyeti köktenci Hıristiyan bir grubun Eski Ahit yasalarının ve kodlarının 

sapkın ve kendi menfaatleri doğrultusunda yorumlanmasıyla meydana getirilmiş bir yönetim 

anlayışı üzerine kurulmuştur (6. Bölüm, 16:05). Hıristiyanlığın yeniden inşa edilmesi maksadıyla 

kurmuş oldukları bu yeni rejimin meşrulaştırılmasında kullandıkları argümanlardan en fazla ön 

plana çıkan ise dini buyruklardır. Kadınların ikincil planda görülmesi, toplumun sınıflara ayrılması, 

damızlık kızların cinsel köle ve marthaların hizmetçi olarak kullanılmasının meşruiyeti dini 

yasaların bir gereği olarak sunulmaktadır. Bu tema altında dini argümanların kadının tahakküm 

altına alınmasında ve kamusal alandan tecrit edilerek özel alana hapsolmasında bir meşrulaştırma 

aracı olarak nasıl kullanıldığı açıklanmıştır.  

Damızlık kızlar cinsel bir köle gibi kullanılmalarına rağmen onlara toplumun yeniden inşa 

edilmesinde doğurganlıkları nedeniyle kutsallık atfedilmektedir (6. Bölüm, 10:52). Hamile olan bir 

damızlık kızla ilgili düşünce onu büyülü bir varlık olarak görmektir. O herkesin arzuladığı 

kıskançlık ve imrenme nesnesi, zirvedeki bayrak olarak görülmektedir. Yeni bir Hıristiyan 

toplumunda ari bir ırk meydana getirilmesinde almış olduğu bu görevi üstlenen kadınlar kendini 

dine adamış bir aziz olarak sunulmaktadır (6. Bölüm, 11:35). Damızlıkların hiçbir mülkiyete sahip 

olma hakkı olmadığı gibi kişisel eşyaları da sınırlıdır (1. Bölüm, 04:53) bu da yine dünyaya aşırı 

bağlanmamak gerektiği gibi dini argümanlarla meşrulaştırılmaktadır (1. Bölüm, 05:21). 
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Rejim tarafından Seremoni olarak adlandırılan damızlık kızların her ayın doğurgan 

dönemlerinde maruz kaldıkları ‘tecavüz’ dini argümanlarla desteklenerek meşrulaştırılmakta ve bu 

tecavüz dini bir ritüel olarak sunulmaktadır (1. Bölüm, 30:18). Bu meşrulaştırmanın temeli ise 

Eski Ahit’e göre Yakub Peygamberin Rahel isimli eşinden çocuğunun olmamasına ve eşinin 

hizmetçisiyle nikâhlanarak ondan çocuk sahibi olmasına dayandırılmaktadır. Komutanın ağzından 

çıkan ifadesinde (3. Bölüm, 13:20; 4. Bölüm, 29:21): “Rahel Yakub’a çocuk veremediğini 

anlayınca; Yakub: ‘Bana bir çocuk ver yoksa ölürüm’ dedi. Rahel de ‘Yardımcım Billah’a git onun 

içine gir ondan çocuk yapman için dizlerine kapanacaktır.’ dedi. Bu O’nun sözleri biz de O’na 

itaat etmeliyiz.” düşünceyle gerçekleştirilen Seremoni’de bütün ev halkının öncesinde toplanması 

gerekmekte ve hep birlikte komutanın gelmesi beklenmektedir. Seremoni öncesinde Komutan 

içeri girmekte ve İncil’i çıkarıp oradan okuduğu birkaç cümle sonrasında Seremoni’ye 

başlamaktadırlar (4. Bölüm, 29:21) Buradaki önemli ayrıntı damızlık kız ya da evdeki diğer 

bireylerin İncil’i alıp kendi başlarına okumaları yasaklanmıştır. Ayrıca odaya geçildiğinde ortamın 

aydınlık olmasına özen gösterilmektedir. Çünkü dini argümanlara göre hiçbir tarafın bu durumdan 

zevk almadığı, tutku ve aşk gibi unsurların egemen olmadığı bir ortam yaratılmak istenmektedir. 

Aralarında öpüşmek ve dokunmanın yasak olduğu, nefret, kıskançlık, üzüntü ve suçluluk gibi 

duyguların daha ağır bastığı bir ortamda tek gayenin çocuk sahibi olmak olduğu Seremoni ritüeli 

tamamen dini argümanlarla desteklenmektedir. 

Damızlık kızların eğitiminde dini argümanlar kullanılarak yaşamış oldukları hayatın kutsallığı 

anlatılmaktadır. Bu hikayeler Eski Ahitten sözler kullanılarak eğitim süreçlerinde dikte 

edilmektedir (2. Bölüm, 30:50): “Kitabımızı unutma”, “Doğruluk yolunda acı çekenler 

kutsanmıştır.”, “Yumuşak başlı olmak erdemdir.”, “Sabırlı ve uysal olanlar kutsanır.”. Doğal ve 

ahlaki ortamın bozulmasından dolayı “gayrı bebek” olarak nitelendirilebilecek hastalıklı ya da 

sakat bebekleri insanların risk alarak doğurmak istememesinden kaynaklı doğum oranları 

azalmaktadır ancak damızlık kızlar olarak adlandırılan ‘cariyeler’ bunu yapmayı göze alarak cesaret 

gösterdiği salık verilmekte ve bu davranışın onlara dini olarak kazanç sağlayacağı vaat edilmektedir 

ve damızlık kızlar dini argümanlar marifetiyle kutsal ilan edilmektedir. O toplum içinde bu 

dünyaya çocuk getirmek istemeyen kadınlar ahlaksız ve tembel olarak nitelendirilmektedir. 

Yargılama usulü dini hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eski Ahitteki ayetlere 

göre ceza verilmektedir. Dizinin 2. bölümünde (34:24) toplumsal normlara karşı gelen damızlık 

kızlardan Ofglen karakteri mahkemeye elleri ve ağzı bağlı olarak gelmektedir. Yargılama süreci suçu 

ve almış olduğu ceza yüzüne okunmasından ibarettir. Kadının bırakın savunma yapmayı bir 

kelime dahi etmesine izin verilmemektedir. 
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Damızlık kızlar ayda bir sefer muhafızlar eşliğinde kontrol maksatlı hastaneye 

götürülmektedir. Hastanelerde muayene sırasında damızlık kızla doktor arasında perde çekilmiştir. 

İkisi de birbirini görmemekte ve yüz yüze gelmemektedirler. Gerekli olmadıkça konuşmaları 

yasaklanmıştır (4. Bölüm, 17:22). Damızlık kızların doğumları esnasında da doktorlar 

gerekmedikçe doğuma müdahale etmemektedirler ancak yapacak hiçbir şey kalmadığında 

müdahale etmelerine izin verilmektedir. Doktorla doğum yapmak ya da doğum sancısını ilaçlarla 

azaltmak, dikiş atarken anestezi kullanmak bunlar utanç verici olarak nitelendirilmiştir. Ağrı ve acı 

çekerek doğum yapmanın dini açıdan daha makbul olduğundan bahsedilmiştir. Ancak doktorların 

damızlık kızı hamile bırakma isteği ve neticesinde onları yaşamlarındaki ‘bu acıdan’ 

kurtaracaklarını iddiaları ise dini inanışlarıyla çelişmektedir (4. Bölüm, 18:42). 

Dizideki damızlık kızlar başta olmak üzere herkes birbiriyle karşılaştıklarında, ayrıldıklarında 

Eski Ahit’ten “Tanrı meyveni kutsasın.” (1. Bölüm, 11:51; 53:04), “Tanrı yolunu açsın.” (1. 

Bölüm, 11:51), “Bizi kutsasın.” (5. Bölüm, 12:13), “Tohumların kutsansın.” (5. Bölüm, 12:49) gibi 

aralarındaki onaylanmış selam sözleriyle birbirlerini selamlamaktadırlar. 

Dini argümanların bu kadar belirgin bir biçimde kullanılmasına, sosyal yaşamın içinde çok 

fazla görünür kılınmasına rağmen bireyler tarafından dini ilkelerin içselleştirilmediği yalnızca 

rejimin meşrulaştırılmasında araç olarak kullanıldığı görünen bir gerçek olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Rejimin dini argümanları düzenin meşrulaştırılmasında bir araç olarak kullanmasının 

bir kanıtı olarak komutanların komşu ülkeler ile damızlık kızların ticaretinin yapılmasına dair 

yapmış oldukları anlaşma (6. Bölüm, 37:33) ve ideolojilerine uygun olmayan kiliselerin yıkılması 

(2. Bölüm, 04:20) komutan eşinin damızlık kızın bir muhafızla ilişkiye girerek hamile kalması 

teklifi (5. Bölüm, 09:57), doktorun damızlık kızı hamile bırakma teklifi (4. Bölüm, 18:42) ve 

Jesebels adı verilen uyuşturucu, içki, kumar ve fuhuşun yaygın olduğu mekanların komutanlar 

tarafından sıklıkla kullanılması gösterilebilir. 

 

Kadın Bedeni 

Otoriter rejimin kadın üzerinde kurmuş olduğu tahakküm en belirgin biçimde kadın bedeni 

üzerinde gerçekleştirmiş olduğu denetim ile görünür hale gelmektedir. Tahakkümün bu alanının 

açıklandığı bu tema altında kadın bedeninin nasıl bir meta haline dönüştüğü araştırma 

materyalindeki verilere dayanarak açıklanmıştır. 

Kadınların toplumsal statüsü kıyafetlerinde kullanılan renklerle belirgin ve görünür bir hal 

almıştır. Kadınların toplumsal sınıflarına göre kıyafetlerinin rengi değişmektedir. Aynı sınıfa 
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mensup kadınlar aynı renk kıyafetlidir ve tek tip elbise giymektedirler. Askeri düzene benzeyen bir 

rejim sistemi inşa edilmiştir (1. Bölüm, 41:05). Komutanların eşleri mavi (petrol mavisi) (1. 

Bölüm, 07:52), teyzeler kahverengi (6. Bölüm, 01:46), marthalar yeşil (9. Bölüm, 20:05), damızlık 

kızlar kırmızı renk elbiseler (1. Bölüm, 05:21) giymektedirler. Komutan eşleri giymiş olduğu mavi 

elbise Hıristiyanlıkta Meryem Ana’yla; damızlık kızların giymiş olduğu Kırmızı Renk elbise ise 

Hıristiyanlıkta ‘kötü kadın’ olarak anılan sonrasında İsa’nın kutsamasıyla azize olan Magdalalı 

Meryem’le ilişkilendirilmektedir. Bu iki figür kiliselerde de dizideki bu renklerle temsil 

edilmektedir. Ayrıca kırmızının şehveti, kanı temsil etmesi damızlık kızlar için bu rengin tercihini 

ortaya koymaktadır. Damızlık kızların kıyafetinin tamamlayıcı bir unsuru da ‘beyaz kanatlar’ adı 

verilen at gözlüğü şeklinde çevreyi görmeyi ve çevreden görünmeyi engelleyen şapkalarıdır (1. 

Bölüm, 15:28). Bu şapkalar dışarı çıkarken takılmaktadır ancak ev içinde de saçları serbest 

dolaşmamaları kadının kendi bedeninin sadece özel alanı olan banyoda farkına varmasına ve artık 

kendi bedeninin çıplaklığından utanır ve yabancılaşır hale gelmesine ve bunu ahlak dışı olarak 

nitelendirmesine sebep olmaktadır. Eski yaşantısında giydiği kıyafetler şimdi damızlık kıza gayri 

ahlaki gelmeye başlamıştır. Elbisenin altına çorap giymeyen, kot pantolon veya spor ayakkabı 

giyen kadın “gayri kadın” olarak nitelendirilmektedir. İç çamaşırı, mücevher veya kozmetik 

ürünler satan dükkânlar kapatılmıştır. Kadın bedeninin bakımına yönelik tüm ürünlerin satılması 

yasaklanmıştır. Kadınların bedenleri üzerinde kurulan bu tahakküm ve kadınların tek tip kıyafetler 

giymeye zorlanması normal karşılanmakta ancak erkeklerin hayatında değişik kadınların olması 

toplumu rahatsız etmemektedir. 

Seremoni olarak adlandırılan damızlık kızlara her ay uygulanan sistematik tecavüz kadın 

bedeninin metalaştırılmasının dizideki en çarpıcı örneklerindendir. Egemen sınıfın kendi 

isteklerini meşrulaştırmak amacıyla dini argümanlara dayandırdığı bu eylem (3. Bölüm, 13:20) 

komutanın karısı nezaretinde gerçekleştirilmektedir. Seremoniden önce damızlık kız banyo 

yapmak zorundadır ve bedenini bir “ödül” gibi komutana sunmalıdır (1. Bölüm, 23:02). 

Seremonide komutanın eşi de bulunmaktadır çünkü bu tek bir beden ve tek bir varlık olduklarını 

göstermenin kanıtı olarak sunulmaktadır. Komutanın eşi her ne kadar eşini başka bir kadınla 

paylaşmaktan rahatsız olsa da bunu emellerine ulaşmak için bir iş antlaşması olarak görmekte ve 

kendi içinde yaşadığı duygusal çelişkilerini damızlık kızı mümkün olduğunda az görerek aşmaya 

çalışmaktadır. Komutanların eşleri kendi aralarında damızlık kızlarla ilgili düşündükleri gerçekleri 

acımasızca dile getirmektedirler. Onların kötü koktuklarını, yıkanmadıklarını, pis olduklarını ve 

güler yüzlü olmadıklarını söylemektedirler. Ancak bir çocuk sahibi olmaları için onlara 

ihtiyaçlarının olduklarından bu duruma “katlanmaktadırlar”. 
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Kutsallık atfedilen damızlık kızlara başka erkekler tarafından yapılan bir tecavüz rejim 

tarafından damızlık kızlar aracılığıyla o erkeğin taşlanarak öldürülmesiyle sonuçlandırılmasına 

rağmen (1. Bölüm, 47:15), seremoni adı altında tanımlanan tecavüzün meşru hale dönüşmesi 

rejimin kendi içerisindeki bir çelişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın bedeninin çıkarlar 

çerçevesinde nasıl bir metaya dönüşebildiğinin en belirgin bulgularından olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Damızlık kızların eski yaşantısına dair tüm anıları ve kimlikleri silinmektedir. Öyle ki isimleri 

bile değiştirilmekte eski isimlerini kullanmaları kolonilere gitmesi için yeterli bir sebep olarak 

gösterilmektedir. Bu kızlar komutanların isimlerinin önüne Of (-ki) takısı getirilerek yeniden 

isimlendirilmektedirler. Örneğin komutanın ismi Fred ise onun evindeki Damızlık Kız Offred 

(Fred’inki) olarak adlandırılmaktadır. Damızlık kız her gittiği evde başka bir isimle anılmaktadır (1. 

Bölüm, 05:38). Damızlık kızlar yapılan kontroller ve eğitimlerin sonucunda çiftlikteki hayvanlar 

gibi kulaklarına numara verilmektedir (10. Bölüm, 05:38). Bir etiketleme sistemi gibi kulaklarında 

dört rakam bulunmaktadır. Bu onlar için bir pasaport gibidir. Damızlık kızlar ulusal bir kaynak 

gibi görülmektedir. Komutanların damızlık kızları tek geceliğine zevkleri için kullandıkları yere 

giderken kollarına taktıkları ‘bagaj fişi’ gibi kiralık olduğu anlamına gelen şey de yine damızlık 

kızların kimliklerinin olmadığının bir göstergesidir. Damızlık kızlar doğum sonrasında bebekleri 

üzerinde de bir hak iddia edememektedir. Doğan bebek artık komutan ve eşinindir. Doğum 

sonrasında bebek sanki doğumu komutanın eşi yapmış gibi ona verilmekte ve bebeğin ismini 

koyma hakkı da komutanın eşine ait olmaktadır (2. Bölüm, 25:52). Damızlık kız bebeği yalnızca 

emzirme anında görebilmektedir (2. Bölüm, 31:15). Bunun haricinde bebekle herhangi bir temasta 

bulunması yasaklanmıştır. Damızlık kızlar bebeği beslemesi için bir müddet daha evde tutulduktan 

sonra başka bir komutanın evine görevlendirilmektedir (9. Bölüm, 07:16).  

Damızlık kızların bilinçlenmesi, haber alması, sorgulaması engellenmek amacıyla tüm 

iletişim kaynaklarından mahrum bırakılmıştır. Dergi, gazete, kitap okumaları, televizyon ve radyo 

dinlemeleri yasaklanmıştır (1. Bölüm, 14:29). Fotoğraf çektirmek tecavüzle aynı görülmektedir. 

Kaçmalarını engellemek amacıyla sokak ve yol levhaları sökülmüş yol gösterici hiçbir işaret 

bulunmamaktadır (4. Bölüm, 36:36). Resmi bir neden olmadıkça tren, metro gibi ulaşım araçlarını 

kullanmak kaçmak olarak nitelendirilmektedir (4. Bölüm, 37:32). Bir şeyler yazmak, şarkı 

söylemek; bir erkekle yalnız kalmak, konuşmak hatta “eşcinsel” gibi dine uygun olmadığı kabul 

edilmeyen kelimelerin kullanılması dahi cezalandırılmak için yeterli sebepler arasındadır (2. Bölüm: 

30:05). Bu kadınların içerisinde profesör (2. Bölüm, 04:07), dergi editörleri (2. Bölüm, 03:31) 

bulunduğu düşünüldüğünde yapılan baskının ne derece yoğun olduğu daha iyi anlaşılabilmektedir 
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(8. Bölüm, 24:04). Ayrıca kendilerine zarar vermelerini engellemek amacıyla bıçak, kesici aletleri 

eline almaları da yasaklanmıştır (1. Bölüm, 05:04). 

Damızlık kızlar yalnızca hamile olduklarında toplumdaki diğer bireyler tarafından kabul 

görmektedirler. Marthadan dahi saygı görmeyen Damızlık Kız Offred’in hamile kalmasıyla (10. 

Bölüm, 16:51) ondan sevgi ve ilgi görmekte ayrıca idamlık bir suç işlemesine rağmen hamile 

olmasından kaynaklı olarak Komutanın Eşi tarafından dahi affedilebilmektedir (10. Bölüm, 

10:30). Bu durum aslında damızlık kızlara verilen değeri değil çocuğa verilen değerin bir 

göstergesidir. Damızlık kızlar bebeklere bir zarar gelmemesi için likör, kahve, sigara gibi ‘zararlı’ 

şeylerden uzak durmak zorundadırlar. Beslenmelerine son derece dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Aç olmasalar dahi yemek yemek zorundadırlar yoksa bu durum rapor edilmektedir (2. Bölüm, 

08:55). Komutanların eşleri de damızlık kızların ay halini yakından takip etmektedirler. 

Geciktiğinde damızlık kızlara iyi davranmaya başlamaktadırlar. Üzerlerine titreyerek bebek için 

hazırlıklar yapmaktadırlar. Damızlık kızlar da regl olmakla ilgili her ay endişe yaşamaktadırlar 

çünkü bu durum onları için başarısızlık anlamına gelmektedir. İstemedikleri ve katlanılmaz bir hal 

alan bu duruma devam etmek zorunda kalmaktadırlar (2. Bölüm, 48:32). 

Ekonokadınlar adı verilen gruptan kolonilere gitmek istemeyen kadınlar “Jesebels” adı verilen 

komutanlara hizmet veren eğlence mekânında komutanlarla birlikte olmaya zorlanmaktadırlar. 

Bunlara gayri kadınlar da denilmektedir. Yalnızca işkenceden kurtulmak amacıyla bu kadınların 

bedenleri meta haline getirilerek burada çalışmaya mahkum edilmişlerdir (8. Bölüm, 24:06). 

Burada çalışanların arasında devrimden önce avukat ve sosyoloji profesörünün olduğuna dair 

bilgiler de verilmektedir (8. Bölüm, 24:04). Jesebels denilen bu yer dini argümanlara ve yasalara 

uyulmayan ancak komutanların gayri resmi olarak cinsel ihtiyaçlarını giderdikleri bir yer olarak 

tarif edilmektedir. Burada alkol, nikotin gibi şeyleri kullanmak serbesttir. Komutanlar burayı 

yabancılarla ticari ve diplomatik meselelerin halledildiği bir yer olarak nitelendirip bu mekanı ve 

burada yaptıklarını meşrulaştırmaktadırlar (8. Bölüm, 23:49).  

Damızlık kızların tek başına dışarıda dolaşmaları yasak olup her damızlık kız eş olarak 

adlandırılan yanında bir başka damızlık kızla birlikte dışarı çıkabilmektedirler. Rejim tarafından 

korunmaları amacıyla böyle bir yasa konulmasına rağmen gerçek asıl dizide başrol oyuncusu 

tarafından ifade edilmektedir. Damızlık kızlar birbirinin casusu olmaları amacıyla eşleştirilmişlerdir 

(1. Bölüm, 12:25). Bu kadınlar bir taraftan birbirlerine karşı kıskançlık beslemektedirler. Hamile 

olan bir damızlık kız varsa onun bu durumu hem imrenilesi hem kıskanılası bir durumdur. Bu 

durum rejim tarafından verilen eğitimler içerisinde pekiştirilerek onların dayanışma içerisinde 

olmaları engellenmektedir. Birbirlerini eleştirmek zorunda bırakılan bu damızlık kızlar itiraf 
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saatinde çevresindeki erkekler tarafından tecavüze uğradığını anlatmıştır. Lydia Teyze bunun 

kimin hatası olduğunu sorduğunda diğer damızlık kızlar hiç düşünmeden hep bir ağızdan “onun 

hatası” diyerek bu durumdan arkadaşlarını suçlamışlardır (1. Bölüm, 27:29). 

 

Sonuç 

Marx’ın yabancılaşma, Durkheim’in anomi, Weber’in demir kafes kavramları 

modernleşmenin bir eleştirisi olmanın yanında aynı zamanda bir karamsarlığı ve geleceğe yönelik 

bir öngörüyü yansıtmaktadır. Modernleşmeye getirmiş oldukları eleştiriler yaşadıkları dönemlerde 

distopik olarak görülebilirken şu an yaşadığımız dünyada bu kavramlar olağan kabul edilir hale 

gelmiştir. Nitekim geçmiş dönemlerde yazılmış distopik eserlere bakıldığında benzer bir durumla 

karşılaşılmaktadır. Günümüzün insanının doğumdan itibaren kayıt altına alınması, yüksek 

enformasyon teknolojisi sayesinde mahrem alanların sanal ortama açılması, uydu yeri belirleme 

sistemleriyle takip edilebilen cep telefonlarının tüm dünyaya yayılması, ses alıcılarıyla ortamların 

dinlenmesi, birçok yerde bulunan kameraların sistemleri, akıllı (smart) kartlar aracılığıyla bireyin 

tüm ekonomik ve kimlik kayıtlarının bir merkezde toplanabilmesi, tüm dünyanın sanal ortamdan 

elektronik postayla haberleşmeye başlaması ve bu yolla iletilen tüm bilgilerin takip ediliyor olması 

günümüz toplumunu George Orwell gibi yazarların distopyası haline getirmektedir (Çelik, 2018, 

s.73).  

Teknolojinin ilerlemesiyle dünya üzerinde yoğunlaşan kimyasalların etkisiyle doğum 

oranlarının azalması sonucunda ortaya çıkan bir örgütün Amerika’yı hakimiyeti altına almasının 

anlatıldığı Damızlık Kızın Öyküsü adlı dizide bu otoriter rejimin uyguladığı baskının merkezinde 

kadın yer almaktadır. Teknolojik gelişmelerin yarattığı olumsuz sonuçlardan kurtuluş yolu kadın 

bedeni tahakküm altına alınarak bulunmaya çalışılmaktadır. Kadın bedeninin metalaştırıldığı, 

toplumsal sınıf bağlamında erkeğin karşısında mutlak düşük kabul edildiği bir sosyal düzen 

yaratılmıştır.  

Kadın üzerinde yapılan baskının dini argümanlarla rasyonelleştirilerek topluma sunulması ve 

bunların yasalarla meşrulaştırılması sonucunda bireylerde korku kültürü yaratılarak onların bu 

düzene ayak uydurmaları sağlanmıştır. Dini argümanlar çerçevesinde kurulan bir rejimin bu 

argümanları sosyal yaşamın her alanında sıklıkla kullanmasına rağmen bu dini ilkelere 

içselleştirmedikleri yalnızca mevcut düzenin işleyişinin meşrulaştırılmasında bir araç olarak 

kullandıkları açıkça görülmektedir. Her toplumsal değerin araçsallaştırılması olumsuz sonuçlar 

doğurması kaçınılmaz olduğu bilinen bir gerçek iken toplumsal normların oluşmasında en büyük 
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öneme sahip kurumlardan biri olan dinin meşrulaştırma aracı olarak kullanılması otoriterliği 

beraberinde getirmektedir.  

Toplum içerisinde ayrıcalıklı sınıf olarak konumlandırılan erkeklerin yönetici, yasa koyucu, 

yargılayıcı konumlarda bulunmalarına rağmen oluşturdukları bu düzenin kurallarını yok sayanların 

da onlar oldukları dikkat çekmektedir. Kuralları yok sayarken, yasalara karşı gelirken bunu da 

kendi içlerinde rasyonelleştirmektedirler ve bir erkek dayanışması göstermektedirler. Ancak rejim 

tarafından tahakküm altında bulunan kadınlar yasalara karşı gelmemekle birlikte kadınlar arasında 

bir dayanışma olmasından öte komutan eşleri gibi işbirlikçi kadınlar bu düzenin 

meşrulaştırılmasında görev almaktadırlar. Damızlık kızların yaşadığı bu baskıcı ortamdan 

kurtulmalarına dair kaçma girişimleri başarısızla sonuçlanmakta iken ancak intiharla kurtulduğu 

resmedilmiştir (9. Bölüm, 42:43). Dizinin son bölümünde damızlık kızlar arasında görülen “kız 

kardeşlik” dayanışmasıyla bu baskıdan bir çıkış olabileceğine dair bir işaretin sunulması da 

kadınlar arasındaki iş birliğinin önemine işaret etmektedir. 

Her ne kadar distopyalar edebi eserler arasında bilimkurgu olarak yerlerini alsa da çıkış 

noktaları günümüzdeki sosyal gerçekliktir. Cinsiyet eşitsizliği, günümüz toplumlarında yaygın 

olarak görülen sosyal bir sorun halini almıştır (Şenol, Erdem ve Uzun, 2017). Kadına yönelik 

şiddetin gün geçtikçe artması, özellikle kapitalizmle birlikte kadın bedeninin metalaştırılması, 

kadının tüm iktidarlar tarafından kontrol altında tutulma amacının belirginleşmesi ve artan 

özgürlük ve insan haklarının kadın boyutuna aynı ölçüde yansımaması modernleşmenin ve 

gelişmenin kadının toplumsal konumunda yeterli düzeyde olumlu etkileri olmadığının 

göstergeleridir.  

Günümüz toplumsal yaşamına bakıldığında da kadın üzerindeki tahakküm biçimlerinin 

farklı alanlarda sürdürüldüğü görülebilecektir. Gündelik yaşamda görünen pek çok iktidar çeşidi 

olduğu gibi cam tavan gibi gizil olarak kadının yaşantısını kısıtlayıcı pek çok etmen de 

bulunmaktadır. Cinsiyet eşitliğine yönelik toplumsal farkındalık sağlanmadığı ve bu alanlarda 

gerekli iyileştirilmeler yapılamadığı sürece bu eşitsizlikler giderek kurumsallaşmakta ve tüm 

toplumsal yaşamı etkisi altına alan ayrımcılıklara sebebiyet vermektedir. Geleneksel toplumdan 

modern topluma doğru evrilmenin teknolojik pek çok gelişmeyi beraberinde getirmesi bu 

gelişimlerle birlikte ahlaki normların da benzer biçimde ayrıştırmaktan uzaklaştırmasını 

gerektirmektedir. Teknolojik gelişme ile ahlaki gelişimin aynı oranda ilerlemediği gerçeği 

toplumsal yaşamın en belirgin ve kategorik ilişki biçimi kadın-erkek ilişkilerinde görülebilmektedir. 

Geleneksel toplumsal yaşama ait iktidar söylemlerinin yeniden üretim alanının en yaygın ve 

belirgin biçimlerinden olan kadın-erkek ilişkilerindeki tahakkümün ortadan kaldırılarak eşitlikçi 
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cinsiyetçi söylemlerin geliştirilmesinde bir farkındalık kazandırılması gerekmektedir. Bu iktidar 

çeşitlerinden birisinin analiz edildiği bu araştırmada günümüzde kadına uygulanan kısıtlamalar ve 

baskıların gelecekte hangi noktaya evrilebileceğiyle ilgili yordamalarda bulunulmaktadır.  
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEKLİK VE DEĞİŞME İSTEĞİ 
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Öz 

Geleneksel ataerkil yapı, kadın ile erkeğe toplumsal cinsiyet rolleri atfetmekte ve toplumun her alanını b içilen bu 

rollere uygun yaşamaları için düzenlemektedir. Bu sistem içerisinde erkeklerin daha avantajlı durumda olduğu ve 

kadınların ikincil plana atıldığı inkâr edilemez bir gerçektir. Fakat erkeklerin de ataerki sayesinde 

kazandıkları güç için ödediği bedeller vardır. Erkekler, bu bedellerin ağırlığına direnebilmek için süreç içerisinde 

yeni erkeklik modelleri ortaya çıkartmıştır. Eski yapının hâkim olduğu erkek rollerinin, yeni modellere evirilmeye 

başlaması ile değişen algının neliğini irdelemek kaçınılmaz bir konuma gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, 

erkeklerin gözünden erkeklik algısını, ataerkil erkekliğin onlar üzerinde yarattığı etkiyi ve bu etkinin değişime 

uğrayan günümüz toplumsal yapısında azalıp azalmadığını anlayabilmektir. Bu bağlamda, Kayseri ili alt sosyo-

kültürel toplumsal yapıda hayatlarını sürdüren ve tesadüfi örneklem tekniği ile ulaşılan 25 erkekle yarı-

yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin bir tek erkeklerle gerçekleştirilmesindeki temel amaç, 

erkeklerin içinde bulundukları toplumsal konuma onların gözünden bakmaktır. Görüşmelerden elde edilen nitel 

veriler, feminist kuram çerçevesinde, değişen erkeklik algısı tartışmaları doğrultusunda, yorumsamacı bir 

yaklaşımla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, belirlenen araştırma grubunun erkekliğe bakış açısı ortaya 

konulmaya çabalanmıştır. Literatür incelendiği zaman sadece teorik çerçevede yapılan erkeklik çalışmalarının 

sayısının daha çok olduğu fark edilmiş, buna bağlı olarak yapılan bu araştırmaya dâhil edilen saha kısmının 

diğer çalışmalara destek verecek şekilde önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Erkek, Cinsiyet, Ataerkil, Toplumsal Rol, Toplumsal Cinsiyet. 

 

GENDER AND CHANGES IN THE CONTEXT OF GENDER (KAYSERİ 
EXAMPLE) 

 

Abstract 

The traditional patriarchal structure assigns gender roles to men and women and organizes all aspects of society to 

live in accordance with these roles. It is an undeniable fact that men are more advantageous in this system and 

women are thrown into the secondary plan. But men have paid for the power they earned thanks to patriarchy. In 

order to resist the weight of these costs, men have created new models of masculinity. It is inevitable to examine the 

reason for the changing perception of male roles that the old structure dominated by the evolution of new models. 
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The aim of this study is to understand the perception of masculinity from the eyes of men, the effect that patriarchal 

masculinity has on them, and whether this effect is diminishing in today's social structure. In this context, semi-

structured interviews were conducted with 25 men living in the lower socio-cultural social structure of Kayseri and 

reached by random sampling technique. The main purpose of meeting interviews with men is to look at the social 

position of men in their eyes. The qualitative data obtained from the interviews were analyzed in the framework of 

feminist theory in an interpretative manner in accordance with the discussions on changing masculinity. At the end 

of the study, it was tried to put forward the research group's perspective on masculinity. When the literature is 

examined, it is realized that the number of masculinity studies in the theoretical framework is more than that, and 

it is thought that the field part included in this research will contribute to the other studies. 

Keywords: Female, Male, Gender, Patriarchal, Social Role, Gender. 

Giriş 

 Toplumsal cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar, cinsiyetin biyolojik anlamının dışında 

taşıdığı sosyo – kültürel yapısına yöneliktir. Bu çalışmaların başlangıcında, toplumsal cinsiyet 

eşitliğini desteklemek, kadın – erkek rollerini ve bunların oluşumunu analiz etmek için ikincil 

planda görülen “kadın” üzerinde odaklanılmıştır. Fakat bir şeyleri çözebilmek için kadını tek 

başına ele almanın yetersiz kaldığı anlaşılmış ve bu araştırmalara ‘erkek kimliği’ de eklenmiştir. Bu 

bağlamda yapılan bu çalışmanın temel noktasını ‘erkeklik’ olgusu oluşturmaktadır. 

Toplumsal değişmenin hız kazandığı güncel dünyada, kadın – erkek kimliği ve ataerkil 

yapılanma da bu varyasyondan payına düşeni almıştır. Kültürel yapıda meydana gelen farklılaşma, 

geleneklerin gücünü kaybetmesi, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, geniş ailenin çekirdek aileye 

evirilmesi ve kadının iş hayatına girmesi gibi etkenlerle toplumsal cinsiyet rollerinde değişmeler 

meydana gelmiştir. Kadının en baştan beri hak ettiği konuma gelme çabası ve bunu bir nebze de 

olsa hayata geçirmeyi başarması sonucunda erkeklik rolleri de baştan tanımlanma gerekliliğine tabi 

kılınmıştır. Bu rollerin değişimi esnasında erkekliğin sergilediği ataerkil modelin yanı sıra farklı bir 

tutum yarattığı varsayımı ve bu olası düşünceye dayanarak ortaya konulan kanıtlar üzerinde 

durulmaktadır. 

 Erkeklik çalışmaları ilk olarak 1970’lerin sonu, 1980’lerin başında akademiye dahil 

olmuştur. Bu katılımın temel amacı, yapılan kadın çalışmalarına ve feminizme karşı olumlu bir 

yanıt verebilmektir (Kimmel, 2008: s.16) Türkiye’de ise, ‘erkeklik’ çalışmalarının yaklaşık yirmi 

yıllık bir tarihi vardır. Hem akademik anlamda hem de erkeklik hareketi açısından henüz 

emekleme aşamasında olunsa bile bu bakış açısının değeri ortaya kondukça daha eşitlikçi bir yapı 

oluşacağı öngörülmektedir (Erdoğan, 2011: s.14). Bugüne kadar yapılan çalışmalara dayanarak, 

ataerkil yapının mevcudiyetinde toplumsal cinsiyet rollerinin kadın üzerinde oluşturduğu 

mağduriyet inkâr edilemez. Erkeklerin toplumsal yapı içerisinde hiyerarşik üstünlüğü temel bir 
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gerçektir. Fakat her gücün bir bedeli vardır. Erkekler bu ayrıcalığı elde etmek adına kendilerini, 

benliklerini yok etmektedir (Goldberg, 2009: s.36). Sistem içerisinde bu yok oluşa uyum sağlamak, 

sorgusuzca boyun eğmek ve kabullenmek erkekleri kaçınılmaz biçimde yıpratmaktadır. Her birey 

insan olmanın gereğine dayanarak aklı, vicdanı, etik değerleri doğrultusunda hareket etmek ister. 

Varlığını sergileme çabasında baskıya maruz kalındığı zaman, birey için ilk önce içsel daha sonra 

herkese yansıttığı dışsal bir çatışma ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak erkeklerin kadınlar 

üzerinde kurduğu tahakküm, kendilerinin yaşamış olduğu baskının bir yansıtma mekanizması 

olarak değerlendirilebilmektedir. Sistemin iki cinsiyet için yarattığı mağduriyet, değişen erkekliği 

mecburiyetten öte, gönüllüğe dayalı bir oluşum yapmaktadır. Bu perspektiften bakılarak yapılan 

çalışmada, erkeklerin ataerkil yapılanmaya bakış açıları ve yeniden üretilen rolleri anlaşılmaya 

çalışılmaktadır. 

 

Toplumsal Cinsiyet Olgusu 

 Kadın ve erkek terimi, bireyin biyolojik oluşumunun yanı sıra toplumun onlara atfettiği 

roller üzerinden anlam kazanmaktadır. Cinsiyetin biyolojik ve toplumsal boyutu birbirinden çok 

farklı olmasına rağmen, aynı şeyi simgelediğine dair tanımlanmalar yapılmaktadır. Buradaki ayrım, 

bedensel varoluşla bireye verilen biyolojik cinsiyetin bir seçim olmamasıdır. Fakat toplumsal 

cinsiyet yaşam içinde inşa edilen, aktarılan, bazen dayatılan, zaman ve mekâna göre farklılık 

gösterebilen toplumsal rollerden oluşmaktadır. Bireyler dünyaya geldiği andan itibaren hangi 

cinsiyete aitse, ailesi ve toplum tarafından ona biçilen roller öğretilmeye başlanır. Cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyetin bağı buradadır. Kadın ve erkek olmak, sadece aynı başlık altında ‘birey’ olmak 

olarak görülmez. İkisinin de kendine ait birbirinden farklı davranış kalıpları toplumsal kontrol 

mekanizmaları tarafından oluşturulmuştur. Kız ve erkek çocukları için seçilen renkler, elbiseler, 

oyuncaklar, hitap etme ve sevgi gösterme biçimi, onları bir kalıba sokmak için sergilenen 

davranışlardan bazılarıdır. Bu şekilde toplumsallaşan çocuklar zaman içerisinde bunlara uygun 

yaşamaya alışır ve onlardan beklenen davranışları sergiler. Genel olarak, kadınlar daha fedakâr, 

anlayışlı, sevecen, sahiplenici, affedici, hamarat, duygusal, itaat eden, saygı gösteren bir kişiliğe 

sahip olurken, erkekler daha sert, güçlü, duygularını göstermekten çekinen, hükmeden, soğukkanlı 

bir kimliğe bürünmektedir. 

 Toplumsal cinsiyetin, cinsiyet kavramından ayrımı 1968 yılında psikiyatrist Robert Stoller 

tarafından yapılmıştır (Segal, 1992: s.98). Daha sonra bu kavram 1972 yılında Ann Oakley 

tarafından sosyoloji literatürüne eklenmiştir. Ann Oakley, cinsiyet ile biyolojik farklılıktan 
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bahsederken, toplumsal cinsiyetin kadın ve erkek arasındaki eşitsiz bölünmesine atıfta bulunur 

(Marshall, 1999: s.98). Cinsiyetlere has biyolojik oluşumun bireylerin davranışlarını belirlediğini 

ileri süren savlar uzun seneler boyunca tartışılmış fakat böyle bir etkinin varlığını kanıtlamak adına 

yapılan çalışmalar olumlu sonuç alamamıştır. Yani bireyler doğuştan taşıdıkları cinsiyete göre değil 

hayat boyunca diğer bireylerle girdiği etkileşimle, cinsiyetin toplumsallaşması ile normlarını 

belirlemektedir. Toplumsal cinsiyet tamamen kültürel olarak üretilmektedir. Kız ve erkek 

çocukların sahip olacağı özellikler de her toplumun sahip olduğu kendine has kültürel yapısına 

göre şekillenir. Ona öğretildiği gibi davranmayan birey olursa da sapmış davranış sergilediği 

düşünülmektedir (Giddens, 2012: s.506).  Eril ve dişil bir zıtlık barındırmakta, birbirlerini 

destekleseler de maddi (bedensel) ve manevi (güç ilişkisi) açıdan büyük fark taşımaktadır. Bu 

farklılık hem bireysel hem toplumsal açıdan doğal, kendinden olarak görülür. Bu sayede toplumsal 

ve bilişsel yapılar uyum içinde hareket eder ve ideolojiler, söylemler bu teslimiyet düzenine bağlı 

oluşturulur. Eril düzen gücünü yansız gibi görünüp, kendini meşru kılacak söylemlerden uzak 

durup, haklılığını ispat çabasına girmemesinden almaktadır. Toplumsal düzen, toplumsal cinsiyete 

dayalı rol dağılımından oluşmaktadır. İşgücü, mekân ve zaman iki cinsiyet için ayrı çalışır. Yani 

bedene dayalı bir toplumsal dünya kurulmaktadır. Bu bedenselleşme, ilk başta bedenin kendisine 

etki eder, erkekler kadınlar üzerinde biyolojik bir tahakküm kurar ve iş bölümünün de aracılığıyla 

toplumsal düzendeki gerçekler oluşur. Bu biyolojik farklılık, cinsel organların anatomik farklılığı 

ilk başta cinsellik konusunda iş bölümünün doğal oluşumu olarak ortaya çıkar ve toplumsal diğer 

ögelere yayılır. Etik açıdan erkeklik ve fiziksel erillik bütün olmuştur (Bourdieu, 2018: ss.20 – 23). 

 Toplumsal cinsiyet çalışmaları başlangıcından bu yana üç aşama kaydetmiştir. İlk başlarda 

kadın – erkek farklılıklarına dikkat çekilmiş, biyolojik özellikler ön plana çıkartılarak buraya 

yoğunlaşılmıştır. Daha sonra sosyalleşme sürecinde zamanla öğrenilen toplumsal roller olduğu 

ileri sürülmüş ve çalışmalar bu doğrultuya yönelmiştir. Bu safhada kadına ‘birey’ olarak bakışı 

engelleyen sistemden bahsedilmeye başlanmıştır. Son aşamada ise, mevcut her sosyal kuruma etki 

eden ‘toplumsal cinsiyet’ anlayışı ortaya konmuş, çalışmalar kapsamını genişletmiş, aileden 

başlayarak, eğitim, hukuk, ekonomik, politik gibi birçok alanda cinsiyet rolleri çalışmalara 

katılmıştır (Ecevit ve Karkıner, 2011: s.4).  

 Toplumda var olan her kurumda sergilenecek davranışlara ve tutumlara etki eden bu olgu, 

ataerkil yapılar göz önünde bulundurulduğunda her iki cinsiyet için de kısıtlayıcı özellikler 

barındırmakta fakat bu sistem içerisinde kadının daha mağdur olduğu göz ardı edilememektedir. 

Erkeğin kadın üzerinde hakimiyet kurma çabası kurumsallaştırılmaktadır. Bunun için toplumsal 

kurumlar ve ideolojiler kullanılmakta, kadınlar denetim altında tutulmaktadır (Şenol ve Kaya, 
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2018: s.317). Yani ataerkil sistem, erkeğin hakimiyeti üzerinde ortaya çıkmaktadır. Süreç içerisinde 

öğretilen roller de bunun üzerinden okunmaktadır. 

 Bourdieu’ya (2018: s.17) göre, erkek ya da kadın fark etmeksizin içinde bulunulan eril 

düzenin getirileri bireylerin bilincine işlemiş durumdadır. Bu düzenin oluşumu düşünülürken bile, 

zihne nüfuz etmiş eril tahakküm kendisini gösterebilir. Bu durumda tek kurtuluş bilimsel 

nesnelleştirme için pratik bir strateji geliştirebilmektir. Bu strateji; dünyayı oluşturan sınıflandırma 

biçimlerini incelemeye yönelik bir deneydir. Toplumun yapılarının çözümlenmesi ile erkek 

merkezli düşünüşün nesnelleşmesi amaçlanmaktadır. Hooks (2016: ss.19 – 24) için, kadınlar 

toplumsal cinsiyet dağılımının eşitsiz yaklaşımını dengeleyebilmek için bilinçlerini yükselterek 

feminist hareketin başlamasını sağlamıştır. Tahakküm sistemi olarak kendini gösteren ataerkinin 

kurumsallaşma, yürütülme biçimini öğrenmek, kadınlar üzerinde yarattığı mağduriyeti kavramak 

ve kavratmak adına mücadele içine girilmiştir. Fakat bu düzen sadece kadınların bilinçlerini 

yükseltmesi ile başarıya ulaşamamaktadır. Bunun için erkeklerin de cinsiyetçiliği ve bunun nasıl 

dönüşeceğini bilmesi şarttır. Aksi takdirde değişim sağlanamaz. 

 Kız ve erkek çocuklarının büyütülme şekli, onlara atfedilen roller de “herhangi bir 

yanlışlık” olduğuna dair sorgulamaya geçmeyi engellemektedir. İki cinsiyette doğdukları andan 

itibaren farklı tavırlarla büyütülmektedir. Erkek çocukları daha çok bir ‘müjde’ olarak algılanırken, 

kız çocukları “tevekkül” ile karşılaşmaktadır. Genel algıda kızların denetim altında tutulması 

gerekirken, erkekler daha serbesttir. Bu yüzden kızlara zamansal ve mekânsal kısıtlama 

getirilmektedir (İnceoğlu ve Kar, 2010: s.40). Erkekliğe ilk geçiş, dişiliği temsil eden saçların 

kesilmesi ile başlar ve zirve noktasına sünnet ile ulaşır. Bu şekilde kadınsallıktan arınmaya 

başlanmaktadır. Kadınlığın başlangıcı ise sınırlarını öğretmedir. Bedenle ve ahlakla ilişkili şeyler 

üzerinden okunur. Giyinmek, saçlarını toplamak, yürürken vücudunun çok fazla hareket etmesine 

engel olmak, oturmak, bakmak gibi birçok şey kadına öğretilir. Eril şeref ahlakına uygun olarak, 

erkek dik duran, yüzüne bakan, kadınsı itaatin yapısı ile kadın boyun eğen, bükük olandır. 

Bunların tümü toplumun her yapısında geçerli olacak duruşun ön hazırlığıdır. Eril ve dişil ayrımı 

toplumsal düzenin her yerinde mevcuttur. Mekânsal olarak erkek dış tarafta, kadın ise iç taraftadır. 

Erkek ev dışında, kadın ev içinde çalışandır. Kadınları yönlendiren mitsel aklın söylemleri, 

kadınlar için de doğal bir dönüşüm sağlamaktadır. Toplum tarafından onlara ne olmaları 

söyleniyorsa, ona dönüşürler (Bourdieu, 2018: ss.40 – 45). 

 Bireyler birbirlerinden soyutlanmış biçimde hareket edememektedir. Kendilerine düşen 

sosyal rollere uyum göstermek ve davranışlarını buna göre düzenlemek zorundalardır. Hiç kimse 

rastgele bir tutum sergilemez, ait oldukları gruba uygun hareket etmeye çalışılır. Ancak bu şekilde 



Araştırma / Research 
 
 
 

54 
 

toplumsal bütünleşme gerçekleşir ve aidiyet duygusu ortaya çıkar (Şenol, 2017: s.82 – 83). 

Toplumsal cinsiyet kavramı da bu psikoloji ile kendisine yer bulabilmektedir. Sosyal rolleri 

belirleyen, bir grupta yer bulmayı sağlayan düşünme sistemi erkek merkezli bir inanç taşımaktadır. 

Biyolojik üretme ve toplumsal yeniden üretmeye hâkim olan eril düzen, kadınların da düşünme 

şemalarını bu gerçeklik içerisinde tutmaktadır. Yani Bourdieu’nun (2018: ss.51 – 56) desteklediği 

gibi, oluşturmuş erkek egemen bir düzen, bunu benimseyen kadınlar ve ‘sembolik şiddet’ vardır. 

Hükmedenlerin oluşturduğu var olan kategoriler kadın için doğalmış gibi görülmektedir. Bu da 

doğal bir değersizliğe götürür. Burada kadınların kendisini değersiz, daha aşağıda görmesinden 

bahsedilmektedir. İşte bu sembolik şiddettir. Bu şiddet çoğunlukla fark edilemez. Oluşturulan 

doğallık kadının erkeği kendinden üstün görmesini bilinçsizce sağlamaktadır. Kadınlar 

kendilerinden güçlü, onlara hükmedecek erkekler istemektedir. Bu sayede sevgi ve saygı 

kazandıklarını düşünürler. Kadınlar tahakkümü o kadar benimser ki bu itaat durumundan zevk 

duyar, bir şekil mazoşizmle mutlu olur. Fakat bu durum bir seçim değildir, sembolik güç ile inşa 

edilen düşünce yapısından kaynaklanmaktadır. 

 Süreç içerisinde toplumsal değişim ve feminist hareketin gelişimi ile farklı bir bakış açısı 

kendisini göstermeye başlamıştır. Eril tahakkümü zayıflatma uğraşı ve toplumsal cinsiyet rollerinin 

baştan tanımlanması çabaları bireylerin mevcut durumu yeniden değerlendirmesine sebep 

olmuştur. Arslan’dan (2000: s.5) anlaşılabileceği üzere, toplumsal cinsiyet anlayışı zaman ve 

mekâna göre farklılık göstermiş, geleneksel toplumlarda kadının ev içinde, erkeğin ise ev dışında 

toplumsallaşması üzerine davranış kalıpları öğretilirken, toplumsal değişmeyle beraber bu durum 

farklılaşmıştır. Kadınlar ‘anne – eş – ev kadını’ olmalarına ek olarak ‘çalışan kadın’ kimliğini de 

kazanmıştır. Bu kimlikle bağlantılı şekilde eğitim konusunda da kadının erkekle aynı hakka sahip 

olma çabalarında bulunulmuş ve kadınların eğitim – öğretim görme oranı artmıştır. Bunlara ek 

olarak kadınlara erkekler gibi hukuksal birçok hak verilmiştir fakat yeterliliği ya da cinsiyet eşitliği 

tartışılır bir durumdur. Tabidir ki bütün bu çabaları bir arada ilerletmek hiç kolay olmamış, 

problemler ortaya çıkmıştır. Fakat çeşitli dönüşümlere uğrayan geleneksel cinsiyet rollerinin 

baştan tanımlanması gerekliliği ile kadın ve erkek kimliği çeşitli dönüşümlere uğratılmıştır. 

 

Erkeklik Olgusu 

 1970’ler ve 1980’lerden itibaren, cinsiyete has sergilenen farklı davranışlar üzerinde 

çalışılmaya başlanmıştır. Kadın ve erkeğin davranışları, biyoloji, anatomi ve psikoloji açısından 

irdelenmeye başlanmış, çeşitli listeler oluşturulmuştur. Güç, zekâ, rekabet, hırs, çatışma, şiddet, 
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kahramanlık gibi tutumlar erkeğe atfedilirken, duygusallık, şefkat, anlayış gibi tutumlar kadınsal 

özellikler olarak tanımlanmıştır. Yapılan araştırmaların çoğu, erkekliğe atfedilen bu davranışların 

doğuştan geldiğini kabul etmiş, sadece bu tutumların toplumsal süreçte nasıl kendini gösterdiğini 

anlamaya yönelik ampirik çalışmalar yapılmıştır. Bu sayede bir taraftan “hegemonik erkeklik” 

merkezi bir role sahip olmuş, bir taraftan da çok farklı erkeklik deneyimlerinin varlığı tespit 

edilmiş ve erkeklik tanımlamalarına daha eleştirel duruş sergilenmeye başlanmıştır. Bu erkeklik 

çalışmaları sonucunda, erkeklerin sergiledikleri davranış ve tutumların biyolojik yapılarının kültür 

içerisinde ortaya çıkış hali olarak değil, iktidar merkezli şekillenen inşalar olduğu kabul edilmeye 

başlanmıştır (Sancar, 2016: ss.28 – 29). 

 Erkeklik kavramı, birbirini tamamlayan birçok olgudan meydana gelmektedir. Bu olgular, 

erkeğin biyolojik ve psikolojik doğasını, toplumda ve kültürde kabul edilmesini sağlayan rollerini, 

kimliğini, erkeklik temsillerini kapsamaktadır. Bunlar birbirinden çok farklı şeyler olmasına 

rağmen, ataerkil erkeklik söyleminde aynı şeylermiş gibi kullanılmaktadır. Biyolojik gücü, 

psikolojik gücüne, bu güçlü olma durumu da onun toplum tarafından kabul edilmesine, kimliğinin 

ve temsilinin güç üzerinden tanımlanmasına sebep olmaktadır. Bu bütünlüğü oluşturan şey, 

ataerkilliktir (Bozok, 2011: s.15). 

Erkeklik inşası sürecinde, hegemonik düşüncenin verilmesi için çeşitli aşamalar 

bulunmaktadır. Ekonomik, kültürel ve psikolojik sosyalizasyon, erkeklik krizinin başlatıcısı 

durumundadır. Çelik’in (2018: ss.98 – 99) Heiliger ve Engelfried’den yorumladığı gibi, sekiz 

aşamalı bir süreçten bahsedilmektedir. İlk olarak, erkekleri dış dünyaya hazırlayan olumlu 

özellikler onlara yüklenir. Bu sayede daha güçlü, yenilmez, korkmaz, ağlamaz, en doğru kararları 

aldığına inanır bir erkek modeli oluşturulmaya başlanır. Daha sonra toplumsal iş bölümündeki yeri 

belirlenir. Ataerkil yapılarda erkekler, dışarıda çalışan, mülk edinme gücüne sahip, ekonomik 

olarak kuvvetli, kadınlar ise ev içinde çalışan, çocuk yetiştirmekten sorumlu, erkeğin yararı için 

bulunan bireyler olarak nitelendirilmektedir. Üçüncü safha ise, duyguların gizlenmesi, erkeğin 

kadına ve diğer erkeklere hissettiklerini belli etmemesi üzerine kuruludur. Dördüncü olarak, 

duygularını karşı tarafla paylaşmayan erkek yalnızlık içerisinde sorunları tek başına çözmeyi 

öğrenmelidir. Yalnızlık onlar için bir sorun teşkil etmez çünkü paylaşım kadınsı bir tutum olarak 

görülmektedir. Erkekler duygusal değil, “rasyonel” bir birey olmak zorundadır. Sonraki aşama da 

tam olarak bu rasyonalitenin devamıdır. Daimî şekilde duyguları belli etmemek için savaş 

verilmekte, denetim mekanizmaları her daim etkin olmaktadır. Altıncı aşamada erkek rasyonel 

tutumunu kullanarak bir ‘tahakküm’ kurmaya çabalar. Toplumun her kurumunda erkekliğin ispatı 

olan tahakküm sergilenmelidir. Bu güç sergisi için gerektiği yerde sorunları çözebilmek için 
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‘şiddet’e başvurulabilir. Şiddet bu sürecin devamı olarak yedinci aşamayı oluşturur. ‘İktidarlık’ söz 

konusu olduğunda bu gayet olağan bir davranış olarak benimsetilir. Bütün bu sürecin sonucu 

olarak sekizinci safhada vücut – beyin kopukluğu ortaya çıkar. Erkek en üst, sağlıklı, güçlü fiziksel 

özelliklere sahip olmalıdır. Bu fiziksel özelliklere sahip olunduğu zaman zihinsel yenilenmeye 

ihtiyaç kalmaz. Beyin sadece bir iktidar savaşı söz konusuysa gerekli olabilir fakat bedensel güç 

zaten bu savaşı kazanmak için yeterli olarak görülür. Bütün bunların hepsi bir erkek 

sömürüsünden ibarettir. Kadını nesne durumuna dönüştüren düzende erkekler kendisini 

gerçekleştirebilmek için hayatları boyunca savaş vermektedir. 

 Erkek olmak, fiziksel yapısından, oluşumundan başlayarak tahakküm gücünü keşfetmek 

ve yaşamak üzerine kuruludur. Her daim, toplumun her alanında erkekliğin ispatlanması şarttır. 

Toplumsal normların yüklediği görevler, cesur olmalarını, şiddeti mubah saymaları, cinsel 

performanslarının güçlü olmasını, duygularını saklamalarını, toplumda üstün konumda olduklarını 

ve bunun gibi erkek hegemonyası üzerine kurulu talepleri söylemektedir. Onların kadınlar 

üzerinde olan yaptırımı, kendi içlerinde de vardır. Erkekler başta onlardan daha ‘güçlü’ olanlar 

tarafından fiziksel ve sembolik şiddet görebilir. Bu yüzden bu gruba olan aidiyetini daimî olarak 

onaylatmak zorundadır. Grubun içerisinde olabilmek için erkekliğini ispat etmek adına 

gerektiğinde toplu halde tecavüz, cinayet, saldırı gibi suçlar gerçekleştirebilmektedir. Erkekliğin 

sıfatları olan “güçlü, cesur, sert” gibi özellikleri taşıdığını göstermek için bu yollara başvurulur. 

Böylelikle erkeklik kazanılır ve onların en büyük korkusu dişil özellikler taşımaktır (Bourdieu, 

2018: ss.68 – 71).  

Şenol ve Erdem’in (2017) bir makalesinde belirttiği üzere, Türkiye’de toplumsal cinsiyet 

olarak erkekliğin oluşabilmesi için beş aşama bulunmaktadır. Bunlar; sünnet, askerlik, iş bulma, 

evlilik ve çocuk sahibi olmaktır. Sünnet, erkekliğe geçişi sağlayan ilk adımdır. Burada, erkek cinsel 

organına yapılan tıbbi bir müdahale ile ‘artık erkek oldun’ sözünün birliği sergilenmektedir. Bunun 

için genellikle çocuğa şehzade kıyafeti giydirilerek, çeşitli törenler, kutlamalar gerçekleştirilir. 

Çocuğun bilinçaltına “erkek olmanın” verdiği gurur, haz, sevinç yerleştirilmeye başlanmaktadır. 

İkinci aşama olan askerlikte, vatan ‘namus’, bu namusu koruması gereken kişinin ise ‘erkek’ 

olması vurgulanır. Bu koruma için askerlere silah kullanmak öğretilir ve gerektiği yerde namusunu 

korumak için bu gücü kullanabileceği gösterilir. Askerlik görevi Türkiye’de devlet tarafından 

zorunlu kılınmıştır ve aynı zamanda geleneksel zorunlulukla ancak bu görev gerçekleştirildiği 

zaman evlilik için hazır olunur. Çünkü burada onlara disiplinli, sert, yeri geldiğinde acımasız, 

duygularından arınmış yani kısacası güçlü (!) olmak öğretilmiştir. Artık bir kadını korumak için 

yeterli vasfa sahip olan erkek, öncelikle iş sahibi olarak evlilik için adım atmaya başlar. Ev dışında 
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bir iş sahibi olmanın erkeğe düşen bir görev olduğu düşünülmektedir. ‘Tam zamanlı iş sahibi 

olmak’ burada önemlidir. Çünkü erkek ömrü boyunca eşine ve çocuklarına bakacak yeterli gelire, 

sigortalı bir işe sahip olmalıdır. Para bir güç göstergesidir ve sadece güçlü erkeklere kız verilir. Bu 

yüzden iş sahibi olmayan erkek kendisini yetersiz ve başarısız olarak görmektedir. Askerliğini 

yapmış ve iş sahibi olmuş erkeğe düşen görev, evliliktir. Erkek burada tam bir erkek olduğunu 

yani ‘heteroseksüel’ olduğunu ispatlar. Hegemonyasını sergileyebileceği, kendisine ait bir mekân 

edinen erkek artık tamamlanmış sayılır. Bu sayede hem toplum tarafından hem de kendi 

bilinçaltında artık bir birey, tam bir adam olduğu yargısına varılır. Son aşamada olan çocuk sahibi 

olmak ise, diğer safhalar gibi vazgeçilmez olarak benimsenmiştir. Baba olan erkek artık 

hegemonyasını tam anlamıyla sergileyebilmektedir. Fiziksel yeterliliği ile psikolojik tatmini 

birleştiren erkek, güç ve soyun devamı olarak gördüğü için erkek çocuk sahibi olmayı arzular.   

Erkekler, ataerkil toplum içerisinde erkek olduklarını sergileyebilmek için onlara sunulan 

normları uygulamaya, yaşamaya çabalar. Fakat bu hâkim ataerkil söylemin yarattığı erkeklik ile bu 

söylemlerden arınmış erkeklik birbirine taban tabana zıttır. Hâkim kodların reddi ve toplumsal 

cinsiyet eşitliği inancıyla yaşayan erkeklik, farklı, değişen erkeklikleri ortaya çıkartmaktadır (Bozok, 

2011: s.19). Connell erkekliği tanımlarken, erkekliğin kadınlığın karşıtı olarak görüldüğü bir 

toplumsal cinsiyet düzeni içerisinde var olan iktidar ilişkisi olarak sunmaktadır (Demez, 2005: 

s.39). Yani erkek olmanın temel özelliği; kadın gibi olmamaktır. Kadının sergilediği 

davranışlardan, tutumlardan, rollerden, işlerden uzak durmak yani bir yerde kadınlığı 

reddetmektir. Fakat günümüz dünyasından bakıldığı zaman bu tutumun değiştiği, kadın ve erkek 

özellikleri olarak tanımlanan şeylerin birbirine karıştığı görülmektedir. Burada kadının erkeksi 

davranışlar sergilemesinden öte, yeni erkekliğin daha feminen yönlere eğilim göstermesinden 

bahsedilmektedir. 

Yukarıda anlatılanlardan hareketle, toplumsal cinsiyet olarak “erkek” olmanın çeşitli 

gerekleri bulunduğu ve bu sürecin yaşamın sonuna kadar sürdüğü söylenebilmektedir. Ataerkil 

yapılanma bir tek kadınlar üzerinde değil aynı zamanda erkekler üzerinde de tahakküm kurar. 

Buna itaat etmeyen bireyler toplumdan dışlandığı için öğrenilmiş çaresizlik içerisinde yola devam 

edilir. Bu baskının altında yaşamak yıpratıcıdır ve aslında bu sistem içerisinde karlı çıkan herhangi 

bir taraf yoktur. Eril yapılanma hâkim olduğu için erkekler daha avantajlı görülse de toplumsal 

değişimle beraber eski değerlerin bir nebze de olsa gücünü kaybettiği anlaşılmaktadır. Kadınlar 

hak ettikleri konuma gelmek için çabalarken, erkek çocuklarını buna uygun yetiştirmeye 

çabalamakta ve erkekler de düzenin üzerlerinde kurduğu baskıdan kurtuldukça benliklerine 

kavuşabilmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı da buraya dayalıdır. Gerçekten bir değişimin 
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mevcut olup olmadığı, hala geleneksel ‘erkek’ düşüncesinin hakimiyetinin ne denli sürdüğü 

anlaşılmaya çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın Yöntemi 

 Yapılan araştırmada ataerkil sistemin biçtiği rollere erkeklerin bakış açısının nasıl olduğu 

ve geçmiş ile günümüz arasında erkeklerin tutumunun değişip değişmediği ortaya konmaya 

çalışılırken, aynı zamanda erkeklerin gözünden kadınlara da bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ilk kısmı, toplumsal cinsiyet ve erkeklik kavramı üzerinde verilen bilgileri içeren teorik 

kısmı kapsamaktadır. İkinci kısımda ise yapılan görüşmelerden ortaya çıkan veriler 

değerlendirilmeye çabalanmıştır. Görüşmeler sadece erkeklerle gerçekleştirilmiştir çünkü 

erkeklerin gözünden kendi toplumsal konumlu irdelenmek istenmiştir. Literatür incelendiği 

zaman erkeklerin kendilerini algılama biçimleri, geçirdikleri değişimi anlattıklarına yönelik 

çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Aynı zamanda yapılan erkeklik çalışmaları içerisinde 

nitel araştırma barındırması açısından az sayıda inceleme olduğu gözlemlenmiştir. Bu açıdan 

yapılan çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı umulmaktadır.  

 Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış derinlemesine 

görüşme tekniği tercih edilmiştir. Gereken yerlerde katılımcılara alt sorular yöneltilmiş, konuyla 

ilgili en kapsamlı bilgi toplanmaya çabalanmıştır. 2018 Ekim – Aralık tarihleri boyunca Kayseri ili 

merkezinde, alt sosyo – kültürel toplumsal tabaka düzeyinde bulunan yirmi beş erkek ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler katılımcıların istediği zaman ve mekânda yapılırken, 

belirlenen katılımcı sayısına ulaşmak için tesadüfi örneklem yöntemi kullanmıştır. Görüşme 

esnasında hiçbir ayrıntıyı atlamamak adına, katılımcılarında izni ile ses kaydı alınmış ve elde edilen 

verilerin analizi bizzat araştırmacının kendisi tarafından sosyolojik bir analizle yapılmaya 

çalışılmıştır. Katılımcıların görüşme esnasında kullandıkları ifadeler hiçbir şekilde değiştirilmeden 

aktarılmaktadır. 

  

Görüşme Grubunun Genel Özellikleri 

 Görüşme grubunda alt sosyo – kültürel toplumsal tabaka düzeyinde bulunan yirmi beş 

erkek bulunmaktadır. Erkeklerin en küçüğü 20, en büyüğü ise 55 yaşındadır. Farklı bakış açıları 

kazanabilmek adına 20 ile 55 yaş aralığında bulunan bireylerle görüşülme gerçekleştirilmiştir. 
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Genel yaş dağılımı, genç ve yaşlı kuşağın erkekliğe bakış açısını analiz edilebilmek adına 20 – 30 

arası yaş aralığı ve 40 – 55 yaş arası yaş aralığı şeklindedir.  

 Görüşme grubundaki erkeklerin 2’si ilkokul mezunu, 2’si ortaokul mezunu, 9’u lise 

mezunu, 12’si ise üniversite (ön lisans ve lisans) mezunu olduğunu beyan etmiştir. Genel anlamda 

yaş aralığı düştükçe, eğitim düzeyinin yükseldiği tespit edilmiştir.  

 Görüşme grubundaki erkeklerin 2’si emekli olduğunu, 6’sı işsiz olduğunu, 17’si ise 

çalıştığını beyan etmiştir. Seçilen örneklem grubundan dolayı çalışan erkekler düşük maaşlı işlere 

sahiptir. 

 Görüşme grubundaki erkeklerin medeni durumuna bakıldığı zaman, 7 kişi evli, 18 kişi 

bekardır. 

 

Araştırma Grubundan Elde Edilen Veriler ve Analizi 

Görüşme Grubunun Aile Yapısı 

 Çalışmanın teorik kısmında ataerkil aile yapısı içinde büyümenin düşünce sistemine nasıl 

etki ettiği anlatılmış, bireylerin kendilerine yüklenen rollerin buna göre oluştuğu belirtilmiştir. 

Türkiye’nin toplumsal yapısında var olmaya devam eden bu tahakkümün kendini koruduğu 

düşünülmektedir. Bu yüzden görüşme grubundaki erkeklerin aile yapısı öğrenilmek istenmiştir. Bu 

doğrultuda katılımcılara “İçinde büyüdüğünüz aile yapınızdan bahseder misiniz? Daha çok 

annenizin mi, babanızın mı sözü geçerdi?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevapların büyük 

çoğunluğu anne ve babanın ortak kararlar aldığını fakat son sözü babanın söylediğini ifade 

etmiştir. Farklı olarak 45 yaşındaki bir katılımcı yöneltilen bu soruya: 

Ataerkil değil, her şey ortak karar. Babamı erken yaşta kaybettiğim için ondan dolayı böyle bir 
ataerkillik durumu söz konusu olmadı. Yani annemle ortak karar alsak da annemin tecrübeleri olduğu 
için, onun fikirlerini göz önünde bulunduruyoruz. Ama önemli konularda genelde ortak. Günlük 
konularda kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. 

cevabını verirken, 44 yaşında bir katılımcı: 

Babamın. Ama babam yola giderdi. Babam yurt dışında olduğu için hep daha çok annemle yaşadık 
diyebilirim. Annem de sert bir kadındı ama babam gibi söz geçirirdi, kızardı, gerekince döverdi. Ama 
iyi oldu bunlar, büyüğümüzü küçüğümüzü biliyoruz. Şimdikileri görüyorsun yani babasının anasının 
dövmeyen yani şimdi yanlış anlama da çok şeyler var. Ama şimdi benim annem bana kızdıysa ben 
onun faydasını görüyorum niye? Yani en azından büyüğümü küçüğümü ne bilim yaşamasını her şeyi 
öğrendik yani, topluma faydalı olmayı. Yani daha çok annemin sözü geçerdi. Sonra babam geldi buraya 
ama yokluk, 7 tane çocuk olunca ister istemez çalışma. Yani biz babamızı çok böyle, burada olduğu 
zaman sabahtan işe giderdi gece geç gelirdi, biz uyurduk, o yüzden bizim babamızla öyle pek şeyimiz 
olmadı. 

şeklinde yanıtlamıştır.  
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Verilen cevaplara bakılarak, ataerkil yapının hala varlığını koruduğu, yalnızca babanın 

vefatında ya da uzakta olması durumunda annenin karar mekanizması konumunda bulunduğu 

görülmektedir.  

Ataerki, eril hakimiyeti istemektedir. Bu yüzden cinsiyet ayrımcılığını olumlar. Bu durum 

ilk başta aile içerisinde gerçekleşmektedir. Babanın iktidarı uğruna sergilediği tutumlar dışarıya 

yansıtılmaz, dillendirilmez. Sessiz bir şekilde bu durum doğal bir süreç olarak benimsenmeyi 

zorunlu kılar. Ataerkil sistemde erkekler özgür iradeleri ile karar alıp, başka duygular yaşayamaz. 

Yapmak zorunda oldukları sabittir ve değişmek korkunçtur. Başlarda değişmek isteği duyup, bu 

sistemin yanlışlığını dinlendirseler de zaman geçtikçe bu düzene uyarak daha çok sevgi ve saygı 

kazandıklarını görüp gönüllü piyon olmaya başlarlar. Çünkü ancak bu şekilde kabul edilebilirler 

(Hooks, 2018: ss.39 – 42). Bu yüzden sistem kolay kolay değişmemekte, kendini korumaktadır. 

 

Erkek Kimdir? 

Erkeklerin gözünden, erkek kimliğine bakış açısını anlayabilmek adına katılımcılara “Erkek 

kimdir? Erkek olmak ne gibi rollere sahiptir?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevapların bulunulan 

yaşa göre değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 45 yaşındaki bir katılımcı: 

Yani şimdi şöyle, kadının yapamayacağı işler vardır, erkeğin yapamayacağı işler var veya kadının 
yapacağı erkeğin yapamayacağı işler o şekilde. Sorumluluk var o sorumluluğu yerine getirmek 
zorunluluğu var. Zorunluluk isteyerek ya da zorunlu olarak. O şekilde bir sorumluluk var. İster yerine 
getirmek zorundasınız veya bu aile yapısı içinde yaşıyorsan onları yerine getirmek zorundasın. (Yani 
maddi olarak mı söylüyorsunuz?) yani şimdi şöyle maddi olarak eşim de çalıştığı için o da ortak 
oluyoruz tabi. Yani erkeğin yaptığı dediğim gibi erkeğin yapması gerekenler var, kadının yapması 
gerekenler var o noktada. (Bir rol ayrımı var diyorsunuz?) Yani ister istemez bir rol ayrımı var. Dış 
ilişkiler de işte ne bileyim fatura, mali konularda, ödemelerde, genel hatlarda, genel itibariyle elbette ki 
her ne kadarda olsa erkek benim yani daha doğrusu ben ilgileniyorum. 

şeklinde cevap vermiştir.  

46 yaşındaki bir katılımcı bu yanıtı destekler nitelikte, “Erkek ailesine bakmayı bilmelidir, 

sorumluluklarını bilmelidir. Geleneklerini koruduğun zaman hiç sorun kalmaz. Yani ne bileyim rol 

derken ama görevler, sorumluluklar işte şarttır. Mutlu olursun onları yapınca.” demiştir. 23 

yaşındaki bir katılımcı ise:  

Erkek bana kalırsa, çevreye olumlu bakan, iyi yapılı erkek, tabi bunların bazı kısıtlamaları var. Ayırırsak 
insanları hepsi ayrı bir tarzdadır. Tabi bunların eşcinselinden tutun vs. farklı konulardan ne bulursanız 
farklı farklı zaten. Erkeğin sorumluluğu bence çalışmak, onu geçiyorum çalışmasa bile yani karşı 
cinsiyle beraber ortak bir şey yapabileceği için yani çok bir şey düşmüyor. Yani erkek bilmiyorum çok 
karışık bir konu. 

şeklinde yanıtlamıştır. 26 yaşındaki bir katılımcı ise: 

Yani şöyle bir şey var, özellikle Türk toplumunda, içinde yaşadığımız toplumda erkek olmak demek 
daha fazla sorumluluk almak demektir. İş bulmak zorunda olmak demek, güçlü olmak demek, erkek 
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içinde bulunduğumuz toplumda bunu simgeliyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela kadın olmak bir şeyleri 
gerektirmiyor bulunduğumuz toplumda. Kadın olursan ömür boyu ailenin yanında yaşayabilirsin ama 
erkek olunca bu beklentiler değişiyor insanlarda. Belli bir yaştan sonra belli sorumluluklar gerektiriyor. 

şeklinde cevaplamıştır. 

Yaş aralığı daha büyük olan katılımcıların, onlara biçilen rolleri daha kolay kabullendiği, 

hatta zorunluluk olarak gördüğü, fakat yaş oranı düştükçe onlardan beklenen davranışları 

sergilemenin ağır olduğu ya da zorunlu olmadığına yönelik cevaplar verilmiştir. Diğer yanıtlar da 

göz önünde bulundurularak, erkek olmanın ‘çalışmak, sorumluluk, korumak’ üzerinden 

tanımlandığı sonucuna varılmıştır.  

 

Erkek Olmanın Verdiği Sorumluluk 

 Toplumsallaşma sürecinde kadınlara olduğu gibi erkeklere de kamusal ve özel alanlarına 

has sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sorumlulukların neler olduğunu onların gözünden 

anlayabilmek için “Erkek olarak toplumsal sorumluluklarınız nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. 

Alınan yanıtlar göz önünde bulundurularak, erkekler toplum içerisinde en büyük sorumlukların 

kendilerine yüklendiğini, kadınlardan çok daha fazla toplumsal yükleri olduğunu dile 

getirmişlerdir.  

46 yaşındaki bir katılımcı; “Tabi ki erkeğin sorumluluğu daha çok, hele bu devirde daha 

çok sorumluluk var. Aile için geçim sıkıntısı başta gelmek üzere, çocukların okuması, eğitimi falan 

diğer sıkıntılar derken, doğal olarak bende sıkıntı daha çok” yanıtı verirken, 25 yaşındaki bir 

katılımcı: 

Ya bence erkeğe, her şey bence erkeğe yükleniyor. Yani bunu bana sorduğun zaman ben zaten 
mizojinist bir insanım, bende biraz kadın düşmanlığı var. Benim düşünceme göre her şey erkeğe 
yıkılmış, bütün sorumluluklar, bütün şeyler, hani sürekli erkek. Her şeyin ön planında erkek, sürekli 
erkek, erkek, erkek… erkek bildiğin şeydir yani, görev almış kişi, görevlendirilmiş böyle, sadece iş, 
kaygı işte, sadece erkeğe bunlar. 

şeklinde cevaplamıştır. 

 Görüldüğü üzere aslında erkekler de toplumun ona yüklediklerinden çok memnun 

değildir. Üstlerinde hissettikleri bir baskı vardır denilebilir. Barbara Deming, erkeklerin şiddete 

olan fazla eğilimlerinin sebebini bir yalan içinde yaşadıklarını bilmelerine fakat bu düzeni nasıl 

bozacaklarını bilmedikleri için öfke içinde olmalarına bağlamaktadır. Aslında erkekler de bu 

durumdan kurtulmak, gerçek şeyler yaşamak istemektedir (Hooks, 2018: s.19). 

 Özel alanlarına has sorumlulukların anlaşılabilmesi adına katılımcılara “Erkek olarak ev içi 

sorumluluklarınız nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. 36 yaşındaki bir katılımcı; “Yani herkesin 
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evinde olduğu şeyler. Ekmek parası, çocukları okula götür, al falan. Gece de evde uyuduğunda 

tamam işte ne olsun.” cevabını vermiştir. Aslında genel olarak erkeklerin hepsi standart olan, ev 

dışında bir işe sahip olma, para getirme, dışarıdaki işleri halletme gibi durumlardan bahsetmiş, ev 

işleriyle ilgili sorumluluklar hakkında hiçbir ifadede bulunmamışlardır. Ataerkil düzende erkeğe 

büyüme sürecinde öğretilen şey tam olarak budur. Ev işi yapmak kadınlara has görülmektedir. 

 

Erkeklerin Evliliğe Bakışı 

 Ataerkil düzen içerisinde evlilik erkeğin kendini gerçekleştirmesi adına yapması gereken 

bir durumdur. Bir yerde zorunluluk olarak görülmektedir. Bu yapıda genel olarak erkeğin bakışı ev 

işlerini halledecek ve baba olmasını sağlayacak bir eşe sahip olmaktır. Bu durumun hala ne kadar 

geçerli olduğunu tespit etmek amacıyla sorular yöneltilmiştir. İlk olarak “Eşinizi seçerken nelere 

dikkat ettiniz / edersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. 50 yaşındaki bir katılımcı: 

Yani şimdi şöyle, bizim tanışma gibi bir durumumuz söz konusu olmadı. Görücü usulü gibi bir durum 
söz konusu oldu. Genel kriterlere yani bizim kriterlerimiz, değerlerimize uygun bir, tabii ön 
görüşmelerimiz falan şeyleri oldu. Ön görüşmelerimizde değerler aynı ortak kültüre sahip olmamız 
genel kriterler ana kriterler bunlar.’, 43 yaşındaki bir katılımcı ‘Hiç öyle bir şeyim, dikkatim olmadı. 
Âşık olduğum için küçükken. Ben 19 yaşındaydım evlendiğimde, hanım 17 yaşındaydı. Sevdim yani, 
köyde aynı mahalledeydik, ondan erken evlendik ya. Başkası isteyecekti, zengindi, o taraf ağır 
basıyordu, o yüzden biz hemen istedik, evlendik. Ya tabi evin temizliğini, yemek yapmasını, ev içi işleri 
onları yapmasını beklerim. Ben yardım etmem ama çok hasta olur bir şey olur o zaman bir şeyler 
yaparım bazen belki.  

şeklinde yanıtlamıştır. 

Yaş oranı büyüdükçe daha ataerkil beklentiler (kadının yemek, temizlik yapması vb.) 

dillendirilmiş, fakat daha gençler bu şekilde hiçbir cevap vermemiştir. Hatta alt sorularla bu 

beklentilerin olup olmadığı irdelenmiş, bunların önemsiz olduğunu, akıllarına bile gelmediğini, 

halledilebilir, basit şeyler olduğunu söylemişlerdir. Gençlerin eş seçiminde dikkat ettiği veya 

edeceği kriterler, kadının zeki, sadık, güçlü olması, eşini sevmesi, eşine değer vermesi, özel 

hissettirmesidir. Elde edilen verilere dayanarak, erkeğin eş seçimine bakış açısının değiştiği, artık 

kadınlardan beklentilerinin daha farklı olduğu söylenebilir. Hatta karşılarında daha güçlü, 

özgüvenli, zeki, başarılı kadın görmek istemekteler. Bu değişim ataerkil yapı içerisinde büyük bir 

adımdır. Aslında erkekler güçlü kadınlar tarafından sevilmek, değer görmek istemektedir. Bunları 

dillendirebiliyor olmaları bile büyük bir adımdır. 

İkinci olarak “Kendi evinizde kimin sözü geçer (Eşinin / kendisinin) / geçmesi gerekir?” 

sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya sadece 3 katılımcı ‘benim sözüm geçer’ cevabını verirken, 

çoğunluk ortak karar alınması gerektiğini savunmuştur. Farklı olarak 23 yaşındaki bir katılımcı: 
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Eşimin sözü geçsin isterim. O ne derse o olsun isterim ben. Çünkü o daha ağır basacak. Onun mesela 
istediği bir şey örnek vereyim bir parfüm onu istiyorsa, benim durumum varsa onu almak zorundayım. 
Onu mutlu etmek zorundayım. Onu yapabilirsem ne mutlu bana. Onun mutluluğu demek benim 
mutluluğum demek zaten. O zaman ayrılık da yaşanmaz, sevgi de hiçbir zaman ölmez. 

cevabını vermiştir. Kültür göz önünde bulundurularak, eskiye oranla büyük bir değişim yaşandığı 

söylenebilir. Büyük oranda katılımcının kadının sözüne, aklına ve kararlarına güvendiği 

görülmektedir. Aslında eskiden beri olması gereken bu durumun, şu anda az da olsa gerçekleşmiş 

olması sevindiricidir.  

 

Erkeklerin Askerliğe Bakışı 

 Askerlik, erkekliği kazanma aşamasında bir basamak olarak algılanmaktadır. Askerlik 

yapmayan erkekler kendilerini eksik hissetmekte, büyümenin, olgunlaşmanın yolunu burada 

görmektedir. Askerlik ‘vatan borcu’ olarak görülen bir sorumluluk, erkekleri hayatın gerçeklerine 

hazırlayan disiplin kuruluşu olarak düşünülmektedir. Ataerkil yapılanma içerisinde askerlikten 

sonra iş ve eş sahibi olunduğu için anlamı büyüktür. Bu açıdan erkeklerin askerliğe bakış açıları 

anlaşılmaya çalışılmış ve onlara “Askerlik yapmanın sizin için yeri nedir? Askerlik yapmanın size 

kattığı şey nedir? Sizce askerlik yapılması zorunlu mudur?” sorusu yöneltilmiştir.  

45 yaşında bir katılımcı: 

Ya şimdi yirmili yaşlarda dışarı çıkamamış biri olarak, dışarı derken yani toplumla içi içe yani 
toplumlarla, oluşturan bireylerle, farklı farklı bireyleri görmek, görmesini isterim herkesin. Yani şimdi 
şöyle oraya askerliğe gittiğin zaman farklı farklı kültürde insanlarla karşılaşıyorsun, farklı farklı 
bireylerle, her türlü insanla karşılaşıyorsun yirmili yaşlarda, erken yaşlarda. Bu da size ister istemez bir 
tecrübe kazandırıyor yani. Olgunluk getirdiğini düşünüyorum. Olmasını da istiyorum. Bunu özellikle 
bastıra bastıra söylüyorum. Olmasını da istiyorum. Yapılmasını istiyorum daha doğrusu.  

cevabını verirken, 40 yaşındaki bir katılımcı: 

 Gerçekten askerlik her şeye yön verdi ya. Gerçekten olgunlaştırıyor. Ben askere gitmeyle yani gitmiş 
biri ile gitmemiş bir arasında çok fark var. Bence herkes gitmeli. Yani çünkü olgunlaştırıyor, daha 
yerinde oluyorsun, ağırlığını biliyorsun yani. Ama askere gitmeden cahilsin. Yani ne bileyim hiçbir 
şeyin bir anlamını bilmiyorsun, kıymetini bilmiyorsun ama askere gidip geldikten sonra gerçekten de 
kim olursa olsun hep öyledir yani ben öyle görüyorum. Çünkü bir şeyler katıyor. 

şeklinde yanıtlamıştır.  

 Yaş oranı büyük olan katılımcılar için askerlik yapmak iyi ve zorunlu olarak görülmektedir. 

Bireyin büyümesini sağladığını, sorumluluk almayı öğrettiğini söylemişledir. Fakat 30 yaş altındaki 

erkeklerin cevabı genel olarak aynıdır. Onlar askerliği ‘zaman kaybı, insanı hayatından, işinden 

alıkoyan bir etken’ olarak nitelendirmektedir. “Ben yapmadım (bedelli yaptım / yapacağım), 

yapmak istemem, yaptım ama sadece zaman kaybettim, askerlik profesyonel meslek olmalı…” 
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gibi yanıtlar alınmıştır. Verilere dayanarak erkeklerin askerlik yapmayı artık erkek olmak için bir 

adım olarak nitelendirmediği yorumu yapılabilir.  

 

Erkeklerin Tam Zamanlı İş Sahibi Olmaya Bakışı  

 Ataerkil düzen içerisinde toplumsal cinsiyet rolleri gereği erkeklerden para kazanması 

beklenmektedir. Erkeklerin toplum içerisinde saygı ve değer görmelerinin temel gereklerinden 

birisi, iş sahibi olmaktır. Aksi takdirde erkelik itibarı kaybedilmekte, erkeklik krizi ortaya 

çıkmaktadır. Bu bakış açısının geçerliliğini ne kadar koruduğuna yönelik veriler elde edilmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda katılımcılara “Tam zamanlı iş sahibi olmanın sizin için yeri nedir?” 

sorusu yöneltilmiştir.  

43 yaşındaki bir katılımcı: 

 Tabi ki en önemlisi iştir. Bir erkek çalışıp getirmezse, kadın gidip dışarda çalışamaz. Sen nerde olsan 
gidip çalışır getirirsin.’ derken, 40 yaşında bir katılımcı ‘25 yaşında ben memuriyete başladım da. Geç 
başladığımı da düşünüyorum aslında askerden sonra olsa daha iyi olurdu. (Yani bu işin size bir güven, 
güç kattığını düşünüyor musunuz?) tabii, elbette ki. Boş durmak, işsizlik bunalım, stres kısacası bu yani. 
Memuriyet güven veriyor, daha rahat çalışıyorsun ve daha daha başarılı oluyorsun, olduğuma 
inanıyorum yani. Mutlu olduğuma da inanıyorum yani. O rahatlık, o vermiş olduğu rahatlıktan dolayı 
ben daha rahat daha aktif olduğumu düşünüyorum yani. 

 cevabını vermiştir. 24 yaşında bir katılımcı ise: 

Yani şimdi millet şu anda kızların belli bir kesimi, tabi yüzdelik kesimden bahsedemem ama yüzde onu 
falan paraya bakan insanlar. Paran varsa huzur vardır muhabbeti yapıyorlar. Ben şöyle söyleyeyim, beni 
sevecek kadın karşıma çıksın, soğan ekmek yemeye razıyım. Çalışmasam da olur yani çok az bir para 
kazansam da olur, ben soğan ekmek yemeye de razıyım. Ama o da bize o zihniyetle bakacak. Ben belki 
eve para getiremeyeceğim, belki bir gün bir şeyler olacak, ondan dolayı yani katkısı olur, desteklerse, 
bunun hiçbir sıkıntısı çıkmaz. Ama o çalışmazsa, benim maaşım bana yetmiyorsa, soğan ekmek yemeye 
razıyım yani.’ derken, 21 yaşında bir katılımcı, ‘Klasik insan olmak istemiyorum ben. Yani 8 – 5, sürekli 
çalış, çalış, çalış saçmalık bence. Toplumda bu vardır, bir işe sırtını yasla, rahat ol, ah bu erkekler neler 
çekiyor.  

şeklinde yanıtlamıştır. 

Yani görülebileceği gibi, gene yaş oranı büyüdükçe tam zamanlı iş sahibi olmak önemli 

görülmekte, daha gençler için bu durum zorunluluk olmaktan çıkmaktadır. Diğer veriler de göz 

önünde bulundurulduğunda özel sektörün ya da daha rahat para kazanabilecekleri başka işlerin 

tercih edildiği görülmektedir. 

  

Erkeklerin Baba Olmaya Bakışı 

 Ataerkil düzen içerisinde erkekler sünnet, askerlik, iş ve evlilik basamaklarını 

gerçekleştirdikten sonra baba olmalıdır. Bununla beraber erkeklik tamamlanmış olarak 
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görülmektedir. Hatta bazı problemlerden dolayı baba olamadıkları zaman bunları gurur haline 

getirirler. Toplum tarafından ‘yetersiz’ olarak nitelendirilirler. Bu yüzden eşlerinin üstüne kuma 

getirme, boşanma gibi olaylarla karşılaşılmaktadır. Katılımcılara bu düzenin geçerliliğini ne kadar 

koruduğun anlamaya yönelik “Baba olmanın sizin için yeri / önemi / anlamı nedir?” sorusu 

yöneltilmiştir.  

23 yaşında bir katılımcı: 

Baba olmak, evlat sevgisini tatmak bence gerekli. Her insan tatmalı bunu. Çünkü eve geldiğin zaman 
kapıyı açıp da o çocuğun seni bıdı bıdı yürümesi, babam falan demesi, bu kelimesini duymak çok 
güzeldir bence. Hayalim de var, vakit geçirmek, onu parka götürmek, gezmek, dolanmak, ona tuhaf 
tuhaf kıyafetler giydirmek, benle aynı kombinleri giydirip gezdirmek hep hayalim yani. 

şekilde cevaplamış, 26 yaşında bir katılımcı ise: 

Baba olma gibi bir planım yok. İstemem kesinlikle. Böyle bir dünyaya neden başka birini getireyim ki? 
Bu kadar kötü bir dünyaya. Benim yaşadığımın belki on katını yaşayacak, hayat bu hani kimine göre 
sınavdır, kimine göre başka bir şey ama. Ben çocuğum olmasının destekçisi değilim. Neden bu zulüm 
başkasına olsun? 

yanıtını vermiştir. 

 Yaş aralığı 20 – 30 arasında olan 6 katılımcıdan buna benzer yanıtlar alınmış, kesinlikle 

baba olmayı istemediklerini bildirmişlerdir. Araştırmaya katılan 5 katılımcı da bu konuda çekimser 

olduğunu, olmasını ya da olmamasını isteyip istemedikleri hakkında kararsız olduklarını 

bildirmiştir. Yaş oranı daha büyük bir katılımcı bu soruyu: 

Yani baba olmak ister istemez bir güç hissettiriyor. Çocuğunun olması yani tabi ki hem senin açından 
hem onun açısından birbirine yani bir gidip gelecek, en azından bakılacak, yardım yani her bakımdan 
bir şeyi oluyor yani. Yoksa yani çocuk olmazsa bir sorumsuzluk gibi. Benim çocuklarım evli ama hala 
birbirimize maddi manevi yardım ederiz. Bunlar tabi avantaj kız da olsa oğlan da olsa. Kız tabi oğlana 
göre daha yakın. Oğlan çekinir, biz nasıl şey yaptıysak ama kızlar daha sevgi dolu. 

şeklinde yanıtlamıştır. 

Elde edilen verilere dayanarak, yaş oranına göre ataerkil zihniyetin yüklediklerinin 

geçerliliğini koruduğu görülmektedir. Yaş oranı daha küçük olanların babalığa bakışı kesinlikle 

değişmiştir. Sistemin ağırlığını taşımayıp çocuk sahibi olmak istemeyenlerin yanı sıra baba olmak 

isteyenler de ataerkil getiriler yüzünden değil, sadece sevgi paylaşımı için bunu istediklerini 

dillendirmektedir. 

 

Erkek Olmanın Kadın Olmaktan Farkları 

 Ataerkil toplumda erkek olmak, kadın olmanın zıttı olarak görülmekte, kadına adanan 

özelliklerden uzak durmak olarak değerlendirilmektedir. Günümüz erkeklerinin gözünden bu farkı 
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anlayabilmek için, katılımcılara “Erkek olmanın kadın olmaktan ne gibi farkları var?” sorusu 

yöneltilmiştir. 

 “Erkek demek güç demek, erkekler görev adamı, kadınlık daha kolay, daha mutlular, kadın 

istediğini alır, erkekler hep savaşır, erkekler hep yorulur…” şeklinde yanıtlar verilmiştir. Buradan, 

bu konuda hala ataerkil tahakkümüm sürdüğü anlaşılmaktadır. Erkekler en ağır yüklerin, 

sorumlulukların kendilerinde olduğunu iddia etmekte, kadın olmanın çok daha kolay olduğunu 

düşünmektedir. Sadece 27 yaşında bir katılımcı: 

Valla çok farkı var. Özellikle bizim ülkede. Rahatça gezebiliyorsun, istediğini yapabiliyorsun. Kadın 
olsam yapamayacağım birçok şeyi erkek olduğum için, sadece erkek olduğum için yapabiliyorum. Gece 
dışarı çıkmak olsun, arkadaşlarımla rahatça gezmek olsun, başkasının evine girip çıkmak olsun, bu ev 
tutarken de aynı şekilde, iş bulurken de aynı şekilde. Türkiye’de erkek olmak daha avantajlı. 

cevabını vermiştir. Gene de 25 kişide 1 kişinin verdiği yanıtla, toplumsal cinsiyet rollerinin erkek 

ve kadın olmaya atfettiği bakış açısı, erkeklerin zihninde değişmiştir denilemez. 

 

Erkeklerin İdeal Erkeğe Bakışı 

 Toplumsal cinsiyet rolleri erkeğe ‘ideal’ olmak için en iyi tutumlara, davranışlara sahip 

olması gerektiğini söylemektedir. Bunların analizinin yapılması adına katılımcılara “İdeal erkekte 

olması gereken özellikler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplar ataerkil kalıplara uygun 

şekildedir. “İş sahibi olması, dürüst olması, evine bakan, sadık bir birey olması, değerlere bağlı 

kalması” gibi yanıtlar verilmiştir. Bunlara ek olarak bilgili, kültürlü olmak, kadına kendini 

beğendirebilmek, bakımlı olmak, duygularını belli etmek gibi cevaplar da alınmıştır. Aslında 

verilere dayanarak anlaşılan şey, erkeklerin kalıplara sıkışmış olduğu ve bir taraftan da bunlardan 

kurtulmak istemeleridir. Ataerkil getirilere uygun cevaplar verilirken bir yandan da bunlara aksi 

özellikler de eklenmiştir. Belki bu durum erkeklerin değişme isteği ve çabasına bir işarettir. 

 

Erkeklerin Metroseksüelliğe Bakışı 

Eril tahakküm kadının bedenini de şekillendiren bir durumdur. Gene kadını idealleştirmek 

adına söylemlerde bulunup, belli bir şekli sokulmak istenir. Erkekler için sorun olarak görülmeyen 

şeyler kadınlar için problem oluşturur. Şişman, iri, kaba olmak gibi şeyler kadınsallığı bozar. Beden 

başkaları için olan, onları sunulan bir şey haline gelmiştir. Kadınlardan güler yüzlü, ağırbaşlı, 

özenli, ölçülü, çekici olması beklenmektedir (Bourdieu, 2018: ss.84 – 87). Fakat popüler kültür 

içerisinde yeni bir erkek modeli ortaya çıkmıştır. Bu erkeklik bakımlı, giyinişine, dış görünüşüne 

önem gösteren, eğitimli, kibar, daha feminen vücuda sahip olma gibi özellikleri taşımaktadır. 
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Ataerkil yapı bu erkekliği kabul etmemekte, bir yerden sonra saygı bile duymamaktadır. Erkeğin 

erkek üzerinde yapmış olduğu baskı ve ötekileştirme böyle durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu 

yüzden erkeklerin bakışını anlamaya yönelik, katılımcılara “Metroseksüel erkeğe bakışınız nedir, 

siz kendinizi metroseksüel olarak tanımlar mısınız?” soruyu yöneltilmiştir.  

 Katılımcıların büyük çoğunluğu “ben sevmiyorum, bize uymaz ama onların tercihi, saygı 

duyar geçerim, rahatsız oluyorum” gibi yanıtlar vermiştir. Sadece 28 yaşında bir katılımcı: 

Şimdi bakım işi bence çok güzel. Neden derseniz ben de bakım yapmayı çok seviyorum. Mesela bir 
şort giyerken bacak kıllarıyla gezilmez, ağda yapmak zorundayım yazları ben. Ben bunu kendim 
yapıyorum yani çevreye olumlu göstermek için kendimi. Krem türleri falan olsun, dünya markalarını 
takip ediyorum işte, aldığım kullandığım kremler falan var, saç bakım olsun, kızların daha çok önem 
gösterdiği düşünülüyor bende çok belki bir metroseksüel olabilirim. Çok olumlu bakıyorum yani. 

şeklinde cevaplamıştır. Elde edilen verilerden anlaşılabileceği gibi, erkekler henüz bu yeni erkeklik 

modelini kabul etmemiştir denilebilir.  

 

Sonuç 

 Toplumsal değişmenin etkisinin çok hızlı görüldüğü dünyada, en küçüğünden en 

büyüğüne kadar bütün toplumsal yapılar dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümden kadın – erkek 

kimliği de payını almış, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanması zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Son yirmi yıla kadar toplumsal cinsiyet çalışmaları, cinsiyetler arasındaki eşitsizliği 

belirlemek için sadece “kadın” odaklı ilerlemekteydi. Fakat bu şekilde bir nihayete erilmediği 

görülmüş ve araştırmalara “erkek” kimliği de dahil edilmiştir.  

 Ataerkil oluşumun mağdur ettiği tek taraf ‘kadın’ değildir. Elbette ki kadınlar bu sistemde 

en çok zarar gören kesimi oluşturur. Fakat erkekler de ataerkil düzen içerisinde aslında kendi 

kimliklerini değil onlara dayatılan rolleri yaşamaktadır. Bunun için doğuştan sahip oldukları birey 

olma özelliklerinin bir kısmından feragat etmek zorunda kalınmaktadır. Bu oluşumun ortadan 

kalkması hem kadın hem erkek için büyük fayda getirecektir. Kadınlar değişimi istedikleri zaman 

feminist hareketi başlatmış, pes etmeden uzun yıllar boyunca çalışmış ve hala hedeflerinde 

ilerlemektelerdir. Erkekler, değişimi istemelerini dillendirmeleri konusunda kadınlar kadar cesur 

davranmamış, bu dönüşümü arzulayan erkeklerin bir kısmı erkeklik hareketi başlatmak yerine 

feminist kuramlara destek vermiştir.  

Hooks (2018: ss.21 – 30) ile desteklenebileceği gibi erkeklere sosyalizasyon sürecinde 

duygularını arka planda bırakmak, sevgiden bahsetmemek, kadınlar üzerinde güç göstererek 

hakimiyet kurmak öğretilmektedir. Ataerkil düzen, erkeklerin çektiği acıyı baskılar bu yüzden eril 
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yaralanma içerisinde yaşamaya devam ederler. Erkeklerin acı çekmesiyle bir tek kendi hemcinsleri 

değil aynı zamanda kadınlar da dalga geçmektedir. Duygular bir tek kadına has bir şey gibi 

görülüp, erkeklerden bunlardan bahsetmemesi istenmektedir. Erkeğin yaşayıp, yansıttığı ve garip 

görülmeden kabul edildiği tek duygusu, öfkedir. Öfkeli, kızgın, sinirli erkek doğal belki de olması 

gereken bir tepkime olarak benimsemektedir. Babadan, abiden, kocadan korkmak normal gibi 

görülse de bunlar erkekleri kadınlardan uzaklaştıran şeylerdir. Erkekler sevgiden bahsettiğinde, 

diğer erkekler tarafından dışlanır. Fakat onlarda duygularla yaratıldığı için sevmeye ve sevilmeye 

ihtiyaç duymaktadır. Gene de bu dışlanma, utanma duygusu ağır basar ve sevgilerini saklarlar. 

Ataerkil düzende sevme korkusuyla yetişen erkekler değişmek istese de bu defa da sevme 

konusunda başarısız olacaklarından korkarlar. Bu yüzden değişmeye, bilinmeze karşı cesur 

davranamayıp, eski düzene en azından hâkim oldukları sığınmaya saklanırlar. Kadınlar da 

erkeklere sevmeyi öğretme konusunda pek aktif değildir. Medyada da eril şiddet üzerine sayısız 

haber yapılırken, erkeklerin sevgisi üzerine hiç haber oluşturulmamaktadır. Bu düzenin değişmesi 

için bir değer devrimi yapılmalı ve bu da sevgi etiğine bağlı gerçekleşmelidir. Kadınlar erkekleri 

doğrudan değiştiremez fakat değişme isteklerine destek olabilir, yönlendirebilir, paylaşabilir, erkek 

çocuklarını sevme sanatına göre yetiştirebilir, bu durumu olumlayabilir. Ancak bu sayede iki 

tarafta sevgi içinde yaşayabilmenin yolunu açabilir. 

Eril tahakküm tarihinden farklı olarak bir değişim geçirmiştir. Feminist hareketin 

çalışmalarıyla artık eskisi kadar meşru gösterilmemektedir. Toplumsal birçok alana bu değişimler 

yansımıştır. Eğitimde ve kamu alanında, diğer işlerde, evlilik ve çocuk sayısında, boşanma 

oranlarında farklılıklar oluşmuştur. Kadınların daha çok eğitimi alması, ekonomik bağımsızlığının 

olması, aile yapılarını da dönüştürmüştür. Yeni aile ve yeni cinsellik tipleri ortaya çıkmış, kadın her 

alanda geleneksel modelden az çok kopmaya başlamıştır. Bu iyileşmenin yanında, eril tahakküm 

hala görülebilmektedir. Kız çocukları eğitimde çok başarılı olsalar da bilimsel olanlara çok 

yönelmektedir. Aynı durum meslek hayatında da vardır. Çok yüksek ya da değerli görülen 

konumlarda kadın sayısı daha azdır.  Yani var olan formel eşitliğe rağmen kadınlar hala 

dezavantajlı durumdadır. Kadına ayrılan iş pozisyonları genellikle daha az maaşlı, daha kırılgan 

konumlardır. 

Yapılan çalışma ile erkeklerin bir nebze de olsa değişme gösterdiği, bunu istedikleri ve 

ataerkil düzende çok da mutlu olmadıklarını dillendirmeye artık cesaret edebilmeye başladıkları 

gösterilmeye çabalanmıştır. Bu sonuca ulaşmak adına yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 25 

erkekle yapılan görüşmelerin verileri analiz edilmiştir. Bu verilere göre, toplumsal cinsiyet 

rollerinin erkeklere, erkek olabilme adına dayattığı askerlik, tam zamanlı iş sahibi olmak, evlenmek 
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ve baba olmak ilkelerine bakış açısı değişmeye başlamıştır. Aynı zamanda erkeklere yüklenilen 

sorumlulukların ağırlığı erkekler tarafından anlatılmış, bu düzene karşı kafa tutmalarının belirtileri 

görülmüştür. İster istemez hala ideal erkek ve metroseksüel erkekliğe bakış açısından ataerkil 

düzen ağırlığını korumaktadır. Fakat binlerce yılda oluşan bir sistemin, bu kadar kısa süre 

içerisinde çözülmesi beklenemez. En azından temel ilkelerde görülen değişimler bile umut verici 

olmaktadır. 
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADINLARIN ANNELİK 

DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI 

 
Yasemin GEZER TUĞRUL1 

Öz 
Geleneksel ataerkil söylemler yolu ile kadına yüklenen annelik rolü, sosyal, kültürel, dini söylemler ve toplumsal 
cinsiyet rolleri bağlamında annelik yüceltilmekte, kadının en önemli görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Bir bakıma annelik ve kadınlık eş değer görülmektedir. Kültürel aktarımlar aracılığıyla annelik rolünün 
öğretilmesi, kadınların da anneliği kendi içlerinde içselleştirmelerine yol açmaktadır. Kadına verilmiş olan annelik 
rolünün kadınları toplumda nasıl konumlandırdığı, kadınların anneliği nasıl anlamlandırdıkları ve 
içselleştirdikleri önemli tartışma konularındandır. Kadınlık ve özelde annelik olgusunun değişen ve dönüşen dünya 
ile birlikte tarihsel süreçte anlamının ve değerinin farklılaştığı gözlemlenmektedir. Bu çalışma, Van kent 
merkezinde anne olan kadınların, annelik deneyimlerine odaklanmaktadır. Bu amaçla nitel araştırma 
yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği ile elde edilen araştırma bulguları, kadınların anneliğe ilişkin söylem 
ve algılarında toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının, geleneksel ve dini söylemlerin hem ücretli hem de ücretli 
olmayan bir işte çalışan kadınlar üzerinde etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Çocuk sahibi ol(a)mayan veya 
erkek çocuk sahibi ol(a)mayan kadınlara toplumun bakış açısının ise oldukça olumsuz olduğu görülmektedir. 
Kadınların anne olma süreçlerinde karar mekanizmalarına dahil edilmeleri ücretli bir işte çalışıp ve 
çalışmamalarına göre değişkenlik göstermektedir. Araştırmaya katılan kadınların annelik deneyimleri 
birbirinden farklı olsa da tamamının anneliğin kutsallığına vurgu yaptığı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın, annelik, ataerkil söylem, toplumsal cinsiyet rolleri, annelik deneyimleri 

 

 
A GENDER-BASED FIELD STUDY ON THE MOTHERHOOD EXPERIENCESOF 

WOMENIN THE CONTEXT OF GENDER 

Abstract 
Motherhood has been glorified and considered as one of the most important duties of women within the context of 
the role of motherhood imposed on women through traditional patriarchal, social, cultural, religious discourses and 
gender roles. In one respect, motherhood and femininity are seen as equivalent. Teaching the role of motherhood 
through cultural transfers leads women to internalize maternity within themselves. One of the important topics of 
discussion includes how motherhood positions women in society, and how women interpret and internalize 
motherhood. It is seen that the meaning and value of womanhood and motherhood in particular along with the 
changing and transforming world change in the historical process. This study focuses on motherhood experiences of 
women living in Van city center. For this purpose, research findings obtained from qualitative research methods 
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through in-depth interview technique reveal that gender stereotypes in women's discourses and perceptions of 
motherhood have an impact on traditional and religious discourses in both paid and non-paid jobs. Including 
women in decision-making processes in the process of becoming a mother changes according to whether they work in 
a paid job or not. It can be said that altough women's motherhood experiences are different from each other, they all 
focus on the sanctity of motherhood. 

 
Keywords: Women, Maternity, Patriarchal Discourse, Gender Roles, Maternity Experiences 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Annelik Söylemleri 

Cinsiyet kavramı kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılıkları ifade ederken, toplumsal 

cinsiyet kavramı ise biyolojik cinsiyet farklılığının ötesinde kadının ve erkeğin toplum içindeki 

rollerinin toplumsal ve kültürel olarak nasıl inşa edildiğine dikkat çekmektedir. Bu kavramını 

sosyolojiye kazandıran Ann Oakley’e göre, “cinsiyet (sex) biyolojik erkek kadın ayrımını 

anlatırken, toplumsal cinsiyet (gender) erkeklik ile kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal 

bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmaktadır” (Marsall,1998: s.98). Doğuştan 

kazanılmayan bu roller, kadının ve erkeğin toplumsal hayattaki eşitsiz konumunun da kaynağını 

oluşturmaktadır. Şenol’un (2018: s.318) ifadesi ile toplumsal cinsiyet kavramı bir taraftan hem 

kadın hem erkek için toplum tarafından üretilen rollerin birer inşası iken diğer taraftan bu 

kavramı, bireylerin bedenlerine zorla kabul ettirilen bir kategori olarak kabul etmek 

gerekmektedir. Kültürel olarak üretilen ve bir bakıma zorla kabul ettirilen bu roller, sosyalleşme 

sürecinde öğrenilen rolleri ifade etmektedir. Bu roller erkeklerin toplumsal konumlarını 

güçlendirirken kadınları toplumun dışına iten bir ataerkil toplumsal sistem yaratmaktadır. Marshall 

(1999: s.47) ataerkillik teriminin, başlangıçta erkek aile reislerinin otoritesi üzerine kurulu 

toplumsal sistemleri tanımlamak için kullanıldığını bugün ise, genel olarak erkek tahakkümünü 

yansıtan daha genel bir anlamla yüklü olduğunu belirtmektedir. Kadınların toplumdaki ikincil 

konumlarını güçlendiren verili rollerin, erkek tahakkümüne dayanan ataerkil sistem tarafından 

toplumsal düzlemde kurulmuş olduğu söylenebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların ve 

erkeklerin toplum içindeki rollerini, yerlerini ve statülerini de belirlemektedir. Örneğin, erkeklere 

daha rasyonel, fiziksel olarak güçlü oldukları, evin geçimini sağlamaları gerektiği öğretilmekte, 

erkekler doktorluk, şoförlük, mühendislik gibi mesleklere yönlendirilmektedirler. Kadınlardan ise 

daha fedakar, merhametli olmaları beklenmekte ve kadınlar öğretmenlik, hemşirelik, ebelik gibi 

mesleklere yönlendirilmektedirler. Bunun yanında kadınların kırılgan, hassas, sabırlı ve doğuştan 

içgüdüsel olarak anne olduklarına ilişkin söylemler kadının toplumsal konumunu belirleyen 

unsurlara dönüşmüş durumdadır. Simone de Beauvoir’ın “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü 
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toplumsal cinsiyet rollerinin kültürel olarak nasıl oluşturulduğuna ve verili roller oluna işaret 

etmektedir. Ramazanoğlu’na (1998: s.90) göre kadınların kadınlar olarak tanınmasının tek nedeni 

biyolojik cinsiyetleri ve doğurganlık yetenekleridir. Kadına doğurgan yapısından dolayı yüklenmiş 

olan en önemli rollerden biri ise annelik rolüdür. Annelik rolü küçük yaşlardan itibaren kız 

çocuklarına farklı şekillerde öğretilmektedir. Örneğin Güdücü (2018: s.25) kız çocuğuna anneliği 

öğrenebilmesi için bebekler alındığını, bebek bakımının nasıl yapılacağının öğretildiğini ve anaç 

olmalarının öğütlendiğini belirtmektedir. Akça’ya (2015: s.4) göre anne olmak, kadın bedeninin 

doğurgan doğasının yani biyolojik yapısının bir sonucudur ama bu durum, toplumsal cinsiyet 

rollerini biyolojik cinsiyetin doğal bir sonucu olarak gören egemen geleneksel yaklaşımların 

kendilerini meşrulaştırdıkları temel dayanaklardan birini oluşturmaktadır. Bir nevi kadının bu 

biyolojik yapısı üzerinden erkek tahakkümü varlığını devam ettirmektedir. 

Her kadının anne olması gerektiğine ilişkin genel toplumsal bir algının varlığından söz 

edilebilir. Ancak kadının anneliğine yüklenen anlamların tarihsel bağlamda kültürden kültüre 

değişkenlik göstermesi, kadının anneliğinin evrensel olmadığını, anneliğin anlamının iktidar 

mekanizmalarına ve yürütülen politikalara göre şekillendiğini söylemeyi mümkün kılmaktadır. 

Başka bir deyişle, anneliği toplumsal cinsiyet, sosyal, politik ve ekonomik yapılarla ilişkilendirmek 

aynı zamanda evrensel bir annelik kavramı ve tecrübesi varsayımına bir tür meydan okuma 

anlamına da gelebilmektedir. Chodorow (1979: s.8) toplumsal cinsiyet sisteminin tıpkı herhangi 

bir toplumun baskın üretim tarzı gibi, toplumsal olarak inşa edilmiş, tarihsel değişime ve 

gelişmeye tabi olan ve örgütlenen, toplumun öğesini oluşturan temel bir belirleyicisi olduğunu ve 

sistematik olarak yeniden üretildiğini ifade etmektedir. Kadının biyolojik yapısından kaynaklı olan 

doğurganlık özelliği, toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla kadının annelikten bağımsız şekilde 

değerlendirilmemesine yol açmıştır. Türkiye’nin modernleşme serüveninde de Bakacak’ın (2009: 

s.635) belirttiği üzere yaratılmaya çalışılan Cumhuriyet kadını bilimsel, sosyal ve ekonomik alanda 

erkeğin yardımcısı, ortağı ve arkadaşı olsa da kadının en önemli misyonu anneliktir. Çünkü 

modern ulus devletin, ulusu doğuracak kişilere yani annelere ihtiyacı vardır. Cumhuriyetin 

yaratmaya çalıştığı modern kadın imgesi bir taraftan kadınların kamusal alanda eğitimli bireyler 

olarak daha görünür olmalarını sağlarken diğer taraftan kadınları ailenin sınırları içine itmiştir. 

Akşit’in  (2009: s.20) de ifade ettiği gibi Cumhuriyet’in kuruluşunda devrimin toplumsallaşması 

sorumluluğu baş aktör olarak görülen kadınlar için yeni kamusal alanlar yaratmayı vaat ederken 

Osmanlı çocuk dergilerindeki kötü anne figürünün yerini çocuklarını sadece milli değil iktisadi 

misaka göre de yetiştirecek anneler alıyordu. Kadınların sorumlu vatandaşlar, eşler ve anneler 

olarak rolleri sık sık dile getirilmiştir/pekiştirilmiştir. Tüm bu roller kadının birey olarak değil 
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annelik ve eşlik üzerinden tanımlanmasını sağlamıştır. Kadının “annelik” misyonuna verilen diğer 

önem ise onun çocuk yetiştirmedeki önceliğinden kaynaklanmaktadır. Bütün kadınların çocuk 

doğurması gerektiği fikri sosyalleşme sürecinde o kadar içselleştirilir ki, bu bakış açısı çocuğu 

olmayan –isteyerek veya istemeyerek- kadınlar üzerinde bir baskı unsuruna dönüşebilmektedir. 

Anneliğin duygusal, çoğu zaman manevi ödülleri dile getirilmekte, çocuk bakımı ve annelik yapma 

arzusu kadınların denemesi gereken bir güç olarak sunulmaktadır. Bu roller ile kadının anneliği 

yüceltilirken, kadın anne olamadığında veya olmak istemediğinde bunun bir soruna dönüştüğü 

gözlenmektedir. Başka bir deyişle kadının çocuk sahibi olmak istemesi doğal bir istek olarak 

karşılık bulurken, istememesi ise bir o kadar olumsuz tepki ile karşılaşmasına neden olmaktadır. 

Bir bakıma toplum nezdinde kadının anne olmak istemesi sorgulanmazken, istememesi 

sorgulanmaya açık bir zemin yaratmaktadır. Ancak Hooks’a (2016: s.102) göre, bir kadının 

hayatındaki tek doyurucu amaç olarak görülen annelik olgusuna yönelik feminist eleştiri, bir 

kadının değerinin çocuk doğurup doğurmadığına göre belirlenmemesini, çocuksuz kalmak isteyen 

ve her ikisi de kariyer peşinde olan bir çiftin arasındaki ilişkiyi tasavvur etmesini mümkün hale 

getirmiştir. Öyle ki çocukların olmayışı denk olmayı kolaylaştırmıştır. Çünkü ataerkil toplum bazı 

görevlerin otomatik olarak anneler tarafından yapılacağını varsaymakta ve bu durum kadınların 

çocuk bakımı konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmasını zorlaştırmaktadır. 

Ramazanoğlu’nun (1998: s.105) deyimiyle annelik paradoksal bir kurumdur; çünkü bir taraftan 

kadınların ezilmesine yol açmakta diğer taraftan onların erkeklerde olmayan yaratıcılık ve besleyip 

bakıcılık güçlerini yansıtmaktadır. Anneliğin merkeze yerleştirilmesi kadın üzerindeki baskıyı 

artırmakta ve böylece anneliğe ilişkin görev ve sorumluluklar kadının hayatında yaşamı boyunca 

devam eden bir sürece dönüşmektedir. Bayraktar (2011: s.41) kadınların bütün bir toplumdan 

sorumlu anneler olarak sadece çocuk doğurmalarının yeterli olmadığını, kendi biyolojik 

çocuklarına, kocalarına ve hanede birlikte yaşadıkları büyüklere, kayınbiraderlere, görümcelere, 

yeğenlere, kuzenlere de annelik etmelerinin beklendiğini ifade etmektedir. Kadının annelik 

rolünde başarılı olmasının en önemli koşulu görevlerini ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde 

yerine getirmesi ile mümkün olabilmektedir. Forcey’in(1987: s.157)ifadesiyle annelik, sosyal olarak 

inşa edilmiş besleme ve bakımı da içeren bir dizi faaliyetler ve ilişkilerdir. Çocuk bakımını yalnızca 

annenin üstelenmesi ya da bu rolün anneye verilmesi, toplumun ebeveynliğe bakış açısının 

kadınlar ile sınırlandırıldığını ve erkeklerin buna dahil edilmediğini açıkça göstermektedir.  

 Kadınlık ve erkeklik rollerinin kültürel olarak inşa edilmesi yolu ile öne çıkarılan annelik 

rolünü kadın da içselleştirmekte ve annelik, kadınlığının bir tamamlayıcısı olarak algılanmaktadır. 

Annelik biyolojik olduğu kadar politik bir meseleye ve buna uygun politikaların birer malzemesine 

dönüşmektedir. Evlilik müessesi ile birlikte kadınlık, annelik ile eş değer tutulmakta, kadın gelecek 
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nesilleri dünyaya getiren, yetiştiren ve çocuğun fiziksel, ahlaki gelişiminden sorumlu olan asıl aktör 

olarak kabul edilmektedir. Bahçe’nin (2008: s.13) belirttiği üzere, 

Annelik rolü kadının diğer tüm rollerinden önce gelmektedir. Kutsallaştırılmış annelik miti, ancak anne 
olarak tamamlanan, adanmış bir kadın portresi çizer; buna göre annelik herhangi bir karşılık 
gözetmeksizin verilen, sınırları tanımlanmamış emeği içerir. Bunun yanı sıra, annelik, aynı zamanda, 
çocuğun karşılaşabileceği her türlü sorunun birincil sorumluluğunu da kapsar.  

 

Bu bakımdan çocuğun başına gelebilecek her türlü sorundan anne sorumlu tutulmaktadır. 

Kadınların, anneliğin fedakarlık, sorumluluk gerektiren görev ve rolleri sorgusuzca yerine 

getirmelerinin altında bazı sosyal gerekçeler ve gerçeklikler bulunmaktadır. Bora ve Üstün (2005: 

s.21) “Sıcak Aile Ortamı: Demokratikleşme Sürecinde Kadın ve Erkekler” başlıklı çalışmalarında 

anneliğin, kadınlara kendilerini var edebilecekleri meşru bir alan açtığını ve bu nedenle de 

kadınları en fazla güçlendiren deneyimlerden biri olduğunu ifade etmektedirler. Bu varlık son 

derece sıkı bir biçimde belirlenmiş, sınırları çizilmiş olsa da bunun güçlendirici bir etkisi vardır. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki toplumlar tarafından annelik, sevginin, şefkatin, genel olarak 

duygunun simgesi, toprakla ilişkinin bir ifadesi ve anneliği dünyayı hareket ettiren bir güç olarak 

görülebilir; ama hiçbir zaman bu gücün düzenleyicisi sayılmasına izin verilmez(Üzel, 2006: 

s.165).Kadının anneliği, aile hayatının ve dolayısıyla toplumun geleceğinin sağlıklı bir şekilde 

devamının bir teminatı gibi görülmektedir. Kadınların iş yaşamına katılımlarının artması ve doğum 

kontrol yöntemleri ile doğurganlıklarının kontrol altına alınmasının yaygınlaşması toplum 

geleceğini tehdit eden bir unsur olarak algılanmaktadır. Bu tehdit, kadının anneliğinin kutsallığını, 

önemini öne çıkararak ve politikalar üreterek bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca kadının 

kamusal alandaki varlığı artmış olsa da birçok toplumda annelik, hala kadınların en önemli ve asli 

görevlerinden biri olarak görülmektedir. Çünkü annelik kadın olmanın kilit rollerinden birini 

oluşturmaktadır. Zira aile hayatının dolayısıyla neslin devamlılığını sağlayacak olan başat aktör 

kadın olarak kabul edilmektedir. Chodorow (1979:s.9)kadınların anneliğinin toplumsal cinsiyetin 

toplumsal örgütlenmesinin merkezi ve tanımlayıcı bir özelliği olduğuna ve erkek egemenliğinin 

kendisinin yapım ve yeniden üretilmesinde rol oynadığını ifade etmektedir. Kadınların annelik 

duygusunu edinmelerini ve yeniden üretilmesini sağlayan toplumsal yapı birçok çelişkiyi de içinde 

barındırmaktadır. Örneğin bir taraftan anneler, gelecek nesle yaşam veren, toplumun geleceğini 

şekillendiren, koruyan, kollayan, fedakar olarak resmedilirken diğer taraftan zayıf, duygusal, 

güçsüz ve içgüdüleri ile hareket eden bireyler olarak tanımlanmaktadırlar. Yine benzer şekilde 

Ayyıldız (2015: s.43) ataerkil sistemle şekillendirilmiş toplumsal yaşamın tüm dinamiklerinde, 

kadınlık özelliklerine karşı takınılan olumsuz tutum nedeniyle kadınların bir yandan bedensel 

özellikleri sebebiyle toplumun dışına itildiklerinden, diğer yandan ise yeniden üretim kapasiteleri 
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yani doğurganlık özellikleri sebebiyle yüceltildiklerinden söz etmektedir. Çocuk sahibi olmak 

annelikle eşdeğer görülmektedir. Bunun sonucu olarak çocuk sahibi olmanın hem kadına hem de 

erkeğe sorumluluk yüklemesi gerekirken bu sorumluluk çoğunlukla kadınlara yüklenmektedir. 

Chodorow (1979: s.3) bu noktada kadınların doğurganlık, emzirme kapasiteleri ve çocuk bakımı 

konusundaki sorumlulukları arasında görünüşte kurulan doğal bağlantı ve insanların çocuklukta 

uzun süren bakıma ihtiyaç duymaları nedeniyle, kadınların anneliğinin ön plana çıkarıldığına 

değinmektedir. Bu durumun da sosyal bilimciler, birçok feminist ve şüphesiz feminizme karşı 

olanlar tarafından kaçınılmaz olarak kabul edildiğini belirtmektedir. 

Kadının doğurganlığını bir bakıma anneliğini kimliğinin en önemli unsuru olarak gören 

geleneksel ve ataerkil toplumlarda dini söylemlerin etkisi de göz ardı edilemez. Anneliğin kutsal 

olduğuna ilişkin söylemlerin dini referanslar ile temellendirilmesinin kadınların toplumdaki 

kadınlık ve annelik statüleri üzerinde önemli bir rolü olmaktadır. Kadınların anneliklerinin 

fıtratlarının bir gereği olduğu anlayışı dini referanslar aracılığıyla pekiştirilmektedir. Badinter (2017: 

s.17) 70’lerden önce, çocuğun evliliğin doğal bir sonucu olarak görülmesinden dolayı doğurabilen 

tüm kadınların sorgulamaksızın çocuk yaptıklarını belirtmektedir. Çünkü üreme hem bir içgüdü, 

hem dini bir görev, hem de türün bekası için bir yükümlülük olarak görülmektedir. Kadınların 

eğitim seviyesinin artması ve çalışma yaşamına daha fazla dahil olmaları ile hem ataerkil hem de 

dini söylemlerin kadınların doğurganlık ve annelik algılarında değişimler yarattığı söylenebilir. 

Ancak Suzan Karaoğlan’ın (2017) “Dini İnanç ve Tutumların Doğurganlık Üzerindeki Etkileri” 

üzerine Van’da yapmış olduğu yüksek lisans çalışmasının bulguları yükseköğretim görmüş dindar 

kadınların anneliğe bakış açılarında önemli farklılıklar olsa da dindar kadınların aile kurumuna ve 

anneliğe ayrı bir değer atfettiklerini, doğurganlığı annelik statüsünün bir göstergesi olarak 

gördüklerini ve anneliğe dini bağlamda bir kutsallık atfettiklerini ortaya koymaktadır.  

Annelik meselesi feminist kuramın da önemli tartışma zeminlerinden birini 

oluşturmaktadır. Feministlere göre kadınların ezilmesinin başlıca nedenlerinden biri de kadının 

annelik rolüdür. Feminist eleştirinin anneliğe ilişkin bakış açısı farklı yaklaşımları içerisinde 

barındırmaktadır. Neyer ve Bernardi’ye göre “Üreme ve annelik, ortaya çıktıklarından bu yana 

feminist ve kadın hareketlerinin özü ve feminist hareketleri bölen konulardan biri olmuştur. Anne 

olan çoğu kadın ve birçok feminist anneliği kadınlar arasında birleştirici bir unsur olarak görmüş 

ve kadın haklarına ilişkin iddialarını buna dayandırmıştır” (Neyer ve Bernardi, 2011: s.164). 

Hooks, bir yandan anneliği eleştirirken, diğer yandan da özellikle ebeveyn ile çocuk arasındaki 

özel bağ söz konusu olduğunda anneliğin kendilerine sağladığı özel statüden ve imtiyazlardan 

hoşnut olan kadınların, ebeveynlikteki yerlerinden vazgeçmeye, feminist düşünürlerin umduğu 
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kadar istekli olmadıklarını ifade etmektedir. Ona göre, diğer bütün alanlardaki biyolojik 

belirlenimciliği eleştiren birçok feminist düşünür, konu annelik olduğunda sıklıkla biyolojik 

belirlenimciliği kucaklamışlardır (Hooks, 2016: s.103-104).Feminist hareket anneliğe ilişkin farklı 

yaklaşımları içinde barındırıyor olsa da anneliğin kutsallığının sorgulanmasına, anneliğin de 

toplumsal cinsiyet bağlamında kadınlara kazandırılan bir rol olduğuna dikkat çekmektedir. 

Ramazanoğlu’na (1998: s.103) göre feminizm, anneliğin ve çocuk bakımının yalnızca kadınlara 

özgü doğal yetiler değil, kültürel olarak kurulduğunun anlaşılması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Toplumsal cinsiyet bağlamında annelik söylem ve pratiklerinin gündelik hayattaki yansımasının 

nasıl olduğunu anlamak amacıyla bu çalışma kapsamında yirmi altı kadın ile derinlemesine 

görüşmeler yapılmıştır. Buradan hareketle çalışmada, toplumsal cinsiyet bağlamında kadınların 

annelik rolünü öğrenme sürecini etkileyen sosyo-kültürel faktörlerin neler olduğuna, kadınların 

anne olmaya nasıl karar ver(eme)diklerine, bu kararda etkili olup olmadıklarına, bu sürecin ne 

şekilde ilerlediğine, anneliğe nasıl bir anlam yüklediklerine, anneliğe ilişkin anlam dünyalarının ne 

türden değişimler geçirdikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. 

 

Araştırmanın Yöntemi  

           Çalışmanın teorik kısmında toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla kadınların anneliğinin nasıl 

inşa edildiği, sosyalleşme sürecinde sosyal, kültürel, politik ve dini söylemler ile nasıl yeniden 

öğretildiği üzerinde duruldu. Araştırmanın yöntem kısmında kadınların annelik deneyimlerini ve 

teorik bilginin pratikte nasıl bir karşılığının olduğunu daha iyi anlamak için alan araştırmasına 

dayalı çalışmanın bulguları ve bunların sosyolojik analizi yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın alan 

çalışması için nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Yorumlayıcı yaklaşıma dayalı olan nitel 

araştırmanın herkes tarafından kabul edilen bir tanımının güç olduğundan söz eden Yıldırım ve 

Şimşek’e (2016: s.41) göre nitel araştırma “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri 

toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir”. 

Creswell’in (2016: s.187) de ifade ettiği gibi nitel araştırmada araştırmacılar, genel olarak 

katılımcılar ile yoğun bir deneyim ve süreklilik içinde olmaktadırlar. Bu amaçla az sayıda kişiden 

ayrıntılı ve derinlemesine bilgi elde etmeye olanak sağlayan nitel veri toplama yöntemlerinden 

derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği nitel yöntemde en çok kullanılan 

tekniklerden biridir. Bu çalışma için de yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış ve 

gerektiğinde alt sorular ile görüşme zenginleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğini 
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tercih etmek araştırmacıya görüşme süreci esnasında karşılaşılabilecek yeni durumlara göre soru 

ekleme ya soru biçimini değiştirme imkanı sunmaktadır. Temmuz-Eylül 2018 tarihlerinde Van 

kent merkezinde evli ve anne olan yirmi altı kadınla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Kadınların 

anneliğe ilişkin deneyimlerini daha iyi anlamak için evli olup annelik deneyimini yaşa(ya)mamış 

kadınlar bu çalışmanın dışında tutulmuştur. Katılımcılara ulaşmak için kartopu tekniği kullanılmış 

olup görüşmeler katılımcıların istedikleri mekanlarda ve zaman dilimlerinde bir saat ile iki saat 

arasında değişen sürelerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından görüşmeye başlamadan önce 

görüşmecilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş ve söz konusu paylaşımların sadece 

bilimsel veri için kullanılacağına dair bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılardan izinler alınarak 

görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş ve bunun dışında gözlem notları da alınmıştır. Kayıttan 

sonra görüşmeler deşifre edilerek yazılı metinlere dönüştürülmüş ve görüşmecilerin her soruya 

verdikleri yanıtlar bir takım anahtar terimlerden hareketle çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu 

çözümlemeler boyunca anahtar terimler üzerinden görüşmecilerin verdikleri yanıtlar arasındaki 

birleştirici ve ayrıştırıcı noktalar saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçların sunulmasında 

görüşmeye katılanların kimlikleri araştırmacıda gizli olup görüşmecilerin kimliklerinin gizliliğine 

özen gösterilmiş ve talepleri de dikkate alınarak isimleri araştırmada değiştirilmiştir. Katılımcıların 

ifadeleri değiştirilmeden olduğu gibi yazılmış ve aktarılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 19-46 olup 

yaş ortalamaları 32 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumları “hiç okula gitmeyen” den 

“lisans mezunu” na doğru bir çeşitlilik arz etmektedir. Görüşmecilerin eğitim düzeyleri üçü hiç 

okula gitmeyen, ikisi ilkokuldan terk, üçü ilkokul, ikisi ortaokuldan terk, üçü ortaokul, üçü lise, 

dört ön lisans, altı lisans mezunu şeklindedir. Katılımcıların çalışma durumlarına bakılacak olursa 

on beş kadın ev içi alanda ücretsiz çalışmakta iken, on biri ev dışı alanda ücretli bir işte çalışan 

kadınlardan oluşmaktadır. 

 

 Araştırmanın Bulguları ve Yorumlar 

1. Kadını Anne Olmaya İten Toplumsal Nedenler 

 Kadının evlenir evlenmez çocuk sahibi olması gerektiğine ilişkin algı, sosyal ve kültürel 

yapı tarafından sürekli pekiştirilmektedir. Kadına yüklenen bu görev ve rol kadınlar açısından 

kaçınılmaz şekilde bir zorunluluk olarak görülmektedir. Kadının toplumda tutunabilmesinin ve 

kendisini var edebilmesinin en önemli yollarından birinin annelik olarak göründüğü söylenebilir.  

Katılımcılardan Neşe ve Behice bu durumu destekler nitelikte şu şekilde ifade etmişlerdir: 
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Var. Mesela, çocuk yapmadın mı sen engellin, özürlüsün, kısırsın, eşinin ikinci kez evlenmesi 
lazım. Kuma gelsin istemiyorsan eşine illa çocuk vermek zorundasın, kadınsan vermek 
zorundasın. Kadına bu anlamda büyük bir yük var ve bizim toplumumuzda. Erkek kaç tane 
isterse o kadar doğurursun, mecbursun ancak o zaman aile olunuyor (Neşe, 33 Yaş ). 
 
Kadınlar kendi rızaları ile anne olmuyorlar. Burada toplumsal baskılar devreye giriyor. Benim 
üzerimde de baskı vardı. Mesela kayınvaliden bilmezdi korunmanın ne olduğunu. Eski kadın 
işte “benim gelinim üç çocuktan sonra kısır olmuş” derdi kaynanam. Sağlık sorunlarım 
olmasaydı daha da doğururdum (Behice, 40 Yaş). 
 

 Kadınlar olumsuz söylemlere maruz kalmaları ve eşlerinin ikinci kez evlenmelerinin 

yaratmış olduğu korkuyla istemedikleri bir zamanda istemedikleri kadar çocuk sahibi olmaya 

mecbur bırakıldıklarını belirtmişlerdir. Lindholm’un da ifade ettiği gibi “kadın eşinin kendisine 

uygulayacağı şiddetin, kayınvalide otoritesinin, yetişkin gibi davranamama ihtimalinin ve 

hepsinden öte boşanarak ya da üstüne kuma getirilerek aşağılanacağı korkularını taşır. Ona göre 

vazifesi, kendine verilmiş koşullar içinde mevkiini ve şerefini elinden geldiğince en üst seviyeye 

çıkarmaktır” (Lindholm 2004: s.405). Özbay (1992: s.5-6) erkek egemen normların geçerli olduğu 

toplumlarda kadınların toplumda var olma nedenlerinin doğurma kapasitelerine indirgendiğini ve 

birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kadın ve anne sözcüklerinin eş anlamda kullanılabildiğini 

belirtmektedir. Böyle bir kültürel yapı içinde bir kadın için çocuksuz olmak son derece statü 

düşürücüdür: çocuksuz kadın ya “evde kalmıştır” ya da “kısırdır”. Her iki deyimin de kadını 

aşağılamak için kullanıldığına, böyle durumlarda genellikle kadının neden evlenmediği ya da 

kocasının kısır olup olmama olasılığının tartışılmaz olduğuna değinen Özbay’a göre durum adeta 

açıktır: suçlu kadındır. Ailenin toplumun en temel birimi ve çocuğu da onun ayrılmaz bir parçası 

olarak görmek çocuksuz ailelerin aile olamadıklarına ilişkin söylemleri de geliştirmektedir. Bu 

ailelerin ancak çocuk sahibi olduklarında gerçek bir aile olacağına ilişkin söylemler üretilmektedir. 

Çocuk yapmanın kadının, kocasının gözündeki değerini arttırdığı gibi evliliğin de güçlenmesinin 

bir aracı haline dönüştüğü söylenebilir. 

 Dinin toplum üzerindeki etkisi yadsınamaz. Ataerkil toplum yapısını inşa eden eril zihniyet 

kadının bedenini, cinselliğini ve dolayısıyla doğurganlığını dini referanslardan da güç alarak 

kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Çalışmanın teorik kısmında da ifade edildiği gibi dini 

referanslar ile kadının toplum içindeki konumu, statüsü denetlenmekte ve kadının anneliği ön 

plana çıkarılmaktadır. Anneliğin kutsallığı söylemi oldukça güçlü bir söylem olmaya devam 

etmektedir. Katılımcılardan Bahar ve Melek’in dinin anneliği nasıl kutsallaştırdığına dair ifadeleri 

şu şekildedir: 

Kadın evlendi mi anne olmalıdır. Hem kısır olmadığını göstermek zorundasın hem dinimiz de 
çoğalın diyor. Cennet annelerin ayakları altındadır. Yani o kadar kutsal bir meslektir. Allah 
kimseyi bundan mahrum bırakmasın (Bahar, 19 Yaş). 
 



Araştırma / Research 
 
 
 

80 
 

Dinimiz bize, biz kadınlara iyi bir eş ve anne olmayı emrediyor. Kadının yeri evidir. Kocasına 
eş, çocuğuna anne olmalıdır. Annelik duygusu bambaşkadır. Çocuğunu ilk kez de eline alsan, 
aldığında sanki daha önce anneliği biliyorsun gibi hissediyor insan. Ben bunu hissettim. Bu da 
Allah’ın bir lütfu. Kadınlara vermiş bunu. Neden erkeklere vermemiş. Kadının dinimizdeki 
yeri bambaşkadır (Melek, 19 Yaş).  

  

Katılımcılardan Bahar ve Melek dışındaki diğer tüm katılımcılar da dinin kadına ve 

kadının anneliğine yüklemiş olduğu kutsallık söylemini dile getirmişlerdir. Hem toplumsal 

nedenler hem de dinin etkisi ile kadınlar tarafından anneliğin içselleştirildiğinin, yeniden 

üretildiğinin, kadının en asli ve kutsal görevinin annelik olduğu düşüncesinin baskın olduğu 

katılımcıların ifadelerinden hareketle söylenebilir.  

 

2. Karar Verme Süreçlerinde Kadının Rolü 

 Ailenin üreme işlevi, neslin devamlılığı için oldukça önemli bir işlevi yerine getirmektedir. 

Doğurganlığın ataerkil toplum yapısında erkekler tarafından kontrol altında tutulmaya çalışılması 

ve önemini koruması kadınların bu kararda etkin rol almalarını engellemektedir. Her ne kadar 

günümüzde doğum oranlarında düşüşler yaşansa da doğurganlığın toplumun devamlılığı için 

önemini koruduğu söylenebilir.  Üreme işlevinin kadının doğurganlığı ile ilişkilendirildiği 

düşünüldüğünde kadının bu kararda etkisinin ne kadar olduğu akla gelmektedir. Katılımcıların 

ifadelerinden yola çıkarak anne olmaya karar verme süreçlerinde kadının rolüne bakıldığında, 

ücretli bir işte çalışan veya çalışmayan tüm kadınların üzerinde aynı baskı mekanizmasının 

uygulandığı ancak ücretli bir işte çalışan kadınların karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi 

oldukları söylenebilir. Örneğin ev dışında ücretli çalışan kadınlardan Zehra çocuk doğurması 

konusunda baskılara maruz kaldığını ama yine de istediği zaman istediği kadar çocuk sahibi 

olduğunu şu şekilde ifade etmiştir:  

Kayınvalidem çocuk konusunda baskı yaptı doğurmam konusunda. Hatta bir kaç defa bu 
yüzden onunla tartıştık “bu benim ve eşimin ortak kararı, ben kendimi her anlamda hazır 
hissetmediğim müddetçe asla düşünmüyorum” dedim. Kendisine bunu birkaç kez belirttim 
ve istediğim zaman hamile kaldım. Ama bu defada çocuğun cinsiyeti sorun oldu (Zehra,31 
yaş). 

 

 Katılımcılardan Gülhan ise karar alma süreçlerinde kadınların ikiye ayrılması gerektiğini ve 

bunun gerekçelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

  

Kadınları da ikiye ayırmak gerekiyor. Çalışan ve çalışmayan yani ekonomik özgürlükleri olan, 
olmayan olarak ayırmak gerekiyor. Çünkü neden, çalışan kadınlar kendi ayakları üzerinde 
duruyorlar, aile içi kararlarda etkinler, istedikleri zaman hamile kalıyorlar ama çalışmayanlar 
için durum öyle olmuyor (Gülhan, 27 Yaş). 
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 Erken yaşta evlendirilmek zorunda kalan, kendisi daha çocuk iken anne olduğunu ve 

evlilik kararında olduğu gibi çocuk sahibi olma kararında da hiçbir etkisinin olmadığını 

katılımcılardan Nurcan şu sözleri ile dile getirmiştir: 

  

14 yaşında evlendim. Hemen evlendiğim gibi çocuğum oldu. Bu kararda hiç etkim olmadı. 
Eşim de 22 yaşlarındaydı. O da cahildi. Sadece askerlik yapmış. O da görücü usulü ile tavsiye 
üzerine evlendi benimle. Hiç konuşmadık çocuk mu yapalım diye. Ben çocuktum zaten. Ben 
iki çocuk yaptıktan sonra korunmanın ne olduğunu öğrendim. İki kızıma da bilmeyerek 
hamile kaldım. Çocuk nasıl olur onu da bilmiyordum. 17 yaşını bitirmeden iki çocuk 
annesiydim. 17 yaş ne demek yani (Nurcan, 24 Yaş). 

 

 Çocuk yaşta evlenip hamile kalan Ayşe, anne olmanın büyük bir sorumluluk gerektiğini ve 

bunun bilincinde dahi olamadan anne olduğunu şu sözleri ile ifade etmiştir: 

 
Zor bir karar, büyük sorumluluk istiyor ama ben hiç düşünemedim onu. Çocuk yaşta 
hamileliğin ne olduğunu bilmeden hamile kaldım, doğum yaptım, hiçbir şey anlamadım. 
Hiçbir bilincim yoktu. Düşünsenize 14 yaşındasınız, evlenir evlenmez hamile kalıyorsunuz. 
Ben hemen evlendiğim ay hamile kaldım (Ayşe, 34 Yaş). 

 

 Kadınların iş yaşamına dahil olmaları, gebeliği önleyici yöntemlere ilişkin bilgiler ve 

hizmetler edinmeleri kadınlar arasında doğurganlığın, bir bakıma anneliğin önemini de azaltan bir 

unsura dönüşebildiği ifade edilebilir. Ancak Özbay’a (2017: s.77) göre, kadınlar arasında yüksek 

doğurganlığın önemi büyük ölçüde azalsa da aile içinde alınan kararlarda aile büyüklerinin önemi 

azalmadıkça ve kadınların kararlara katılımı artmadıkça doğurganlıkta düşüşler görülemeyecektir. 

Bu değişimin biçimini de ataerkil aile ilişkilerinin ve toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla kadının 

anneliğine ve doğurgan yapısına yüklenen anlamın zayıflaması belirleyecektir. Görüşülen 

kadınların ifadelerinden hareketle kadının doğurganlığı üzerinde kendi kararını verebilmesinin 

belirli bazı koşullara bağlı olduğu söylenebilir. Ücretli bir işte çalışan kadınların daha planlı, 

erkekle alınan ortak karar sonucu gebe kaldıkları ancak bu kadınların da toplumsal baskı 

mekanizmalarından kaçamadıkları görülmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere doğurganlık 

kadının annelikten bağımsız değerlendirilmemesine yol açtığı için bu kadınlar kendilerinden 

beklenilen annelik, eşlik ve ev içi kadınlık sorumluluklarını da yerine getirdiği takdirde toplum 

tarafından onay alabilmektedirler. Ancak ev içi alanda ücretsiz çalışan kadınların çocuk sahibi 

olmaya karar verme süreçlerine dahil olamadıkları, bu alanın da kontrolünün erkeğin elinde 

olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca sadece erkeğin değil toplumsal baskının da etkili olduğu ifade 

edilmiştir.  

 

3. Öğretilen Bir Rol Olarak “Annelik” 
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 Kadınlara kazandırılan toplumsal cinsiyet rollerinin en önemlilerinden biri kadının annelik 

rolüdür. Teorik kısımda daha önce belirtildiği gibi bu rol küçük yaşlardan itibaren kız çocuklarına 

farklı formasyonlarda öğretilmektedir. Katılımcılardan Songül’ün ve Hatice’nin toplumsal cinsiyet 

rolleri temelinde anneliğin kadına verilen rollerden biri olduğu görüşünü destekleyen ifadeleri şu 

şekildedir: 

 

Bizim memlekette 10 yaşından sonra işte genç kız oldun, böyle oldun, şöyle oldun derler. 
Daha o yaşta ince ince işliyorlar. Yarın öbür gün evleneceksin, anne olacaksın diye bir baskı 
var. Rahat bırakmıyorlar. Aklına giriyorlar evleneceğini, anne olmak zorunda olacağını 
(Songül, 42 Yaş).  
 
Annelik öğretiliyor bence. Örneğin kız çocuklarına regli oldukları andan itibaren ileride 
evlenecekleri, anne olacakları öğretilir bu bilinç sürekli olarak onlara öğretilir ama mesela 
şimdiki çocuklar daha şanslılar. Baskı biraz olsun azaldı ama benim çevremde şimdi de erken 
yaşta evlenen, istemeden, bilincinde olmadan anne olan bir sürü kadın da var. Oyuncak 
bebekler ile oynayacaklarına kendi çocuklarına bakıyorlar (Hatice, 25 Yaş).  

 

 Anneliğin kız çocuklarına çok küçük yaşlardan itibaren öğretildiği ve bu nedenle 

kadınların da bu durumu zaman içerisinde içselleştirdikleri katılımcıların ifadelerinden hareketle 

desteklendiği söylenebilir. Daha önce de ifade edildiği gibi kız çocuklarına alınan oyuncak 

bebekler kız çocuklarının bebek bakımı ve annelik ile ilgili algılarının oluşmasına ve anneliği küçük 

yaşlarda öğrenmelerine yol açmaktadır. Günümüzde kız çocukları üzerindeki baskının azaldığı 

ifade edilse de halen erken yaşta evliliklerin bir sonucu olarak bilinçsizce, çocuk yaşta anne 

olanların azımsanmayacak sayıda oldukları ifade edilmektedir. Katılımcılara göre, bu durum 

anneliğin ne anlama geldiğini daha kavrayamamış, oyun oynama çağındaki kız çocuklarının 

oyuncaklar ile değil kendi çocukları ile bir nevi oynamasına sebep olmaktadır.  

 

4. Kadınların İlk Annelik Deneyimleri 

 Annelik, kadınların için mutluluk verici bir deneyim olmasının yanında bu süreç kadınlar 

için hem fiziksel hem de psikolojik değişimleri, zorlukları beraberinde getirmektedir. Diğer 

taraftan anneliğe, kadınlığın tamamlayıcısı olarak bir kutsallık atfetmeyen, anneliğin ve onun 

getireceği sorumluluğun ne anlama geldiğini dahi bilmeyen,  tüm bunlardan habersiz anneliği –

erken yaşta veya istemeyerek- deneyimlemek zorunda kalan kadınlar da bulunmaktadır. 

Katılımcılardan Gülcan ve Filiz çocuk sahibi olmanın büyük bir sorumluluk gerektirmesinden ve 

bu sorumluluk ile nasıl baş edileceğini bilmiyor olmaktan dolayı kaygı ve korku düzeylerinin nasıl 

arttığını şu şekilde ifade etmişlerdir: 

 

Evleniyorsun ama nasıl anne olunuyor, nasıl gebe kalınıyor bilmiyorsun ki. O süreç içerisinde 
psikolojik olarak çok etkilendim. Çok yıprandım psikolojik olarak. Hatta ben ilk çocuğumu 
doğurduğum zaman hastanede keşke biri alsa götürse ben görmesem diye dua ettim. O kadar 
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o derecede psikolojik sorun yaşıyordum. Ama şimdi binlerce kere şükrediyorum (Gülcan, 45 
Yaş). 
 
İlk hamileliğim 15 yaşımdaydı. Daha ben çocuktum. Doğum tabii ki de kötüydü ve büyük bir 
sorumluluk isteyen bir şey ve çocuğa bakmak çok zordu. Emzirirken de çok zorlandım. 
Mesela bebekte sürekli uyanma problemi vardı. Bende de -çocukluğun hala gelişim çağında 
evlendiğim için- uyku problemi vardı. Uykuda ağırlık vardı. Ben de uyumazdım onun için 
hani uyanır duymam diye çocuk. Dördüncü çocuğuma kadar anlamadım anneliğin ne 
olduğunu (Filiz, 36 Yaş). 

 

Deliktaş ve arkadaşlarının (2015: s.274) “Farklı Gruplarda Annelik Deneyimi” üzerine 

yapmış oldukları çalışmaya göre, ilk gebeliğini yaşayan kadınların ebeveyn rol ve sorumluklarına 

ilişkin yeterli bilgisinin olmaması anksiyete (kaygı) yaşamalarına sebep olmaktadır. Adölesan 

gebeler içinde bulundukları gelişimsel değişikliklere adapte olmaya çalışırken, bunlara eklenecek 

olan annelik rolü ile riskli ve bilinmezliklerin olduğu bir süreç yaşayabilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında erken yaşta evlenip anne olan katılımcıların ifadelerinin de bu çalışmanın verilerini 

destekler nitelikte olduğu ve bir bebeğin bakımını üstlenmek zorunda bırakılan kadınların bununla 

baş etmekte oldukça zorluk çektikleri söylenebilir. Kadının annelik rolünün farkına varması ve 

bunu benimsemesi ise oldukça uzun zaman alabilmektedir. Katılımcıların tamamı anne olmanın 

zorluklarından söz etmiş olsalar da anne olmanın ayrıcalıklı bir şey olduğundan ve çocuk sahibi 

olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını da ifade etmişlerdir. Örneğin katılımcılardan Çiğdem ve 

Hülya’nın buna ilişkin ifadeleri şu şekildedir: 

Anne olmaktan mutlu olduğum çok da zamanlarım oldu. Bebeğin ağlaması bile bazen size o 
anda mutluluk veriyor. Onun varlığı sizi mutlu ediyor. Onun sesini duymak, banyosunu 
yaptırmak çok büyük bir mutluluk (Çiğdem, 28 Yaş). 
 

Anne olduğunu anlayana kadar çok zaman geçiyor. Çok zorluk çektiğim zamanlar tabi ki 
oldu. Ama olsun iyi ki anne olmuşum. Onlar olmasaydı hayatta tutunacak dalım olmazdı. 
Nasıl katlanacaktım bilmiyorum. Onlar bana güç verir. Onlar için yaşıyorum artık (Hülya, 27 
Yaş). 

 

 Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere anne olmak tüm güçlüklere rağmen 

kadınların mutlu olmalarının birer kaynağını da oluşturmaktadır. Bunun yanında çocukları bu 

kadınlar için hayata tutunabilmenin de bir aracı ve en büyük dayanağını oluşturmaktadır. 

Kadınların annelik deneyimlerinde erkeklerin rollerinin ise oldukça sınırlı hatta hiç katkılarının 

olmadığını katılımcılardan Kübra şu şekilde ifade etmiştir:  

  

Eşim kesinlikle hiçbir zaman bana destek olmadı. Ev işi konusunda da çocuk bakımı 
konusunda da bana hiçbir zaman yardımcı olmamış. Ama tabii doktorlara götürmek 
konusunda ilgilenmiş. Çocukların doktorlara götürülmesi konusunda ilgiliydi işte aşıları 
olduğunda hastalandıklarında. Onun işi para kazanmak. Ama tabii gece kalkıp çocuğa 
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bakmamış. Hatta odadan çıkardı “ben rahatsız oluyorum” diye “git diğer odada bak” dediği 
oluyordu (Kübra, 33 Yaş). 
 

 Evin dışında ücretli olarak çalışan bir kadın olmanın avantajını yaşadığını belirten Meryem 

ise, ev işlerinde ve çocuk bakımında eşinin desteğini aldığını ancak anne olmanın ayrı bir 

sorumluluk gerektirdiğini bu nedenle yükünün daha ağır olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 

Ben de çalıştığım için çocuk bakımı ve ev işlerinde eşim destek oluyor. Bunun avantajını 
yaşıyorum. Ancak en büyük iş yine bana kalıyor. Çocuğu doğuran, dünyaya getiren ve 
emzirmek zorunda kalan sadece anne olduğu için sorumluluklarımız daha fazla. Bizim annelik 
rolümüz çok ağır aslında. Aslında erkeklere de çok iş düşüyor ama bu görev bize verildiği için 
üstümüze yapışmış artık. Bunun dışına çıkmak çalışan kadın olsanız da çok zor (Meryem, 30 
Yaş). 

 
 Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadınların anneliğinin ön plana çıkarılması çocuğa 

ilişkin tüm sorumlulukların da kadına yüklenilmesi anlamına gelmektedir. Ebeveyn olarak anne ve 

baba değil neredeyse sadece anne kastedilmektedir. Toplumsal olarak kadına verilmiş olan annelik 

rolünün hem ücretli bir işte çalışan hem de çalışmayan kadınlar için benzer sonuçları ortaya 

çıkardığı katılımcıların ifadelerinden de anlaşılmaktadır. Chodorow çoğu toplumda kadınların 

sadece çocuk doğuran olmadıklarını, ayrıca bebek bakımı için birincil sorumluluğu da 

üstlendiklerini, bebekler ve çocuklar ile erkeklerden daha fazla zaman geçirdiklerini ve bebeklerle 

birincil duygusal bağlarını sürdürdüklerini belirtmektedir (Chodorow, 1979: s.3). Bu duygusal 

bağın bebeğin anne karnından başlayarak kurulduğuna, doğumundan sonraki uzun bir sürece 

kadar –özellikle emzirme süreci- devam ettiğine, çocuğun temel ihtiyaçlarının yalnızca anne 

tarafından karşılanması gerektiğine ilişkin bakış açısı erkeği çocuk bakımından daha da 

uzaklaştırmaktadır. Çünkü toplumsal kabuller çocuğun anneye babadan daha çok ihtiyacı olduğu, 

erkeğin sadece evin dışındaki ihtiyaçlarla ilgilenerek babalık görevini yerine getirmesinin yeterli 

olduğu yönündedir. Burada asıl aktör, çocuğu dünyaya getiren, yetiştiren, çocuğun her türlü ahlaki 

ve fiziksel ihtiyaçlarından sorumlu tutulan kadındır. 

 

5. Anneliğin Anlamı 

 Anneliğin kadınlar için ne anlam ifade ettiğine ilişkin soruya karşılık, katılımcıların tamamı 

annelik duygusunun bambaşka bir duygu olduğuna, kutsallığına, fedakârlık gerektiren bir meslek 

olduğuna ve çocuğa yükledikleri anlama değinmişlerdir. Anneliğin kadınlara kendilerini var 

edebilecekleri bir alan açtığını katılımcılarından Emine ve Leyla şu şekilde ifade etmişlerdir: 

Annelik güzel bir şeydir, çok güzeldir, annelik duygusu bambaşka. Yani o kadar fedakarlık 
gerektiren bir meslek ki ve bir de Allah'ın yaratılışı gereği. Allah çok güzel yaratmış. 
Düşünsenize bir kadından çocuk oluşuyor, senden bir parça oluyor ve annelik babadan daha 
farklı. Dokuz ay boyunca karnında bir şeyler hareket ediyor. Senden bir parça oluyor. Onun 
başka bir maneviyatı var. Bana göre kutsaldır annelik ya (Emine, 43 Yaş).  
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Yani eşimle aramda bize ait bir parça olsun diye. Şimdi bazen bakıyorum eşimle 
çocuklarımıza bakıyorum çok ayrı bir şeydi. Sana benzeyen, senin kanından canından olan bir 
şeyin olması çok ayrı bir şey. Yani çocuklarımız bizim geleceğimiz. Aynı zamanda benim için 
çok şey anlam ifade ediyor şu anda varlığımın sebebi onlar (Leyla, 35 Yaş).  

 

 Çocuk, neslin devamı, geleceğin güvencesi ve yaşama sevinçleri anlamına da gelmektedir. 

Kadınların çocuğun taşıyıcısı olmaları çocuğu daha fazla kendilerinden bir parça olarak 

görmelerine neden olabilmektedir. Çocuğun kadının ve erkeğin birer parçası olma düşüncesinin 

de kadınları mutlu ettiği söylenebilir. Kadınlar için çocuk, eşi ile arasındaki önemli bir bağ ve 

toplumsal onayın anahtarı niteliğindedir. Kadınların anneliğe yüklemiş oldukları kutsallık, 

fedakârlık ve anneliğin bir meslek olduğuna ilişkin söylemleri toplumsal cinsiyet rollerinin kadınlar 

tarafından da nasıl içselleştirdiğine ilişkin söylemimizi destekler niteliktedir. 

 

6. Anne Olmak İstemeyen Veya Olamayan Kadınlara Toplumun Bakış Açısı 

Anneliğin kutsallığı ve ayrıcalıklığı söyleminden hareketle, gönüllü olarak anne olmayı 

tercih eden kadınlar olduğu gibi, tercih etmeyen kadınların da var olduğu bilinmektedir. Ancak 

toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla evlenen her kadından çocuk doğurmasının birer gereklilik 

olduğunu öğretilmesi anne ol(a)mayan kadınlar üzerinde baskıya neden olmakta, hatta toplumun 

dışına dahi itilebilmektedirler. Çocuk doğurmayan kadınların eksik, kısır, kusurlu veya ezik olarak 

nitelendirildiğini, her kadının anne olmak zorunda olmadığını katılımcılardan Necla ve Saadet şu 

şekilde ifade etmişlerdir: 

Toplumun bu kadınlara bakış açısı hiç güzel değil gerçekten, hiç güzel değil. Çocuğu olmayan 
kadına da çok böyle yazıkmış gibi, ezik gibi davranıyorlar, eksikmiş gibi davranıyorlar. Öyle 
olunca nasıl desem bir topluma girdiğinde tabii ki de geri çeker kendini kadın, psikolojisi 
bozulur. Yani bizim toplumumuzda çocuğu olmayan kadına eksikmiş gibi farklı bir bakış açısı 
var onlara karşı. Ben çocuğum olana kadar neler yaşadım neler (Necla, 46 Yaş). 
 
Hani çevremde isteyip de çocuk sahibi olamayanlar ya da istemeyenler de oluyor. Özellikle de 
çalışan kadınlar için çok zor oluyor. Ne olursan ol evlendiysen çocuk yapacaksın deniliyor. 
Biz böyle gördük. Ama her kadın anne olacak diye bir şey de olmamalı. Her kadın da anne 
olmamalı zaten. Çocuğuna bakamayan, dışarı atan kadınlar da var (Saadet, 43 Yaş). 

 

 Anne olmak kadınları daha değerli kılarken, anne olamamak ise kadın açısından bir 

eksiklik olarak görülmektedir. Aslında bir bakıma her kadının anne olması gerektiğinin onlara 

dayatıldığı söylenebilir. Katılımcılar kadına dayatılan annelik rolünün yanlış bir algı olduğunu dile 

getirmişlerdir. Bunun yanında her kadının çocuk yapıp bakacak nitelikte olmadığını bu nedenle de 

her kadının da anne olamayacağını ifade etmişlerdir. Kendileri çocuk sahibi olsa da çocuk sahibi 

olana kadar benzer baskılarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Kadının çocuk doğurmasının yanında 

erkek çocuk doğurmasının daha önemli olduğu ise katılımcılardan Feyza ve Zeynep tarafından şu 

şekilde ifade edilmiştir:  
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Bugün bile kız çocuğun varsa, erkek çocuk yoksa sana kısır gibi muamele ediyorlar. Çevremde 
görüyorum. Kadından çocuk, özellikle de erkek çocuk yapması bekleniyor. Öyle iki üç tane 
değil tabi. Beş ya da altı tane en az isteniyor bu çağda (Feyza, 26 Yaş). 
 
Benim iki çocuğum var. Bir oğlum bir kızım. Dikkat ediyorum oğlum için ölür kayınvalidem 
ama kızıma o kadar sıcak davranmaz. Çalışan bir kadınım ikincisini doğurana kadar başımın 
etini yedi şimdi de üçüncü diyor. Erkek olsun istiyor biliyorum. Kadın dediğin erkek doğurur 
diyor (Zeynep, 32 Yaş) 

  

 Kadının çocuk doğurması ne kadar önemli ise erkek çocuk doğurması aile içindeki 

statüsünün sağlamlaşması açısından daha da önemli hale gelmektedir. Erkek çocuk sahibi olmak 

kadının geleceğinin bir teminatı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bir bakıma kadın üzerine kuma 

gelme tehlikesini de bir nebze de olsa bertaraf etmiş olmaktadır. Türkdoğan (2013: s.40)anneliğin 

kadına ataerkil statü kazandıran bir olgu olduğuna, bu statünün ancak erkek çocuk doğurma 

durumunda oluştuğuna ve ataerkil sisteme hizmet ettiğine vurgu yapmaktadır. Doğan çocuğun 

cinsiyetinin erkek olması kadının statüsünü arttırdığı gibi erkek çocuk doğurmamış kadın soyun 

devamını sağlayamadığı için kısır muamelesi görebilmektedir. Çocuk doğurmuş olmak kadına 

statü kazandırırken, erkek çocuk doğurmamak statü kaybettirmektedir. 

Sonuç 

Toplumsal ve kültürel inşa yolu ile öğretilen toplumsal cinsiyet rolleri kadınlıklar ve 

erkeklikler yaratmaktadır. Kadının doğurgan yapısı üzerinden anneliğin yüceltildiği, makbul 

kadınlık ve annelik algısının varlığını devam ettirdiği söylenebilir. Bu anlayışın bugün feminist 

hareketin anneliği sorgulatıcı çalışmaları ile değişme uğradığı görülmektedir. Ancak bir nebze de 

olsa değişen annelik algı ve pratiklerine rağmen, kadının anneliği sosyo-kültürel, politik ve dini 

mekanizmalar ile toplumda hakim anlayış olarak ön plana çıkarılmakta ve yeniden üretilmektedir.  

Toplumsal cinsiyet bağlamında kadınların annelik deneyimlerine odaklanan, 

katılımcılardan samimi, ayrıntılı, bütüncül ve gerçekçi bilgiler almak amacıyla bu çalışmada nitel 

veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Anne olan kadınlar ile yapılan 

derinlemesine görüşmelerin verilerinden hareketle kadınları anne olmaya iten toplumsal 

nedenlerin temelinde ataerkil ve geleneksel toplum yapısının dayattığı toplumsal cinsiyet rollerinin 

oldukça etkili olduğu söylenebilir. Kadına öğretilme yolu ile bir nevi dayatılan bu roller kadının 

toplumdaki varlığının sebebine dönüşebilmekte ve kadının toplumsal konumunu 

etkileyebilmektedir. Kadınların ifadelerinden hareketle hem evlilik hem de anne olma kararlarında 

karar mekanizmalarında rollerinin olmadığı, gerekçe olarak da erkeklerin ikinci kez evlenme 

ihtimalinin kadınlar üzerinde yaratmış olduğu baskı ve korku olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda 

çocuk sayısı bakımından da istemedikleri kadar çocuk sahibi olmaya mecbur bırakıldıkları ifade 
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edilmiştir. Kadınların anne olmak, çocuk sahibi ve kaç çocuk olmaya ilişkin kararlara 

katılımlarında ise ekonomik özgürlüklerine göre farklılıklar olduğu da çalışan ve çalışmayan 

kadınların ifadelerinden çıkarılabilmektedir. Kadınların doğurganlıkla eş değer tutulduğu bu 

çalışmanın verileri ile de bir kez daha ortaya konulmuştur. Çocuk sahibi olamayan kadınların 

“kısır” olduğuna dair küçük düşürücü ve toplumdan dışlayıcı söylemlerin üretildiği, çocuk sahibi 

ol(a)mamanın kaynağının ise erkek olarak görülmediği belirtilmiştir. Toplumsal cinsiyet temelli 

oluşturulan kadınlık ve erkekliklerin dini söylemler ile de desteklenerek kadınların anneliklerinin 

kutsallaştırıldığı vurgulanmıştır. Öğretilmiş bir davranış olarak kadınların ilk annelik 

deneyimlerinin evlilik yaşlarından veya bilgiye erişimde kısıtlılıklar yaşadıklarından dolayı oldukça 

zorlu geçtiği, birçok bilinmezliği içerisinde barındırdığı ancak ebeveyn olan erkeğin ise bu süreçte 

desteğinin neredeyse olmadığı, genel olarak çocuğun tüm bakımı ile annenin ilgilenmek 

durumunda kaldığı katılımcıların ifadelerinden anlaşılmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki ücretli 

bir işte çalışan kadınlar için de sorumlukları daha fazla kadının alması durumunun pek 

değişmediği çalışmanın verileri ile desteklenmektedir. Çalışan anneler, eşlerinin bir nebze de olsa 

desteğini almış olsalar da asıl iş yükünün kendilerine kaldığı belirtilmiştir. Onların da içselleştirdiği 

annelik rolü, anne olmanın ayrı ve daha fazla bir sorumluluk içerdiğini onlara hissettirmektedir. 

Çalışmanın bulgularına göre, genel olarak katılımcıların annelik deneyimleri olumlu 

yaşantılar içermese de tamamı anne olmaktan dolayı çok mutlu olduklarına, anneliğin kutsallığına 

ve çocuklarının onların yaşama kaynağı olduğuna vurgu yapmışlardır. Bunun yanında çocuk,  

neslin devamı, anne ve baba arasındaki en önemli bağ, toplumsal statü kaynağı gibi anlamlara 

gelebilmektedir. Anneliğin kadınlara kendilerini var edebilecekleri hatta kadınlıklarını 

ispatlayabilecekleri bir alan açtığı ve bu deneyimin de kadınları güçlendirdiği katılımcıların 

ifadelerinden hareketle söylenebilir. Toplumsal baskı mekanizmaları ile mücadele etmenin bir yolu 

olarak da anne olmak kadınlar için -özellikle de ataerkil yapının daha baskın olduğu toplumlarda- 

bir avantaja dönüşmektedir. Kadınlar bir taraftan onları rahatsız eden kısır olduklarına ilişkin 

söylemleri diğer taraftan üzerlerine gelecek kuma tehlikesini de bertaraf etmiş olmaktadırlar. 

Çocuk sahibi olmak kadınların toplum içindeki statüsünü arttırırken çocuk sahibi ol(a)mayan 

kadınlar için durum değişmektedir. Anne olamayan veya olmak istemeyen kadınlara toplumsal 

bakış açısının ne kadar olumsuz olduğu bu çalışma ile de ortaya konmuştur. Bu kadınlar toplumun 

bakış açısına göre, eksik ve kusurlu olarak nitelendirilmektedirler. Kadının erkek çocuk 

doğurmaması ise kadınlığını ve anneliğini sorgulatıcı bir unsura dönüşmektedir. Kadınların birincil 

kimliklerinin anne olduğuna ilişkin toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının daha çok ön plana 

çıkarıldığı görülmektedir. Ataerkil sistemin devamlılığını sağlayan cinsiyet temelli kalıp yargılar 

aracılığıyla dayatılan anneliği, kadınlar da içselleştirmekte ve bunun yeniden üretilmesine bir nevi 
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katkı da sağlamaktadırlar. Çünkü sosyalleşme sürecinde kız çocuklarına annelik öğretilmektedir. 

Çalışmanın bulguları kadınların anne olma deneyimlerinin bireysel farklılıkları içerse de sosyal, 

kültürel, politik ve çevresel faktörlerin etkisiyle daha çok ortaklıkları barındırdığını göstermektedir. 

Bunun nedeni ataerkil sistemde kadına ve erkeğe öğretilen toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının 

öğretilmeye devam edilmesidir. Ancak bu ortaklıklara rağmen artık tek, diğer bir deyişle egemen 

bir annelik söyleminden söz edebilmenin de oldukça güç olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında annelik söylemleri ve bu söylemlerin 

nasıl inşa edildiği üzerine yapılmış birçok akademik çalışma olmasına rağmen, alan araştırmasına 

dayalı çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu amaçla bu çalışmayı diğer 

çalışmalardan ayıran en temel özellik, anne olan kadınlar ile yüz yüze derinlemesine görüşmelerin 

yapılmış olmasıdır. Ayrıca Van kent merkezinde ilk kez yapılan bu çalışmanın verileri, kadınların 

annelik deneyimlerinin nasıl olduğunu, bu deneyimleri etkileyen toplumsal cinsiyet rollerinin 

etkilerinin açığa çıkarılması bakımından oldukça önemlidir ve çalışmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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MASALLARDAKİ HEDİYELEŞMENİN TOPLUMSAL CİNSİYET BOYUTU1 
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Öz 

Kültür tarafından kadın ve erkeğe yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinin her alanda bireyler üzerinde etkisi vardır. 

Peki, bu etki geleneksel bağlamda masallar üzerinde kendini nasıl göstermektedir? Bu soruya cevap bulabilmek 

amacıyla 370 Türk masalı incelenmiş ve masallarda geçen hediyeleşme motifi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ulaşılan 

hediyeleşme motiflerinden hareketle toplumsal cinsiyet rollerinin hediyeleşme geleneği üzerindeki etkileri ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle hediye, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri ve masal türü ile 

ilgili bilgiler verilip devamında masallarda tespit edilen hediyeleşme motifleri bulunduğu bağlam içerisinde 

gösterilmiştir.  Çalışmanın son kısmında ise metinlerde geçen hediyeleşme toplumsal cinsiyet bağlamında ele 

alınmıştır. 
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GENDER SIZE OF GIFTING IN TALES 

Abstract 

Gender roles for women and men uploaded by culture have an impact on individuals in every field. So how does this 

affect manifest itself in fairy tales in the traditional context? In order to find an answer to this question, 370 

Turkish fairy tales were examined and the gift motif in the fairy tales tried to be determined. From gifted motifs to 

be reached, the effects of gender roles on the tradition of gifting were tried to be revealed. In the study, firstly, 

information about gift, social gender, gender roles and type of fairy tale is given and then, gifting motifs identified in 

tales are shown in the existing context. In the last part of the study, the giftings in the texts were discussed in terms 

of the gender of society. 

 Keywords: Gender, Gift, Fairy Tale, Gender Roles 
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Giriş 

 Yazılı kaynaklarda hediye veya zaman zaman onun yerine kullanılabilen armağan kavramı 

ile ilgili pek çok bilgi mevcuttur.  Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük’ ünde (1998: s. 135) 

armağanın tanımı “1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bir 

bilim adamının emek verdiği dalda onu anmak için hazırlanan bilimsel eser. 4. mec. Bağış, ihsan.” 

olarak verilirken hediye kelimesi “armağan” 1998: s. 975)şeklinde ifade edilmektedir.  Bu 

tanımlara ek olarak hediye; lütuf, ihsan, ödül (Tuğlacı, 1983: s. 1040); hibenin bir türü 

(Bardakoğlu, 1998: ss. 151-155; rüşvet (1985: s. 132); andırıcı, bahşiş, yağma, yadigâr (1963: ss. 

144,386, 3604) gibi farklı şekillerde de tanımlanmaktadır. Çalışmada tanımlarından hareketle 

hediyeler, metinlerde hediye olarak görülen unsurları daha net tasnif edebilmek adına, niteliklerine 

göre şu şekilde tasnif edilmiştir:   

1- Andaç, bergüzar, hatıra, hediye ve yadigâr: Bu tip hediyeler bir kişiyi ya da bir olayı hatırlatan 

özellikler taşımaktadır. 

2- Adak: İstenilen bir şeyin elde edilmesi sonucunda vaat edilen hediyeleri bu kapsamda ele almak 

mümkündür. 

3- Bağış, ihsan, hibe, lütuf: Bu tip hediyeler maddi ve manevî anlamda karşılığı beklenmeyen iyilik 

ve yardım amacıyla verilen hediyelerdir. 

4- Bahşiş, müjde, ödül: Hediye kavramını açıklarken çok sık kullanılan kelimelerdir. Hediyenin 

özelliklerinden olan karşılık beklememe ilkesi burada geri planda kalmaktadır. Yapılan bir şeye ya 

da getirilen bir habere karşılık verilen hediyeler bu gruba girmektedir. 

5- Rüşvet: Hediyenin tanımlarına bakıldığında çoğunlukla karşılıksız olarak verilen bir şey olarak 

görülür. Fakat rüşvette bu durumun aksine yapılan veya yapılacak olan bir işe karşılık hediye 

verilir. Bir işi etiğe aykırı şekilde yaptırmak için verilen hediyeler bu başlık altında ele alınacaktır. 

 Geçmişten günümüze her toplumda var olan, toplumun gelenek ve göreneklerine göre 

şekillenen ve evrensel bir nitelik taşıyan hediyeleşmenin Türk kültüründe özellikle dört kategoriye 

ayrıldığı görülmüştür. İlki geçiş dönemleri (doğum, düğün, ölüm), ikincisi dini bayramlar, 

üçüncüsü mevsimlik bayramlar (Hıdırellez, nevruz, saya, çiğdem), dördüncüsü ve sonuncusu da 

sevgililer günü/anneler-babalar günü, öğretmenler günü ve yılbaşını kapsayan özel günlerdir. Bu 

özel günlerde gerçekleştirilen hediye alışverişlerinde bireye yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinin 

etkisi olduğu görülmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramı, sosyal ve kültürel anlamda kadından ve 
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erkekten beklenen rolleri ifade etmektedir (Bhasin, 2003: ss. 2-3). Cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti 

ayıran en belirgin fark ise birinin doğuştan gelmesi, diğerinin ise sonradan kültür etkisiyle 

oluşturulan bir olgu olmasıdır. 

 Rol, çeşitli çalışmalarda belli bir toplumsal duruma ilişkin olarak beklenen davranışlar veya 

belli bir toplumsal durumdaki kişiden beklenen işlemlerle onun gerçek edimlerinin toplamı veya 

belli bir toplumsal duruma ilişkin gerçek davranış kalıpları ya da beklenen davranış kalıpları gibi 

farklı ifadelerle tanımlanmıştır (Tan, 1979: s. 158; Akt. Vatandaş, 2007: s. 33). Rol kavramının 

tanımı yapılırken dikkat çeken nokta rollerin toplumsal olarak beklentileri karşılaması gerektiği 

düşüncesidir. Toplumsal cinsiyet rolleri de bireylerin kadın ve erkek olmalarına bağlı olarak, nasıl 

davranmaları gerektiğiyle ilgili toplumun beklentileri şeklinde açıklanabilecek bir kavramdır. 

 Kadın ve erkek daha dünyaya gelmeden belli bir kalıba sokulmaktadır. Kız çocuklar için 

pembe kıyafetler ve oyuncak bebekler alınırken, erkek çocuklar için mavi kıyafetler ve oyuncak 

olarak arabalar alınması bu rollerin kalıplaşmış olduğunu gösteren en güzel örnektir. Bunu takip 

eden süreçte kız çocukları ev içi işleri kapsayan mutfak ve temizlik araç gereçleri gibi çeşitli 

oyuncaklarla oynarken, erkek çocukların daha çok ev dışı işleri kapsayan silah, kılıç, ok gibi savaş 

malzemeleri ile oynamaları da yine rollerin kalıplaştığının bir göstergesidir. Söz konusu toplumsal 

kalıp yargılara göre herhangi bir insanla ilgili beklentilerin neler olacağı, doğrudan cinsiyete 

bağlıdır. Buna göre erkeklerden güçlü olmaları, ailelerini geçindirmeleri, çevre üzerinde belirli bir 

etkinlik ve kontrol sağlamaları; kadınlardan ise sabırlı, anlayışlı olmaları, evi çekip çevirmeleri ve 

insan ilişkilerini düzenlemeleri beklenmektedir (İmamoğlu, 1991: s. 832). Yüklenen bu rollerin 

etkisi her alanda olduğu gibi hediyeleşme de kendini göstermektedir.  

 Masal, Anonim Halk Edebiyatı mahsullerinin en yaygın olan türlerinden birisi olarak 

görülmektedir.  Boratav (1969: s. 80), masalı; “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük inanışlardan 

ve törelerden bağımsız, tamamıyla hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırmak iddiası 

olmayan kısa bir anlatı” şeklinde tanımlamaktadır.  

 Genellikle yaratıcısı belli olmayan masalların dili sade, içeriği ise oldukça yoğundur. Diğer 

türlerdeki gibi uzun uzun betimlemelere yer verilmezken olağanüstü olaylar oldukça sık şekilde 

görülebilir. Şükrü Elçin (2004: s. 369), bu türün anlatıcısının daha çok kadınlar olduğunu 

söylemektedir. Masallarda zaman ve mekân çoğunlukla belirsizdir. Fakat bazı masallarda Hint, 

Çin, Maçin gibi klasik masal mekânlarıyla birlikte bilinen mekânlara da yer verilmektedir (Öcal, 

Ekici vd., 2010: s. 150). Masalların kahramanları insanlar, hayvanlar, eşyalar ya da hayali varlıklar 

olabilir. Masallarda iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, zenginlik ve yoksulluk gibi birbirinin zıttı 
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olan şeylerin mücadelesi anlatılır. Çoğunlukla mutlu sonla biterken masalın sonunda daima iyiler 

kazanır ve kötüler cezalandırılır.  

 Masallarda geçen hediyeleşme geleneğini tespit etmek amacıyla Taşeli Masalları (Alptekin, 

2002), Erzurum Masalları (Seyidoğlu, 2006), Masallar ve Eğitimsel İşlevleri (Yavuz, 2002), Az 

Gittik Uz Gittik (Boratav, 1969) ve Zaman Zaman İçinde (Boratav, 2009), Gümüşhane ve 

Bayburt Masalları (Sakaoğlu, 2001), Elazığ Masalları (Günay, 2011) temel kaynaklar olarak 

kullanılmıştır. Toplamda 370 masal incelenmiş ve bu tür içindeki hediyeleşme geleneği ve bu 

gelenek çerçevesinde verilip alınan hediyeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

1. Masallarda Hediyeleşme 

1.1. Andaç, Armağan, Bergüzar, Hatıra, Hediye ve Yadigâr 

 Tanımı gereği bir kişiyi hatırlatma niteliğine sahip olan hediyeler, masallarda zaman zaman 

birbirini seven ve herhangi bir sebeple ayrı kalmış çiftlerin birleşmesine vesile olan araçlar haline 

gelmişlerdir. “Gül ile Sinaver” masalında (Sakaoğlu, 2001: s. 455) hatıra olarak verilen yüzük tam 

olarak böyle bir görev üstlenmiştir: 

 “Kızın güzelliği karşısında dayanamayan kaptan bu emri yerine getirmeye çalışır. Kalkıp 

bir sandık yaptırır, doktor da raporu verir. Sinaver’i sandığın içine koyarlar. Fakat kız kaptandan 

habersizce yüzüğünü Sinaver’e verir: 

 “Al, bu benden sana yadigâr olsun, sakın kimseye verme, sakla. İnşallah bu yüzük bizi 

aydınlığa çıkarır.” (Sakaoğlu, 2001: s. 455) 

 “Padişahın Kızının Ahlaksızlığı” (Alptekin, 2002: ss. 432-433) adlı masalda da bir önceki 

masalda olduğu gibi hatıra amacıyla alınan nesneler daha sonra kahramanların birleşmesi için birer 

araç olacaktır. Bu nesneler yüzük ile mendildir ve şu şekilde görülmektedir: 

 Analığı gızın bir gün gelinniğini geydiriyor, telini, tacını, duvağını, elmasını dakıyor. Altın bir tepsinin 

üzerine bir çerez goyar. Padişahın oğlunun odasına goyar. Padişahın oğlu geceden keyri geliyor: 

“Allahım düşüm mü, işim mi, garanlık odada pır pır bir dünya güzeli gız nedir acaba?” 

Analığı gıza diyor ki: 

“Sabaha gadar yatma, her geldiğinde oğlandan bir şey getir.” 

O gün de oğlan gıza bir yüzük veriyor. İkinci gün analığı gıza bir pembe elbise geydiriyor, üçüncü gün 
mavi bir elbise geydiriyor, tekrar oğlanın evine vardığında, oğlanın mendilini alıp geliyor. Ondan sonra 
da getirmiyor. (Alptekin, 2002: 432-433) 
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“Benli Dilber” (Alptekin, 2002: s. 278) adlı masalda hatıra olarak alınan nesneler arasında 

yüzük şu şekilde geçmektedir:  

Periler gederler dağlarda gezerlermiş, akşam gelirler padişaha hizmet ederler yatarlarmış. Bir gün pdişah 
ordan galkıyor, uçuyor doğru Hint padişahının gonağının başına gonmuş. Sarayda bir delik varmış, 
ordan ışık sızarmış, o delikden aşağıya inmiş. Periler padişahının adını Bahtiyar goymuşlar. O delikden 
odaya iniyor gızı bir öpüyor, bir seviyor gızı o fakat heç uyanmamış. Gızın barmağındaki yüzüğü alarak 
doğru gidiyor. (Alptekin, 2002: s. 278) 

“Padişahın Oğluyla Hizmetkârı” (Alptekin, 2002: s. 394) adlı masalda hatıra olarak verilen 

nesneler birbirlerini seven çiftler tarafından karşılıklı olarak verilmiştir. Verilen hediyeler ise 

sırasıyla yüzük ve altın tarak olarak şu şekilde görülmektedir: 

“Gız gendi odası sanırmış. Biraz öyle böyle gonuştuktan keyri, gız bakmış ki gendi odası 

değil, oğlanın  odası  olduğunu anlamış. Daha sonra oğlana bir yüzük vermiş, oğlan da buna 

altın darak vermiş. (Alptekin, 2002:  s. 394)” 

 “Şah İsmail” (Alptekin, 2002: s. 446) adlı masalda birbirinden ayrı kalmak zorunda olan 

çiftler arasında hatıra amacıyla verilen ilk hediye, sevgililer arasında nişan olarak kabul edilen 

mendildir. İkinci hediye ise taraktır ve şu şekilde görülmektedir: 

 Gıza Şah İsmail bir mendil vermiş. Gız da oğlana bir darak vermiş. Hatıra olarak 

birbirlerinden bunları  alırlar ve ayrılıp gederler. (Alptekin, 2002: s. 446) 

 “Ağlayan Nar ile Gülen Ayva” (Alptekin, 2002: s. 452) adlı masalda da hatıra olarak 

verilen hediye mendildir ve fakat burada bir önceki masaldan farklı olarak ayrılığı 

simgelemektedir: 

 Keçe külahı geymiş, heç kimse bunları görmemiş. Girmişmiş, o günkü peri padişahının 

oğlu gızı getirmiş evde gonuşırlarmış. Gız diyormuş ki: 

 “O oğlanın elinden gurtuluş yok, yüzde yüz beni alacak, şu mendilim yadigârım olsun.” 

 (Alptekin,2002:  s. 452) 

 Masallarda padişahlara verilen hediyelerde, padişahın verilen hediyeye karşılık vermesi 

gerektiğini düşünmesi, Mauss’un “alınan hediyenin karşılığının verilmemesi kişiyi aşağı bir 

konuma iter” düşüncesinin somut bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Verilen hediye, veren 

kişiye ait özellikleri yansıtmaktadır. Masallarda özellikle padişahların, hediye verirken dikkatli 

davrandıkları ve aldıkları hediyeden daha değerli olan hediyeler vermeye çalıştıkları görülmüştür. 

Bu bağlamda “Çiftçi Mehmed Ağa” (Boratav, 1969: ss. 287-289), “Ahmet Ağazade Mehmet Ağa” 
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(Alptekin, 2002: 299-301) ve “Ahmet Bezirgân” (Seyidoğlu, 2006: ss. 345-346) adlı masallar örnek 

olarak gösterilebilir. Adı geçen masallarda kahraman tesadüfen değerli hediyeler bulur ve bu 

hediyeyi yine tesadüfen orada bulunan kervancı başı veya bezirgâna vererek gittikleri yerin 

padişahına hediye etmesini söyler. Hediyeleri alan ve çok değerli olduğunu gören padişahlar, 

kendilerine hediye edilen nesne kadar değerli olduğunu düşündükleri cariye, halı, inci, mercan, 

zümrüt, platin, para, kızları veya kız kardeşleri gibi şeyleri alınan hediyenin karşılığı olarak 

gönderirler. Çiftçi Mehmet Ağa masalı dışındaki masalların sonu mutlu şekilde biter. Bu 

masallarda dikkat çeken bir konu da hediye olarak kadınların verilmesidir. Kadınların akrabalık 

ilişkilerini geliştirmek ve savaşları engellemek için ilk çağlardan beri mübadele edilmesi ve en 

değerli armağan olarak görülmesi (Akay,1999: s. 33; Mauss, 2011: ss. 221-223; Reed, 2003: ss. 

133-134) aslında onun araçsallaştırıldığını ortaya koymaktadır. Adı geçen üç masalda da kadınlar 

hediye edilerek hem hediye alış verişinde üstünlük sağlanmak istenmiş hem de akrabalık ilişkisi 

kurulmaya çalışılmıştır. Kadına, hediyenin işlevlerinden birisi olan ilişkileri pekiştirip geliştirme 

görevi yüklenmiştir. Bu masallar hediyeleşmenin her ne kadar isteğe bağlı gibi gözükse de altında 

dile getirilmeyen bir zorunluluk yattığının, hiçbir şeyin karşılıksız olamayacağının bir göstergesidir. 

 Günümüzde herhangi bir sebeple gidilen şehirlerden eş, dost veya akrabaya hediye 

getirilmesi bir gelenek halini almıştır. “Yatalak Mehmet” (Boratav, 2009: s. 142) adlı masalda bu 

durumun günümüze özgü olmadığı eskiden beri sürüp gelen bir gelenek olduğu şöyle 

görülmektedir: 

 “Günün birinde varacakları memlekete varırlar. Tüccarlar alışverişlerini yaparlar. Mehmet 

de anasına, misafirlerine hediyeler alır. İşleri bitince gene yola düzülürler, bir ay sonra 

memleketlerine gelirler. Mehmet de evine varır, hediyeleri anasına, misafirine dağıtır. (Boratav, 

2009: s. 142)” 

 Doğum için verilen hediyeler masal metinlerinde de görülmektedir. Verilen hediyeler 

ailesinden uzakta olan kahramana ait nesnelerdir. Kahraman herhangi bir sebepten dolayı 

ailesinden uzakta kalmıştır ve çocuklarının doğumunda yanlarında olamamıştır. İlerleyen 

zamanlarda gerçekleşecek olan kavuşmada doğduktan sonra çocuğa verilen hediyeler, çocuğun 

aileden olduğunun ispatı için kullanılan araçlar olarak görülmektedir. Masalda hediye olarak 

verilen elmaslı maşallah, hamayıl ve incili çevre bu özelliğe sahip hediyelerdir: 

 “Anneciğim karımla doğacak evladım sana emanet” der bırakır gider. 

 Günü, saati gelir, çocuk doğar. Tosun gibi bir oğlan evladı. Valide sultan ne yapacağını şaşırır. 
 Şehzadenin bir elmaslı maşallahı varmış, getirir çocuğun başına takar.  
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 […] 

 Vakti saati gelir, Sitti Nusret bu sefer de bir oğlan doğurur. Valide Sultan bu defasında, Şehzadenin 
bir hamayılı varmış, çocuğun boynuna onu takar.  

 […] 

 Ferdası sene Şehzade gene Hicaz’a gider. Bu defa Sitti Nusret güzel bir kız dünyaya getirir. Valide 
 Sultan çocuğu kucağına alır… Şehzadenin incili bir çevresi varmış, onu yüzüne örter; kucağında 
 sımsıkı tutarmış, gene korktuğu başına gelmesin diye. (Boratav, 2009: ss. 184-185) 

1.2. Adak 

 İncelenen masallarda adak türüne ait herhangi bir hediyeleşme motifine rastlanılmamıştır. 

1.3. Bağış, İhsan, İkram, Hibe, Lütuf 

 Masallarda bu tarz hediyeler, verilecek olan kişinin olumlu davranışlarına karşılık veya 

maddi durumunun kötü olmasından dolayı verilir.  

 “Dul Kadının Oğlu” (Günay, 2011: s. 167) adlı masalda kahramanın yaptığı iyilikler 

karşısında aldığı hediyeler şu şekilde görülmekte olup tanımı gereği lütuf sınıfına girmektedir: 

 Ağa bakar Hasan durmuyor, tutar bir terki altın, bir gümüş hançer, bir filinta, bir de yamçı verir, bir de 

yavuz  atını verir. (Günay, 2011: ss. 167) 

 “Fakir Adam” (Günay, 2011: s. 172) adlı masalda kahramanın maddi durumu kötü olan 

bir kişiye yardım etmek amacıyla yaptırdığı hediye şu şekilde görülmektedir: 

“Padişahın oğlu büyük bir ekmek yaptırıyor, içine halis elmas altın dolduruyor. Diyor ki: 

 “Kardeşim, bunu al evine götür. Ekmek diye başkasına da verme.” (Günay, 2011: s. 172)” 

 “Yaban Tezeği” (Günay, 2011: s. 276) adlı masalda ise ihsana örnek şu şekilde 

görülmektedir: 

“Kim o?” 

 “Allah rızası için bir sadaka ver.” 

 Kız gitmiş, küpleri çinileri her yeri aramış, dolaşmış, bir yemeklik mercimek bulmuş. Bu 

 mercimeğin  arısını o ihtiyara vermiş.” (Günay, 2011: s. 276) 

  “Eşmanip” (Yavuz, 2002: s. 181) adlı masalda kahramanın hem iyilik yapmak ve yardım 

etmek hem de aradığı kişiyi bulmak amacıyla bağışta bulunması şu şekilde görülmektedir: 
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 Yol hazırlıklarını tamamlayan kız, yanına iki heybe altın alıp, bir ata binerek yola çıkmış. 

Gide gide bir  şehre  varmış ve orada bir fırın yaptırıp herkese, parasız ekmek dağıtmaya 

başlamış. (Yavuz, 2002: s. 181) 

 Hediyenin işlevlerinden olan yardımlaşma, dayanışma ve ilişkileri pekiştirme bu masallarda 

kendini belirgin bir şekilde göstermektedir. 

 Evlenme aşamalarındaki ritüeller armağanla ilişkili olduğundan (Özünel, 2013: s. 63) diğer 

türlerde olduğu gibi masal türünde de evlilik aşamasında çeşitli hediyeler verildiği görülmektedir. 

Masallarda bu süreçte görülen ilk hediyeleşme örneği kız istemeye gidilirken kıza götürülen 

hediyelerdir. “Papağan” (Boratav, 1969: ss. 147-151) ve “İlik Sultan” (Boratav, 1969: ss. 235- 238) 

adlı masallarda kahraman bir kıza âşık olur ve kızı istemesi için annesine baskı yapar. Anne her iki 

masalda da kızı üç kez istemeye gider. Bu esnada götürdüğü hediyeler ilk masalda sırasıyla “bir çift 

kıymetli bilezik, pırlanta taç ve kelâm-ı kadim” olarak görülmektedir. İkinci masalda götürülen 

hediyeler ise “pırlanta taç, pırlantalı yakutlu elmastıraş bir ayna ve Kur’an” olarak görülmektedir. 

İstenilen kız her iki masalda da hediye olarak Kur’an’ı kabul eder.  

 Masallarda kahramanlar mutlu sona ulaşmak için çeşitli engellerle karşılaşırlar. Söz konusu 

evlilik olduğunda ise karşılaşılan engel istenilen başlığın kahramanı zorlayıcı niteliklere sahip 

olmasıdır. “Muradına Nail Olmayan Dilber” (Seyidoğlu, 2006: s. 176) adlı masalda kız tarafından 

başlık olarak istenilen hediye şu şekilde görülmektedir: 

 Kız: “Alırım ama benim de sizin oğlunuzdan bir isteğim var. Halep köprüsünün üstüne 

elmastan saçaklar yaparsa ben onu alırım. Git oğluna danış, ona göre beni iste.” (Seyidoğlu, 2006: 

s. 176) 

  “Balıkçı Güzeli” (Günay, 2011: s. 286) adlı masalda kahraman kızı babasından istemiş ve 

baba da kızını vermek için başlık olarak “kırk katır yükü altın” istemiştir: 

 “Kırk katır yükü altın getirip benim hazineme boşaltacaksın, kızı alıp götüreceksin. 

Yapabilirsen kızı alırsın, yapamazsan ne ben seni gördüm ne sen beni gördün.” (Günay, 2011: 

286) 

 Masallarda başlık istenirken amaç kızı isteyen kahramanın zorluklar karşısında neler 

yapabileceğini görmektir. Hediyenin maddi değerinden ziyade manevi anlamı önem 

kazanmaktadır. “Sıçan Çocuk” (Günay, 2011: s. 259) adlı masalda kahramandan başlık olarak 

istenilenler şu şekilde görülmektedir: 
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 “Benim üç şartım var, eğer yerine getirirseniz vereyim. Biri benim evimle senin evin 

arasında öyle bir çeper  çekilecek ki yılan bile geçemeyecek kadar sık olacak. İkinci şartım, benim 

sarayımın karşısında  benim sarayımdan daha yüksek bir saray olacak, gölgesinde benim 

sarayıma güneş gelmeyecek. Üçüncü  şartım da, bir tabak yemek olacak bir cemaat yiyecek, 

yemek kurtulmayacak.” (Günay, 2011: s. 259) 

 “Avcı Mehmet’in Oğlu” (Günay, 2011: s. 282) adlı masalda da başlık olarak istenilenler 

yine kahramanı zorlayacak niteliklere sahiptir:  

  “Oğlum, dört şartım var. Eğer o dört şartı yerine getirebilirsen sana kızımı vereceğim.” 

  “Nedir?” 

  “Birincisi, benim konağımı buradan kaldırılıp şu dağın üzerine konacak; ikincisi, kırk kazan 

yemek  pişirteceğim hepsini bir adam yiyecek; üçüncüsü de, yere bir kile darı serpeceğim, bir adam 

oplayacak,  dördüncüsü, bir salkım üzüm de sabah namazının üzerine benim önümde 

bulunacak.” (Günay, 2011: s. 282) 

 Son olarak “Üç Şart” (Yavuz, 2002: ss. 341- 342) adlı masalda kahramanın gücü ve 

cesaretini ispatlaması için istenilen başlık şu şekilde görülmektedir: 

 “Padişah da ona kızını vermek için üç şart koşmuş. İlk şart olarak delikanlıdan, ülkeyi 

rahatsız eden, gözü  kanlı bir devi öldürmesini istemiş. […] Padişahın ikinci şartı, devlerin 

şimşir tarağının kendisine  getirilmesiymiş. […] Padişah üçüncü şart olarak da devlerin 

aynasını istemiş.”(Yavuz, 2002: s. 341- 342) 

 Meltem Santur’un (2004) verdiği bilgilere göre, güveyin gerdeğe girdiği gece, gelinin 

duvağını açmadan önce “yüz görümlüğü” adıyla bilinen adet gereğince bir hediye vermesi yaygın 

bir gelenektir. Bu hediye gerdek gecesi gelini konuşturmanın tek yoludur. “Allah Kerim, Padişahın 

Oğlu Erim” (Boratav, 1969: s. 276) ve “Yaşlı Kadınlar” (Sakaoğlu, 2001: s. 439) adlı masallarda 

bu gelenek şu şekilde görülmektedir: 

Akşam oluyor, lambalar sönüyor. Oğlan gerdeğe giriyor. Kız diyor ki “Şehzadem, bizde âdet, bir hatıra 
olarak ilk gece geline bir hediye verirler.” Oğlanın parmağında yakut bir yüzük varmış, onu çıkarıp 
kızın parmağına takıyor. Neyse, yatıyorlar. (Boratav, 1969: s. 276) 

“Bizim usulümüzde peşkeş olarak bir kırmızı altın verirler de gelinler yüzlerini öyle açarlar, vermezsen 
ben de açmam.” 

“Olsun, al sana kırmızı bir altın.” (Sakaoğlu, 2001: s. 439) 
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1.4. Bahşiş, Müjde, Ödül 

 Masallarda en sık görülen hediyeleşme türü ödüldür. Yapılan bir kahramanlık sonucu 

verilen ödül “Erler-Karısı’na Koca Olmağa Giden Keloğlan” (Boratav, 1969) masalında 

görülmektedir. Keloğlan herkesin korktuğu Dev-Karısının ölümüne sebep olur ve o öldükten 

sonra kulaklarını kesip yanına alır. Bunu duyanlar önce Keloğlan’ı tebrik ederler sonra da hem 

ödüllendirmek için hem de yaptığının karşılıksız olmadığını göstermek için bahşiş ve hediyeler 

verirler (Boratav, 1969: s. 68). 

 Elazığ Masalları ve Propp Metodu (Günay, 2011: s. 92) adlı eserde yer alan “Müezzin” 

adlı masalda ödül örneği görülmektedir. Masalın kahramanı olan hocanın memleket dışına çıkması 

gerekir ve giderken üç kızını da dışarı çıkmamaları konusunda tembihler. Fakat bu tembihe iki 

büyük kız kardeş uymaz yalnızca küçük kız kardeş uyar. Ve bunun sonucunda masalın sonu şu 

şekilde biter: 

 İki büyük kızını ve müezzini öldürtüyor, küçük kızına malını mülkünü bağışlıyor, yiyip içip 

muratlarına geçiyorlar. (Günay, 2011: s. 92) 

  “Fesliğenci Kızı” (Boratav, 2009) adlı masalda Fesliğenci Kızı bir Bey-oğluna âşık olur ve 

onun gideceği ülkelere o gitmeden önce gidip çadır kurar. Erkek kılığına girip Bey-oğlunu gittiği 

her ülkede bir misafir gibi karşılar. Bir süre muhabbet ettikten sonra satranç oynarlar. Verilen 

hediyeler daha sonra kahramanların birbirini tanıyıp kavuşmasında bir vesile olacaklardır. 

Kahramanların birbirlerine ödül olarak verdikleri hediyeler şu şekilde görülmektedir: 

Götürür kahveyi. Otururlar… Hoş beş sohbetten sora, o vakitler satranç oynarlarmış, geçerler 
satrancın başına. Beyin oğlu der ki: 

“Ben yenilirsem bir altın hamayılım var, onu vereyim sana.” 

Kız da: 

“Ben yenilirsem, bir güzel cariyem var, bir gece misafir vereyim sana.” 

İlk oyunda beyin oğlu yenilir, çıkarır altın hamayalı verir. İkincide kız yenilir.  

[…] 

Gene kız koşar, elbiselerini değiştirir; olur bir delikanlı. Bey oğlundan önce o Çini denen yere varır 
çadırını kurar. Beyin oğlunu, Lebbi’deki gibi karşılar. Gene otururlar, satranç oynarlar. Bu sefer de, 
gene ilk oyunda Bey oğlu yenilir, bir altın saati varmış onu verir. İkincide kız yenilir. Akşam olunca 
giyinir, kuşanır, güya cariye olur, Bey oğlunun koyununa girer.  

[…] 

Hemen davranır, giyinir kuşanır, delikanlı kıyafetinde; Bey oğlundan önce o Hindistan denilen yere 
gider. Gene Bey oğlun karşılar… 
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“Ne güzel tesadüf, burada da buluştuk….” der. Otururlar satranç oynamaya… Bey oğlu yenilince, bir 
ipekli poşusu varmış onu verir. İkincide kız yenilir, akşam cariyesini Bey oğluna misafir yollayacak… 
(Boratav, 2009: ss. 130-132) 

 “Ahu Melek” (Boratav, 2009) adlı masalda ise yapılan herhangi bir şeye karşılık olarak 

verilen ödülün bir torba altın olduğu görülmektedir: 

 “Canına sağlık, gözüne ışık, koluna kuvvet, ömrüne bereket, dizine takat… Bu çorba üç 

yüz altmış iki  damarıma yayıldı. Doldurun çöpçüye bir torba altın, der. Yarın bu çorbadan gene 

isterim.” (Boratav, 2009: s. 167) 

 “Topal Leylek” (Seyidoğlu, 2006: ss. 35-37) adlı masalında ise kahramana yaptığı bir işten 

dolayı ödül verilmektedir:  

Evin beyi ve hanımı bunu hizmetçi niyetine kullanırlar. “Ne istersen verelim.” diyerek bütün 
varlıklarını ona verirler. Kız: “Ben hiçbir şey istemiyorum. Bana bir miktar para verin. Benim kocam 
var. Malı mülkü ne  yapacağım?” der. Onlar da: “Gel seni oğlumuza alalım. Gelin yapalım.” derler. 
Kız: “Hayır olmaz. Ben onu  kuyudan kardeşim niyetiyle çıkardım. Bana bir miktar para verin. 
Kocamın yanına gideyim.” der. Kızın heybesini doldururlar. Evlatları kurtulduğu için heybeyi altın 
parayla doldururlar. […] Kızı el üstünde tutarlar, oğullarına almak isterler. Kız da : “Hayır, benim 
kocam var. Bana bir miktar para verin kocamın yanına gideyim.” deyince ısrar ederler. Kız: “Bana para 
verin. Kocama gideyim.” Der ve onlar da kıza heybe dolusu para verirler. (Seyidoğlu, 2006: ss. 35-37) 

 Yapılan işin karşılığı olarak verilen ödüller başka masallarda da görülmektedir. Ödül olarak 

verilen nesnenin çoğunlukla altın olduğu görülmektedir:  

Derviş bunu görür ve bundan bir şey anlamaz, kapının önünde oynayan çocuklara: “Bu bina niçin 
böyle?” diye sorar. Çocuklar: “Buraya bir kız geldi, padişahla evlendi bir dervişin elinden kaçmış. 
Padişah da burayı böyle yaptırdı ki derviş gelirse buradan aşağı atıp parçalansın.” Derviş çocuklara    
bir avuç altın verir. (Seyidoğlu, 2006: s. 55) 

Padişah hemen oğluna aslanı kesmesini söyler. Adamlarına da : “Boynundan bir mavi boncuk yere 
düşerse bize getirin. Kim getirirse bir kese altın vereceğim.” der. (Seyidoğlu, 2006: s. 173) 

Padişah kızın kurtardığı oğluyla sarılıp ağlaşır. İki heybenin gözünü altın doldurup kızı yolcu eder. 
(Seyidoğlu, 2006: s. 240) 

 

Yukarıdaki masallarda ödül bir işi başarmanın sonucunda, farkında olarak ya da olmayarak 

yapılan iyiliğe karşılık veya sadece tanımı gereği herhangi bir şeye karşılık olarak verilmiştir.  Bazı 

masallarda verilen ödüller padişahtan geldiği için maddi olarak oldukça yüklüdür. Bunun sebebi 

ise padişahın bulunduğu konumun diğer insanlardan daha yüksek bir konumda olması ve 

dolayısıyla gücünü, itibarını göstermek istemesindendir. Bu durum masallarda şu şekilde 

görülmektedir: 

“Benim kızımı kim konuşturursa hem kızımı vereceğim, hem de yedi deve yükü altın vereceğim.” 
(Sakaoğlu, 2001: s. 281) 
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Bu oğlan bir gün avda bir hayvan vurur. Nasıl hayvan, onu bilemeyiz. Üstünün tüyü mercana benzer, 
kırk tülü tüyü var. Mücevher gibi parlıyor. Oğlan bu postu götürüp padişaha verir. O da lalaya emir 
verir: 

“Lala, bunu hazineye götür, ne kadar para alırsa alsın.”(Sakaoğlu, 2001: s. 414) 

 

 “Aslan Ali” (Alptekin, 2002: s. 317) adlı masalda kızın aile fertleri kendilerini kurtaran 

kahramanın gücünden etkilenmiş, arada bağ kurmak ve böyle bir gücü karşılarına almamak 

amacıyla kız kardeşlerini ödül olarak vermişlerdir: 

“Ama ağabeyler işde bu sizin yanınızdaki demir sobalı, sobasını vurdu bu binanın bir tarafını yıkdı. 
Fakat ben halimi anlatınca size yardımcı getdi, sizi bulaştırdı ve siz de bunun haline çaresine bakın.” 

O yedi gardaş: 

“Bu gız gardaşımızı sana vereceğiz, sana nikâh yapalım, bu senin, bundan sonra senin hanımın olsun, 
biz seni, sen bizi tanıyalım.” (Alptekin, 2002: s. 317) 

 Masallarda müjdelik, diğer türlerde olduğu gibi sevgiliden ya da kayıp olan kişilerden haber 

getirildiğinde verilmektedir. Aşağıdaki masallarda verilen müjdelikler sırasıyla “bin lira ve bir tabak 

altın”dır: 

Benli Bahri’nin geleceği gün yaklaştıkça kız da adeta bir düğün hazırlığı yapıyor. Kocası gemiyle 
gelecekmiş. “Gemiyi ilk görüp bana müjde getirecek olana bin lira bahşiş.” diye haber salıyor. Mahalleli 
artık tetikte, kim önce gemiyi görecek, diye yarış ediyorlar adeta. (Boratav, 1969: s. 98)  

Sabah olunca cariyeler kahvaltı getirirler, sofranın ortasına da bir tabak altın koyarlar. Köroğlu: “Kızım 
bu ne?” diye sorar. “Hanımım selam söyledi. Dedi ki, sağ olsun Hacı Ahmet’ten mektup getirdi, haber 
verdi. Bu onun hediyesi olsun ve yoluna devam etsin.” (Seyidoğlu, 2006: s. 242) 

Aşağıdaki masalda yine kahramanın bulunması karşılığında müjdelik verilmiştir. Fakat 

burada diğer masallarda olduğu gibi verilen müjdeliğin ne olduğu net bir şekilde belli değildir: 

Gözünü bağladılar, arabaya oturttular, annesi de beraber dükkâna gittiler. Dükkânın üzerine 

kara perdeler çekilmiş, üzerine Cevheri Firoş’u görüp bulana, bilmem ne kadar müjde mağazaları 

vereceğiz  diye  yazılar asmışlar. Dükkânı açtı oturdu, evine müjdeler gitti. Kurbanlar 

kesildi, sadakalar verildi, açlar doyuruldu, çıplaklar göğüldü, dünya tenge tenge gitti, Cevheri Firoş 

gelmiş diye. (Günay, 2011: s. 293)  

 Kimi zaman getirilen haber paha biçilemeyecek derecede güzeldir. Bundan dolayı 

verilecek olan hediye kişinin elinde olanların en iyilerinden birisidir. Bu durum aşağıdaki masalda 

şu şekilde görülmektedir: 

  Lala gidip gelir. 

 “Padişahım, müjdeler olsun, kaybettiğin küçük oğlun geldi. Müjdeme ne vereceksin?” 
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 “Ne istersen senin olsun. Filanca konaklar, filanca cariyeler senin olsun.” 

 “Allah senden razı olsun.” (Sakaoğlu, 2001: s. 421) 

 Bahşiş ise yalnızca bir masalda görülmüş olup gönüllü olarak yapılan yardımların 

karşılığında verilmiştir: 

 Yolda Aras kurutanın yerine gelince Aras kurutan, Allahaısmarladık deyince üç marifeti 

bilen ona üç altın  verir. “Benden sana hediye çok faydan oldu.” Biraz sonra Seyrek basanın 

 yerine gelirler. Ona da üç altın  verir. (Seyidoğlu, 2006: s. 133) 

 Ayak teri bir işi gördürmek için herhangi bir yere gönderilen kişiye hizmeti karşılığında 

verilen paradır. Bu durum “Dallan Reyhanım Dallan” (Günay, 2011) ve “Arif Yusuf” (Günay, 

2011) masallarında şöyle görülmektedir: 

“Ana karı, beni kandırma. O, padişahın oğlu. Beni niye kandırıyorsun? Doğrudan doğruya gel bana 
padişahın oğlu seni çağırıyor, de. Niye malını telef ediyor, neden tüccar dükkânı açıyor? Git, benden 
selam söyle, tüccar dükkânına gideceğim, yalnız bir çift elmas nalınla bir kalbur altın yollasın.” Kız beş 
lira kadına ayak teri parası veriyor. (Günay, 2011: s. 189) 

 

 “Yok, bir şey söyleme. Kapının arkasında bir taka var, o takadaki taşı kaldırırsın, oradan yüz lira inci 
 parasını alırsın, beş lira da sütanneye ayak parası verirsin.” (Günay, 2011: s. 312) 

1.5. Rüşvet 

 Masallarda rüşvet tanımına uygun bir şekilde yapılmaması gereken bir işi yaptırmada 

kullanılır. “Helvacı Güzeli” (Günay, 2011: s. 221) adlı masalda ailenin erkekleri, baba ve oğul, bir 

memlekete gitmeye niyet ederler. Giderlerken baba karısını ve kızını mahalledeki müezzine 

emanet eder. Müezzin zamanla kendisine emanet edilen kıza âşık olur. Fakat kız müezzine karşılık 

vermez. Müezzin de bu kızı kandırması için bir yaşlı kadın bulur ve ona rüşvet verir. Bu durum 

masalda şu şekilde görülmektedir: 

 

“Ben nasıl kandırayım, onlar ehli perde, dışarı çıkmazlar.” 

“Al sana birkaç tane altın.” 

“Ben sana kandırdım, inşallah.” 

Kocakarı biraz dantel, çorap, lif, yazma tülbent alıyor, bir bohçaya koyuyor, bu kızın evine gidiyor. 
(Günay,  2011: s. 221) 
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 “Köroğlu” (Seyidoğlu, 2006: 246) adlı masalda kahramanın, bir önceki masalda olduğu 

gibi, uygunsuz bir işi yaptırmak için rüşvet vermesi şu şekilde görülmektedir: 

Dolaşıp bahçenin kapısını bulur. Kapıda da nöbetçiler bekliyormuş. “Müsaade edin içeri gireyim.” 

“Hayır, bırakmayız.” derler. Hasan Bey bunlara bir avuç altın verir, hemen kapıyı açarlar. 

(Seyidoğlu, 2006: s. 246) 

 Aşağıdaki masallarda ise rüşvet haksız kazanç olarak şu şekilde görülmektedir: 

“Ana, ana ne olur bizi içeriye al?” 

“Benim yerim mi var sizi içeriye alayım, misafir edeyim?” 

Arap cebinden bir avuç altın çıkardı, kadına verdi. Kadın altını görünce bunları içeri aldı. 

(Günay, 2011:  s. 156) 

“Nene karı bu gece ben senin evinde kalayı, yerin yok mu?” 

 “Oğlum ben kim, ev kim? Bir kozmiğim/kulübe var, içinde ben kalırım, seni nereye 

alayım.” 

 “Nene karı, idare, al sana bir avuç altın.” 

 “Uy oğul, yer mi yok, gel başımın üzerinde var, hemen sen gel.” (Günay, 2011: s. 229) 

 “Ana karı, ne olur beni misafir etmez misin?” 

 “Oğlum, gözün kör mü, görüyorsun çıkrığın yarısı içerde yarısı dışarda. Seni nasıl misafir 

 edeyim?” 

“Ana karı, al sana bir avuç altın vereyim, beni misafir et.” (Günay, 2011: s. 253) 

 “Nine bize bir yer ver de garibiz yatalım.” “Eh toprak başına benim yerim ne arar ben sizi 

alayım da yatırayım.” “Nine al sana bir avuç altın biz garibiz iki üç gün sizde kalalım.” Hemen 

altınları görmesiyle gözleri parlar. (Seyidoğlu, 2006: s. 313) 

 Etik olmayan bir işi yaptırırken de rüşvet yine ön plana çıkmaktadır. Zaman zaman 

kıskançlıktan dolayı kötü bir işi yaptırmak için rüşvet verildiği de görülmektedir: 

 Kardeşleri bunu duyunca hemen gidip bir cadı kadın tutarlar. Cadı kadına bir avuç altın 

verirler: “Bu altına al nine. Eğer, kardeşimiz altın perçemli oğlanla inci dişli kız doğurursa onları 
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hemen köpek veya kedi yavrusuyla değiştir. Çocukları da pamuğa sarıp bize ver.” (Seyidoğlu, 

2006: s. 104) 

 Kimi zaman hediye hile aracı olarak kullanılır (Demirel, 2007: s. 292). Aşağıdaki masalda 

da âşıkların kaçmak için verdikleri rüşvetin bu amaçla kullanıldığı şu şekilde görülmektedir: 

Gız bi daa düşünür bunu naal yapacağız bunu derken oğlan der ki: 

“Nöbetçilere bir gazan altın verdik miydi, uyuya galmışız gaçmışlar derler.” Padişahın gızına böyle 
böyle annattımıydı, padişahın gızı eve geder. Ne gadar ziyneti varsa, ne gadar fiyetli bohçalar varsa 
hepsini alır gelir. Neyse ikisi içeriye girerler. Nöbetçilere derler ki: 

“Gelin buraya padişahın gızıyla bana müsaade edin, size şu gadar altın vereceğim.” 

Bu sefer bekçiler derler ki: 

“Onlara izin verelim bir saat içerisinde geri gelirler, biz de altını belişiriz.” (Alptekin, 2001: s. 398) 

 

1.6. Olağanüstü Hediyeler 

 İncelenen masal metinlerinde en sık karşılaşılan motiflerden birisi çocuksuzluk motifidir. 

Çocuğu olmayan kişiler genellikle padişahlardır. Bu durumun sıkıntısını çeken padişah tebdili 

kıyafetle gezmeye çıkar. Çocuğu armağan eden tanrının aracısı olarak derviş ya da Hızır birdenbire 

masal kahramanının karşısına çıkar ve derdine derman olacak hediyeyi verir (Özünel, 2013: s. 62). 

Burada verilen hediye genellikle zürriyetin sembolü olarak kabul edilen elmadır. Dervişin padişaha 

verdiği bu elma olağanüstü bir hediyedir. Tanrının kuluna yardım etmek amacıyla gönderdiği bir 

lütuftur. Bu durum hediyelerin sadece insanlar arasında alınıp verilen bir nesne olmadığının 

tanrıdan da çeşitli vesilelerle insanlara hediye verebileceğinin bir göstergesidir.  Bu duruma P. N. 

Boratav’ın (1969) Eşek Kafası, Umay Günay’ın (2011) Şah İsmail, Üç Nar, B. Seyidoğlu’nun 

(2006) Topal Leylek, Tasa Kuşu, Nar Tanesi, Melik Şah, Üç Turunçlar, Serencam, S. 

Sakaoğlu’nun (2001) Ne İdim, Ne Oldum, Ne Olacağım, M. H. Yavuz’un (2002) Şato adlı 

masalları örnek gösterilebilir. Bu masallardan bazıları aşağıda ele alınmıştır: 

 “Ne istiyorsun, çiftçi kardeş?” demiş. O da: 

 “Allah bana bir evlat vermedi. Canım sıkıldı da ‘of’ dedim.” demiş. Arap cebinden bir elma 
 çıkarmış: 

“Al, bu elmanın yarısını sen ye, yarısını karın yesin. Allah size bir oğlan evlat verir.” demiş. Adam 
elmayı almış, bir de bakmış ki Arap ortadan kaybolmuş… (Boratav, 1969: s. 176) 
 
“Padişahım, selamün aleyküm.” 
Padişah selamını almadı, bir daha söyledi almadı. Üçüncü kere söyledi padişah duydu: 
“Aleyküm selam.” 
“Padişahım, selamımı neden almadın? Tanrı selamı alınmaz mı”? 
“Ne Tanrı selamını alayım, ben de koca bir padişahım, hiç evladım yok.” 
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“Evin yapıla, sözünde durursan Tanrı sana evlat verir, sözünde durmasan vermez. 
“Peki, ben sözümde duracağım.” 
Derviş padişaha iki elma verdi. (Günay, 2011: s. 150) 
 
 
Pınarın başında otururken bakar ki, ne atının izi ne de ayağının tozu olan bir derviş baba geliyor: 
“Selamünaleyküm.” der. “Aleykümselam, İbrahim Bey.” “Adımı bildin muradımı da vereceksin.” 
“Muradın neyse ben veririm.” “Benim muradım soyumun olmayışıdır.” Derviş buna bir elma verir. 
“Bu elmayı götür yarısını hanımın yesin yarısını da sen ye sizin çocuğunuz olur.” (Seyidoğlu, 2006: s. 
142) 
  
Padişah bir gün veziri ile otururken bir derviş gelip buna bir elma verir. (Sakaoğlu, 2001: s. 356) 
 
“Tamam, sana iki tane elma vereceğim. Bunlardan birisini sen ye, birisini de karın yesin. Bu elmaları 
yedikten sonra iki çocuğunuz olacak. (Yavuz, 2002: s. 281) 

 

 Masallar içinde olağanüstü olayları barındırdığı için verilen hediyelerde de zaman zaman 

bu olağanüstülük görülmektedir. Özünel (2013: s. 64), verilen olağanüstü hediyelerle ilgili olarak 

“kahramanın karşılaştığı güçlükleri kendisine hediye edilen büyülü nesnelerle aşması zorluklar 

karşısında mistik bir hediye ile ödüllendirildiğinin göstergesidir” demiştir. Verilen olağanüstü 

hediyeler ise genellikle kahramanın atından gelen üç kıl, tüy veya karıncalar tarafından verilen üç 

teldir. Bu hediyeler kahramanın başı ne zaman sıkışsa ona yardımcı olacak hediyelerdir. “Hayırsız 

Kız” (Günay, 2011) adlı masalda verilen hediye üç kıl olarak görülmektedir:  

 “Beni artık sal, benden üç kıl al, ne zaman darda kalırsan o üç kılı birbirine sürt, ben 

hemen  gelirim.” (Günay, 2011: s. 367) 

 “Padişahın Üç Kızı” (Seyidoğlu, 2006: s. 154) ve “Sırma Saç” (Seyidoğlu, 2006: 202) adlı 

masalları buna örnek olarak gösterilebilir: 

 

“Mademki durmayı kabul etmiyorsun eğer gidersen ben sana bir tüy vereyim. Bu tüyümden al nerede 
başın sıkışırsa kılını kılına sürt yak. Ben orada imdada yetişirim.” (Seyidoğlu, 2006: s. 154) 

Karıncalar buna bir çift tüy verirler. Derler ki: “Başın sıkıştığı zaman bu tüyleri çek biz yetişiriz.” 
(Seyidoğlu, 2006: s. 202) 

“Ahmet Şah” (Seyidoğlu, 2006: s. 217) adlı masalda ise verilen hediye üç tel olarak görülmektedir: 

Karınca ordusu dolaşır, suyu geçecek yol bulamaz. Ahmet Şah elindeki odunla suya köprü yapar, 
karıncalar geçer. En arkadan da topal bir karınca gelir. Ona selam verir, konuşurlar. Karınca buna üç 
tane tel verir. Der ki: “Bir yerde sıkılırsan bu telin birini yak ben gelir sana yardım ederim.” Ahmet  
Şah biraz daha bakar ki, bir tek bacağı on kulaç olan bir adam geliyor. Ona da selam verir. O da der ki: 
“Selam vermeseydin seni yerdim ama bana selam verdin ben de sana dost oldum. Sana üç tel 
vereceğim. Ne zaman canın sıkılırsa tellerin birini yak ben sana yardım ederim.” (Seyidoğlu, 2006: s. 
217) 

 “Ağlayan Narla Gülen Ayva” (Sakaoğlu, 2001: s. 312) ve “Avcı Mehmet’in Oğlu” 

(Sakaoğlu,2001: s. 415) adlı masallarda ise olağanüstü hediye olarak görülen hediyeler kıldır: 
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 “Sana sırtımdan birkaç kıl veririm, darlandın mı kılları birbirine çalarsın, ben hemen 
gelirim. (Sakaoğlu, 2001: s. 312) 

 

2. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Masallarda Hediyeleşme 

 Masal üreticisi ve tüketicisinin daha çok kadınlar olduğu bilinmekle birlikte tüm yazın 

türleri içinde geleneğe en çok bağlı kalınarak sürdürülen bir tür (Sezer, 2015: s. 110) olduğundan 

kültürel birikimi, toplumun duygu ve düşüncelerini, beklentilerini net bir şekilde görmek 

mümkündür. Toplumsal cinsiyet bağlamında hediyeleşmeyi ele almadan önce masallarda 

karşılaşılan kadın ve erkek tipleri ele alınacaktır.  

 Masallarda karşılaşılan kadın kahraman tipleri sırasıyla şunlardır: Mutluluğu yakalamak için 

uğraş veren, olayların gidişini yönlendiren akıllı, vefalı, özverili, direşken kadınlar; kıskanç, iftiracı 

kadınlar; kötü kalpli üvey anneler, büyücü kadınlar ve acımasız dev anaları; cinsel tacize uğrayan 

kadınlar; eşlerine ihanet eden kadınlar; yalan ve kurnazlıkla mutluluğa ulaşmak isteyen kadınlar; 

akılsız, beceriksiz, sağduyusuz kadınlar (Yavuz, 2002: ss. 61-62). Erkek kahraman tipleri ise 

şunlardır: Kadınlar tarafından yönlendirilen pasif erkekler; akıllı, becerikli, özverili, cesur, 

iyiliksever erkekler; kolayca aldatılabilen erkekler; hilekâr, kurnaz, açgözlü, kötü yürekli erkekler ve 

bilge ihtiyar erkekler (Yavuz, 2002: ss. 80-81). Kadın ve erkek tipleri karşılaştırıldığında; erkek 

kahramanların kadınlara nazaran daha becerikli olması gibi bir beklenti olduğu görülmektedir. 

Bunda geleneğin kadına ve erkeğe yüklediği rollerin etkisi vardır. Genel olarak kadının ve erkeğin 

mekânları, masallardan da anlaşılacağı üzere, iç ve dış mekân olmak üzere keskin bir çizgiyle 

ayrılmıştır. Kadınlardan kendilerine ait olan iç mekânda bulunmaları beklenirken; erkeklerden 

kamusal alanda hep en iyi şeyleri yapmaları beklenir. Kadının hâkim olması gereken alan ev içidir. 

Görevi ise namusunu koruyup bunun sürekliliğini sağlamaktır. Erkeğin hâkim olması gereken alan 

ise evin dışı yani kamusal alandır. Rolü ise karsını ve çocuklarını korurken bir yandan da kamusal 

alanda gerçekleşen kötülüklerle mücadele etmektir.  

 Yukarıda masallardaki hediyeleşme motifleri tespit edilirken bu kısımda ise ele alınan 

masallarda tespit edilen hediye motifleri toplumsal cinsiyet bağlamında incelenecektir. 

 Hatıra olarak verilen hediyeler arasında en sık karşılaşılan nesne yüzüktür. Bu nesne aynı 

zamanda kahramanların başına gelen kötü olaylardan sonra kavuşmalarını, kahramanların 

birbirlerini tanımalarını sağlayacaktır. “Gül ile Sinaver” (Sakaoğlu, 2001: s. 455) adlı masalda bu 

hediyenin kadından erkeğe isteyerek verildiği görülmektedir. “Padişahın Kızının Ahlaksızlığı” 

(Alptekin, 2002: ss. 432-433) adlı masalda ise hediye olarak tercih edilen yüzük erkekten kadına 
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verilmektedir. Fakat kadın bununla yetinmeyip erkekten gizlice mendilini de hatıra olarak 

almaktadır. “Benli Dilber” (Alptekin, 2002: s. 278) adlı masalda, bir önceki masalda olduğu gibi, 

hatıra olarak karşı tarafın haberi olmadan alınan nesne yüzüktür ve bu eylem erkek kahraman 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Yüzüğün hediye olarak görüldüğü bir başka masal “Padişahın 

Oğluyla Hizmetkârı” (Alptekin, 2002: s. 394) adlı masaldır ve yüzük kadın tarafından erkeğe 

verilmektedir. Diğer masallardan farklı olarak bu masalda hediyeleşme karşılıklıdır. Kadın 

kahraman hediye ettiği yüzük karşılığında sevdiği adamdan altın bir tarak alır. Bilindiği gibi yüzük 

çiftler arasında bağlılığın sembolüdür ve masallarda da hediye olarak tercih edilmesinin sebebi 

budur. Ayrıca son masalda erkeğin hediye olarak kadına verdiği ürününün altından olduğunun 

belirtilmesi erkeğin üstünlüğünü göstermek amaçlıdır. Yani hediye alışverişi karşılıklı olsa da erkek 

kadından üstün olmak zorundadır. 

 “Şah İsmail” (Alptekin, 2002: s. 446) adlı masalda hediyeleşmenin karşılıklı olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. Hatıra olarak erkeğin verdiği hediye mendil, kadının verdiği hediye ise 

taraktır.  Önceki masallarda olduğu gibi buradaki mendil de masalın sonunda kavuşmaya vesile 

olacak olan bir hediyedir. Verilen hediyelerin hatıra olması dışında bir özelliği olmamakla birlikte 

kadının verdiği hediyenin ona verilen alana ait bir hediye olduğu görülmektedir. 

 “Çiftçi Mehmed Ağa” (Boratav, 1969), “Mehmet Ağazade Mehmet Ağa” (Alptekin, 2002) 

ve “Ahmet Bezirgân” (Seyidoğlu, 2006) adlı masallarda verilen hediyeler arasında şunlar 

görülmektedir: Cariye, halı, inci, mercan, zümrüt, platin, para, padişahların kızları veya kız 

kardeşleri. Bu masallarda hediyeyi veren taraf da alan taraf da erkektir. Hediyeyi ilk veren kişilerin 

maddi durumları yerinde olmasa da tesadüfen buldukları eşyalar çok değerlidir ve bu eşyayı hediye 

olarak verdikleri kişiler padişahladır. Padişahlar da bu hediyenin altında kalmamak için 

kendilerince daha değerli gördükleri şeyleri hediye olarak geri göndermektedir. Erkeğin gücünü, 

statüsünü göstermesi açısından önemli bir yere sahip olan hediyeler üstünlük sağlamak amacıyla 

ve gerektiğinde kadınların hediye olarak kullanılmaktan çekinilmediği görülmektedir. Bu durum 

kadının erkeğe karşı söz hakkının olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Kadın yaratımı 

olduğu düşünülen bir türde kadının kendini böyle bir konuma düşürmesi koşullar ne olursa olsun 

rollerin değiştirilemediğinin de göstergesidir aynı zamanda.  

 Kadınının mekânı ev olduğu için hediyeleşme geleneğinde verdiği hediyeler manevi 

anlamda değerli olsalar da çok çeşitlilik göstermemektedir. Dolayısıyla hediye çeşitliliğin 

görüldüğü durumlar genellikle erkeğin hediye verdiği durumlardır. “Yatalak Mehmet” (Boratav, 

2009: s. 142) adlı masalda şehir dışına çıkan Mehmet annesi ve misafirlerine hediyeler almaktadır. 
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Hediyelerin ne olduğu bilinmemektedir. Misafirlerin cinsiyeti bilinmese de masalda kahramanın 

annesine yani bir kadına hediye getirdiğinin belirtilmesi kadının ve erkeğin bulunabileceği 

mekânların üstü kapalı bir şekilde vurgulandığının bir göstergedir. 

 “Sitti Nusret” (Boratav, 2009: ss. 184-185) adlı masalda kahramanı temsilen annesinin 

yeni doğan torunlarına verdiği hediyeler görülmektedir. Bu hediyeler sırasıyla elmaslı maşallah, 

hamayıl ve incili bir çevredir. Verilen hediyelerin hepsi çocukların babalarına ait eşyalardır. 

Masalda erkek kahraman kendisine ait olan kamusal alandayken kadın kahramanın ona ait olan iç 

mekânda kaldığı görülmektedir. Ayrıca bundan önceki masallarda olduğu gibi verilen hediyelerin 

kahramanları kavuşturmak gibi bir özelliğe sahip olduğu da görülmektedir. 

 Masallarda yapılan iyilik hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Hele de iyiliği yapan kahraman 

erkekse ve yola çıkacaksa eldeki bütün imkânlar kullanılarak iyiliğinin karşılığı verilmeye çalışılır. 

“Dul Kadının Oğlu” (Günay, 2011: s. 16) adlı masalda kahramana verilen hediyeler bir terki altın, 

bir gümüş hançer, bir filinta, bir de yamçı ve yavuz attır. Bu nesneler kahramanın çıktığı yolda 

ihtiyacı olan nesnelerdir. Çocukluktan itibaren kadına ve erkeğe gerek oynadıkları oyunlar gerekse 

oynadıkları oyuncaklar vasıtasıyla yapması gerekenler öğretilir. Kadına içsel alana ait olan şeyler 

öğretilirken erkeğe kamusal alanda neler yapılacağı öğretilir. Erkeklerin gücünü göstermesi için 

daima kahramanlık gerektiren işler yapması gerekmektedir. Masalda verilen hediyeler de bu 

durumun yansımasıdır. Erkeğe verilen hediyeler gücü, kuvveti, savaşmayı ve hâkimiyeti temsil 

ederler. 

 Yardım etmek amaçlı verilen bir diğer hediye “Fakir Adam” (Günay, 2011: s. 172) adlı 

masalda içi elmas dolu bir ekmek olarak görülmektedir. Bu bağışı yapan padişahın oğludur. 

Erkeğin statüsü ne olursa olsun gücünü her alanda göstermesi gerektiğinin bir örneğidir bu masal. 

Çünkü toplumun erkeğe yüklediği rollere göre erkek her zaman en iyisini yapmak zorundadır. 

Bunu yapmadığı takdirde erkek bulunduğu çevrenin beklentisini karşılamadığından dışlanacaktır. 

 “Yaban Tezeği” (Günay, 2011: s. 276) adlı masalda ise kadının yardım etmek için verdiği 

hediye bir yemeklik mercimektir. Bu da kadının verdiği hediyelerin ev içinden olduğu görüşünü 

destekler niteliktedir.  

 Ataerkil sistemin kadınları metalaştırdığı bir uygulama olan başlık parası geleneği 

masallarda erkeğin gücünü ve sevgisini ispatlaması açısından önemli bir görev üstlenmektedir. 

“Muradına Nail Olmayan Dilber” (Seyidoğlu, 2006: s. 176) adlı masalda babanın kızını isteyen 

kahramandan istediği başlık Halep köprüsünün üstüne elmastan saçaklar yaptırmasıdır. “Sıçan 
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Çocuk” (Günay, 2011: s. 259) adlı masalda kızın babası başlık olarak kendi sarayından daha 

yüksek bir saray, kahramanla kendi evinin arasına yılanın bile geçemeyeceği bir çeper ve bir tabak 

yemekle bütün cemaatin doyurulmasını istemiştir. “Avcı Mehmet’in Oğlu” (Günay, 2011: s. 282) 

adlı masalda başlık olarak istenilenler de şöyledir: Kahraman kızın babasının konağını kaldırıp bir 

dağın üzerine koyacak, kızın babası kırk kazan yemek pişirecek ve kahramanın bulduğu bir adam 

bunu yiyecek, yere serpilen bir kilo darı toplanacak ve sonuncu bir salkım üzüm sabah 

namazından sonra kızın babasının önünde olacak. “Üç Şart” (Yavuz, 2002: ss. 341-342) adlı 

masalda ise kızı isteyen kahramandan gözü kanlı bir devi öldürmesi, devlerin şimşir tarağı ve 

devlerin aynası başlık olarak istenmiştir. Son olarak “Balıkçı Güzeli” (Günay, 2011: s. 286) adlı 

masalda istenilen başlık ise kırk katır yükü altındır. Pek çok olağanüstü olaya ev sahipliği yapan 

masallarda başlık için istenilen hediyelerin de olağanüstü özelliklere sahip olduğu görülmektedir. 

Bu hediyeleri temin etmek erkeğin gücünü gösterip toplum içindeki statüsünü yükselteceği gibi 

evlenmek istediği kadına olan sevgisinin de büyüklüğünü göstermenin bir yoludur. Kadının rolü 

ise masallardan anlaşıldığı kadarıyla erkeğin boyunduruğu altına girip kendine verilen alanda en iyi 

şekilde hizmet etmektir. 

 Evlilikle ilgili bir aşama olan kız istemede götürülen hediyeler bir çift kıymetli bilezik, 

pırlanta taç, pırlantalı yakutlu elmastıraş bir ayna, kelâm-ı kadim (Boratav, 1969: ss. 147-151, 235-

239) olarak görülmektedir. Hediyeler bir kadın tarafından başka bir kadına verilmektedir. 

Masallarda kadın hediye olarak Kur’an’ı kabul etmiştir. Bu da zaman zaman kadınların maddi 

değeri yüksek olan hediyeleri değil manevi olarak anlamı olan hediyeleri tercih edebileceğinin bir 

göstergesidir. 

 Evlilikle ilgili olarak verilen son hediyeler yüz görümlüğü adı altında erkeğin kadına verdiği 

hediyelerdir. Bu hediyelerden ilki “Allah Kerim, Padişahın Oğlu Erim” (Boratav, 1969: s. 276) adlı 

masalda yakut bir yüzük olarak görülürken; ikincisi “Yaşlı Kadınlar” (Sakaoğlu, 2001: s. 439) adlı 

masalda kırmızı bir altın olarak görülmektedir. Erkek bu hediyeyi kadına vermek zorundadır. 

Çünkü âdetler bunu gerektirmektedir. Şayet bu hediyeleri vermezse toplum tarafından kınanır.  

 “Müezzin” (Günay, 2011: s. 92) adlı masalda ailenin reisinin şehir dışına çıkması 

gerekmektedir ve kızlarına evden dışarı çıkmamalarını tembihler. Çünkü bakire bir kızın, hangi 

nedenle olursa olsun ev içinden ayrılması iffetine zarar gelmesi anlamındadır (Özünel, 2006: s. 

42). İffetine zarar geldiği için de cezalandırılması gerekmektedir. Masal ödüllerini ancak bağımlı 

kadın tiplerine sunar (Sezer, 2015: s. 19). Bu masalda da bağımlı olan kadın küçük kız kardeştir ve 
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karşılığında hediye olarak babasının sahip olduğu bütün malları almıştır. Kadının bulunduğu aile 

içindeki erkeğe bağımlı olmak gibi bir zorunluluğu olduğu görülmektedir. 

 Masal metinlerinde kadın kahramanların zaman zaman erkeğe ait olan alanlarda yer 

alabileceği görülmektedir. Genellikle kadınlar bu alanlarda güçlerini göstermek için erkek kılığında 

görülürler. Yolculuğa erkek elbiseleri içinde çıkmak, dışsal alanın eril olduğunun kabulüdür (Sezer, 

2015: s. 39). “Fesliğenci Kızı” (Boratav, 2009: ss. 130-132) adlı masalda kadın kahraman tam 

olarak bu şekilde görülür. Sevdiği erkeğin peşinden giden kadın erkek kılığında karşısına çıkar ve 

satranç oynamayı teklif eder. Bu oyunu elbette ödüllü bir oyundur. Erkek kahraman oyun 

kaybettiğinde ona verilecek ödül cariyedir –ki bu cariye kadın kahramanın kendisidir. Kadın 

kahraman kazandığında ise aldığı ödüller altın hamayıl, altın saat ve ipek poşudur. Kadın 

tarafından erkeğe sunulabilecek hediyenin kadının cinselliği olduğu görülmektedir. Burada amaç 

dostluk kazanmak gibi görünse de nihai hedef kadının sevdiği erkeği elde etmesidir. Kadının 

erkeğe ait olan bir alanda bulunması ona yüklenen rollere aykırı olsa da görülmektedir ki zaman 

zaman kadınlar da sevdiği erkeğin peşinden gidebilir. Masalda kadın her ne kadar kahramanlık 

yapmış olsa da bilinmektedir ki masalın sonunda kahramanca davranışları bırakıp kendisine ait 

olan alanda kendisinden beklenilen iyi eş ve iyi anne olmak gibi davranışları sergileyecektir. 

 Masallarda ödül olarak verilen hediyeler genellikle yapılan iyi bir iş karşılığında verilirler. 

Verilen ödüller sırasıyla şöyledir: Bir torba altın (Boratav, 2009: s. 167), bir miktar para, bir avuç 

altın, bir kese altın, iki heybe altın (Seyidoğlu, 2006: ss. 35-37, 55, 173, 240), padişahın kızı, yedi 

deve yükü altın, para (Sakaoğlu, 2001: ss. 281, 414), kadın (Alptekin, 2002: s. 317). Ödüllerin 

çoğunlukla erkekler tarafından verildiği görülmektedir. Verilen ödül miktarlarının erkeklerin 

statülerine bağlı olarak şekil aldığı tespit edilmiştir. 

 Müjdelik haber getirmenin karşılığı olarak verilen hediyeler arasındadır. Bir masalda bin 

lira (Boratav, 1969: s. 98) başka bir masalda bir tabak altın (Seyidoğlu, 2006: s. 242) müjdelik 

olarak kadınlar tarafından sevdiği adamlardan haber getiren kişilere verilmiştir. Müjdelikte de 

miktarı belirleyen kişinin maddi durumudur. Sevdiği adamdan haber getiren kişiye müjdelik 

veriyor olması yine kadının konumuyla alakalıdır. Kadının evin dışına çıkması uygun 

görülmediğinden böyle bir yola başvurduğu görülmektedir. Bir başka masalda da yine kaybolan 

kişinin ailesi tarafından müjdelik olarak miktarı belirtilmeyen para verildiği belirtilmektedir 

(Günay, 2011: s. 293). Son olarak müjdelik olarak verilen hediye konak ve cariye olarak 

görülmektedir (Sakaoğlu, 2001: s. 421). Bu hediye ise padişah tarafından verilmiştir. 

Görülmektedir ki kişinin maddi durumu iyiyse imkânlar dâhilinde en iyi hediyeyi vermektedir. 
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Kadının ve erkeğin verdiği müjdelikler kıyaslandığında erkeğin üstünlüğü burada da 

görülmektedir. 

 Bahşiş, yapılan yardımlar karşılığında yalnızca bir masalda, üç altın (Seyidoğlu, 2006: s. 

133) olarak verilmektedir. Erkek kahraman kendisine yardım eden olağanüstü özelliklere sahip 

kişilere vermiştir bu hediyeyi. 

 Masallarda rüşvet yapılması hoş karşılanmayacak bir işi yaptırmak amacıyla verilmektedir. 

Bu hediye türünün karşılaşıldığı ilk masal “Helvacı Güzeli” (Günay, 2011: s. 221) adlı masaldır. 

Masalın kötü karakterli erkek kahramanı sevdiği kadını kandırması için yaşlı bir kadına birkaç tane 

altını rüşvet olarak verir. Başka masallarda da (Günay, 2011: s. 156, 229; Seyidoğlu, 2006: s. 313) 

yaşlı bir kadının evinde kalmak için erkek kahramanlar bir avuç altını rüşvet olarak vermektedir. 

Masallarda yaşlı kadınla bir erkeğin birbirlerinin mekânlarında rahatça bulunabildikleri 

görülmektedir. Bunun sebebini Özünel (2006: 79) “yaşlı kadınlar cinsel işlevlerini tamamlayarak 

bir anlamda işlevsizleşmişlerdir” şeklinde açıklamaktadır. Kadın cinsel olarak çekiciliğini ya da 

işlevselliğini kaybettiği anda erkekle aynı alana girme özgürlüğünü elde eder. Hediyeleşme geleneği 

üzerinden de bu görülmektedir.  

 Rüşvetin bir başka masalda (Seyidoğlu, 2006: s. 104) kadınlar tarafından cadı kadına, 

toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir işi yaptırmanın karşılığında, bir avuç altın olarak 

verilmektedir. Bu da göstermektedir ki kadın hoş karşılanmayacak bir iş yapacağı zaman toplum 

tarafından dışlanmış bir başka kadından yardım almaktadır. Bunun altında yatan sebep ise kadının 

kendine yüklenen iyi ve saf olma rolünü elinde tutmaya çalışmasıdır. 

 Alışılmışın dışında olayların görülebileceği masallarda, verilen hediyelerde de olağanüstü 

özellikler görülmektedir. Bu doğrultuda ele alınacak olan ilk hediye elmadır. Evlilikte en önemli 

unsur çocuktur. Çocuksuzluk motifinin işlendiği masallarda erkek kahramanlara olağanüstü 

güçlere sahip olduğuna inanılan birisi tarafından elma hediye edildiği görülür (Boratav, 1969: 176; 

Günay, 2011: s. 150; Seyidoğlu, 2006: s. 142; Sakaoğlu, 2001: s. 356; Yavuz, 2002: s. 281). Bilindiği 

gibi elma zürriyetin sembolüdür ve genellikle yaşlı bir derviş tarafından erkeklere verilmektedir. 

Kutsalla ilintili olan hediyeler erkekler tarafından verilmektedir. Bunun bu şekilde metinlere 

yansımasının sebebi ise ataerkil sistemin bir getirisidir. Erkeğin her alanda kadından üstün olduğu 

düşüncesi her fırsatta metinlerde verilmeye çalışılmıştır. 

 Olağanüstü olarak nitelendirilebilecek diğer hediyeler şunlardır; üç kıl (Günay, 2011: s. 

367), bir tüy, bir çift tüy, üç tel (Seyidoğlu, 2006: ss.154, 202, 217), birkaç kıl, kıl (Sakaoğlu, 2001: 
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ss. 312, 415). Bu masallarda yüzük dışında verilen hediyelerin hepsi erkeğe verilmiştir. Erkeğin 

kahramanlığını göstermesi için yardım amaçlı verilen bu hediyeler ataerkil sistemin erkeği 

kutsallaştırmaya çalışmasının metinlere yansımasıdır.  

 Kadının en önemli rolü iffetini ve namusunu sonuna kadar korumak zorunda olmasıdır 

(Özünel, 2006: s. 35) ve bunu da kendine verilen alanın dışına çıkmamakla sağlayabilir. Çünkü 

kadın için korunaklı olan tek bölge ona tahsis edilen alan olan evin içidir. Hatta öyle ki zaman 

zaman bu mekânda bile güven altında değildir. Kadının kendine ait olan alandan çıkması namusa 

leke getirmesiyle özdeşlemiştir. Fakat masallarda kadının evden çıkması olağanüstü şekillerde 

sağlanarak bu durum biraz esnetilmiştir ve bir şekilde kadının bekâretini bozmadığı açıklanır 

(Sezer, 2010: s. 47).  “Ağlayan Nar ile Gülen Ayva” (Alptekin, 2002: s. 452) adlı masalda da kadın 

olağanüstü şekilde evden çıkmakta, sevdiği erkeğin evine girmekte ve hatıra olarak ayrılığı 

simgeleyen mendili vermektedir. Verilen hediye kadın tarafından ulaşılması zor olmayan hatta 

kendi mekânına ait olan bir hediyedir. Bu masalda zaman zaman geleneğin tabularının 

yıkılabileceği üstelik bunun bir kadın tarafından yapılabileceği görülmektedir.  

 Her alma bir verme karşılığıdır, doğadaki ve toplumdaki dengeler karşılıklı bir alıp verme 

üstüne kurulmuştur. “Eşmanip” (Yavuz, 2002: s. 181) adlı masalda da insanlara yapılan yardımın 

karşılığında kadın kahraman sevdiği adamı bulmayı amaçlamaktadır. İyilik için insanlara dağıttığı 

hediye parasız ekmektir. Genel olarak masallara bakıldığında sevdiğini arama ya da sevdiğinin 

peşinden gitme rolü erkeğe aittir. Ama bu masalda erkeğe yüklenen rolü kadının üstlendiği 

görülmektedir. Bu kadının erkeğe ait olan alanda bulunması demek olsa da bu alana dâhil 

olmadığı, geçici olarak o alanda olduğu bilinmektedir. Aradığını bulduğunda kendi alanına 

mutlaka dönecektir. Çünkü kadının ait olduğu alan dışarı değil içeridir. 

 Toplumsal cinsiyet rolleri kişiye doğduğu anda itibaren yüklendiğinden metinlere de 

kuvvetli bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Çocukluktan itibaren kadına evde kalmak, erkeğe ise 

evin dışında olmak aşılanır. Dolayısıyla kadına öğretilen kendisine tahsis edilen özel alanda başarılı 

bir birey olmak, erkeğe öğretilen ise kamusal alanda olup bitenlerle başa çıkmak, mücadele etmek 

ve kadın üzerinde egemenlik kurmaktır. Ele alınan masallarda da bu durum hediye üzerinden 

kendini göstermektedir. Hediyeler aracılığıyla erkeğin, kadın ve başka erkekler üzerindeki gücü, 

hâkimiyeti, statüsü yükseltilip dışarıyla olan mücadelesi vurgulanırken; gerek kadına verilen 

hediyeler gerekse kadının verdiği hediyelere bakılınca onun daima ev içinde olması gerektiği, 

erkeğe hizmet etmek zorunda olması gerektiği görülmektedir. Ayrıca kadın yaşlandıkça kötü 
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nitelikler kazanıp art niyetli olurken; erkek yaşlandıkça iyi özellikleri artmaktadır. Bu da yine 

toplumun kadına ve erkeğe yüklediği anlamların bir yansıması olarak metinlerde görülmektedir. 

 

Sonuç  

 Hediyeleşme, toplumun yapısı ve beklentilerine göre şekillenmiş hediyeler aracılığıyla 

fertlerini bir arada tutmaya yarayan, görünürde gönüllülük esasına dayalı bir oluşumdur. İnsanlar 

sahip olduğu konumu ve gücü kaybetmemek adına toplumun kendinden beklentilerini yerine 

getirmek zorundadır. Hediyeleşmek de bu beklentiler arasındadır. Kişi kendinden beklenen bu 

olduğu için istese de istemese de bu geleneğin bir parçası olmak zorundadır. Dolayısıyla 

hediyeleşme görünürde gönüllü olsa da altında bir zorunluluk yatmaktadır. 

 İtibar elde etmede hediyeleşmenin önemli bir kültürel gelenek olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda kişinin hediye vermesi itibarını artırır. Masallarda, değerli ve ulaşılması zor nesnelerin 

hediye olarak tercih edilmesi, hediye veren kişinin toplum içindeki statüsünü artırıcı işleve sahiptir. 

 Hediyeler vasıtasıyla oluşturulmuş sembolik bir dil olduğu tespit edilmiştir. Örneğin; 

hediye olarak erkeğin yüzük vermesi evlilik isteğinin bir yansımasıyken; mendilin zaman zaman 

ayrılığı zaman zaman sevgiyi anlatan bir sembol olduğu görülmektedir. Buna ek olarak çalışmada 

kadının hediye olarak verildiği ve barışı simgelediği de görülmektedir. 

 Hediye verici pozisyonundaki kişinin, kadın erkek fark etmeksizin, toplumun 

beklentilerine göre, hediye verdiğinde itibarı artarken kendisinden beklenen hediye verme 

eylemini gerçekleştirmediğinde itibar kaybına uğradığı tespit edilmiştir.  

 Kadının ve erkeğin ait olduğu uzamlar kuşaktan kuşağa metinler vasıtasıyla aktarılmıştır. 

Metinlerden hareketle kadının mekânının özel alan/ev içi, erkeğin mekânın ise kamusal alan 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durum verilen hediyelerde de kendini göstermiştir. Erkekten istenen 

kamusal alana ait olan, gücünü gösteren hediyeler vermesidir. Söz konusu kadın olduğunda ise 

böyle bir durum görülmemiştir. Erkek verdiği hediyelerle gücünü ve sevgisini ispatlarken; kadın 

verdiği hediyelerle kendine tahsis edilen kısıtlı alanda yeteneklerini göstermektedir.  

 Metinlerdeki hediyeleşmeden hareketle ağırlıklı olarak kadının hediye alan kişi, erkeğin ise 

hediye veren kişi konumunda olduğu tespit edilmiştir.  Kadının hediye verdiği durumlar tespit 

edilmiş olmakla birlikte özellikle sevgili olma halinde erkeğin daha çok hediye verdiği 

görülmüştür.  
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 Kadın ve erkek arasında alınıp verilen hediyelerde bir kalıplaşma olduğu görülmekle 

birlikte hediye alıp vermede cinsiyetin belirleyici bir rol üstlendiği görülmüştür.  

 Metinlerde kadınlara verilen hediyelerin altın tarak, kolye, bilezik gibi genelde dış güzelliği 

tamamlayıcı unsurlar olduğu görülürken; erkeğe verilen hediyeler at, kama, yamçı gibi gücü, 

savaşmayı temsil eden hediyelerdir. Buradan hareketle kadınlara yüklenen rollerden birinin güzel 

görünmek olduğu tespit edilirken; erkeğe kuvvetli, savaşçı ve hâkim güç olmak gibi roller 

yüklendiği tespit edilmiştir. Hediyeler vasıtasıyla kadın ve erkeğin rollerinin pekiştirildiği 

görülmüştür. Buradan ve kadının hediye olarak verildiği masallardan hareketle, kadının 

nesneleştirildiği tespit edilmiştir. 
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Öz 

Türkiye’de Sosyoloji’nin üniversite düzeyinde bir ders olarak okutulmasının başlangıcı Ziya Gökalp tarafından açılan dersin 

okutulduğu 1913 yılı olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak Sosyoloji alanında da çeşitli kitaplar ve ders kitapları da 

yayımlanmaya başlamıştır. Bu kitaplardan biri 1917 yılında faaliyete geçen Medreset’ü’l-Mütehassisin Felsefe Şubesi’nde okutulmak 

üzere Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi müdürü Ahmed Midhat tarafından kaleme alınan İlm-i İçtima adlı eserdir. Meşrutiyet 

döneminde yazılan ilk telif ders kitaplarından biri olan İlm-i İçtima öğrencilere yönelik anlatımıyla dikkat çeker. Sosyoloji’nin geçirdiği 

aşamalar anlatıldıktan sonra sağlıklı bir bölümlemeyle Sosyoloji’nin alt başlıklarını ele alır. Başta Durkheim olmak üzere Tarde ya da 

Montesqiueu gibi Ondokuzuncu yüzyılın önde gelen sosyal bilimcilerinden alıntılar yapan Ahmed Midhat değişik Fransızca kaynakları 

da kullanarak Sosyoloji alanına öncü bir katkı yapmıştır. Kitap ayrıca Sosyoloji terminolojisinin Türkçeleştirilmesinde de kayda değer 

bir yere sahiptir.  
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ABSTRACT 

The beginning of a lesson taught in sociology at the university level in Turkey is considered as 1913. As a result, various books and 

textbooks were also published in the field of Sociology. One of these books is the book called İlm-i İçtima, which was written by Ahmed 

Midhat, the director of the Foreigners Department of the Police Department, to be taught at the Department of Philosophy of Medreset. 

İlm-i İçtima, one of the first copyright textbooks written during the Constitutional Monarchy period, draws attention with its narration 

directed to students. After explaining the stages of Sociology, it discusses the subheadings of Sociology with a healthy division. Ahmed 

Midhat, who quoted from the leading nineteenth century social scientists, especially Durkheim, made a pioneering contribution to the field 

of Sociology by using various French sources. The book also has a significant place in the Turkishization of sociological terminology. 

Keywords: Sociology, İlm-i İçtima, Ahmet Mithat,  History of Sociology 
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Giriş 

Türkiye’de Sosyoloji’nin üniversite düzeyinde bir ders olarak okutulmasının başlangıcı -

ilgili karar 1912 yılında alınmış olmakla beraber (Tuna, 2005: s.52) 1913 yılı olarak kabul 

edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak Sosyoloji alanında da çeşitli kitaplar ve bu duruma 

paralel olarak ders kitapları da yayımlanmaya başlamıştır. Bu bağlamda ilk ders kitaplarından biri 

Ziya Gökalp’ın ders notlarından Hamid Sadi Selen(1892-1968)’in “Ziya Gökalp Bey’in takrir-i 

âlîlerinden” alt başlığıyla yayımladığı kitaptır (Özege, 1973: s.703).  Benzer şekilde Ziya Gökalp’ın   

İlm-i İçtima adlı eseri de 1915 yayımlanmıştır (Özege, 1973: s.703). Bu ders kitapları hakkında genel 

olarak Türk Sosyoloji Tarihi ve Türk Sosyoloji Eğitimi Tarihi’ni inceleyen eserlerde bilgi 

bulunmaktadır. Ancak aşağıda ana hatlarıyla incelenecek olan diğer bir sosyoloji ders kitabı 

hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Bunun sebebi bu ders kitabının okutulduğu birimin 

Darülfünun’dan başka bir kurum olması olabilir. Bu kurum Medreset’ü’l-Mütehassisin’dir. 

Onaltıncı yüzyıldan itibaren giderek niteliği düşen ve verilen eğitimin dinî ilimlerle 

kısıtlandığı Osmanlı Medreseleri’nde reform çabaları Onsekizinci yüzyılda başlamış ancak 

istenilen netice elde edilememiş ve yirminci yüzyılın başında medreselere burada öğretim 

yapan/öğrenim gören hoca ve öğrencilerin dahi şikâyet ettiği bir aşamaya gelinmiş ve 1908’de 

Meşrutiyet’in yeniden ilanında sonra konu kapsamlı bir biçimde ele alınmış ve Medaris-i İlmiye 

Nizamnamesi ile medrese öğrenimi oniki yıl olarak öngörülmüş ve yapılan incelemeler sonucunda 

öğrenime devam etmesi uygun görülen İstanbul’daki 81 medrese 1914 yılında Darü'l-Hilafeti'l-

Aliyye ismi altında tek bir medrese sayılmıştır (Kütükoğlu, 1973: s.507). Din derslerinin yanında 

astronomi, fizik, kimya, coğrafya, tarih, Farsça ve Türkçe dersleri de okutulacak ve. Alman, 

İngiliz, Fransız veya Rus dillerinden biri de zorunlu dersler arasında girecektir. 

Mübahat Kütükoğlu’nun (1993: s.508)  aktardığına göre bu medresedeki âli kısmı 

bitirenler veya dışarıdan bütün sınıfların imtihanlarını verenler arasından dini ilimlerde ihtisas 

yapmak isteyenler için Medresetü'l-Mütehassısin adıyla Sultan Selim Camii bünyesinde yüksek 

seviyede bir medrese de kurulmuş ve bu medreseye 1917 yılında yapılan düzenleme ile Medrese-i 

Süleymaniye adı verilmişti. Medreset’ü’l-Mütehassisin’de okutulan derslerden biri de 

İçtimaiyat/Sosyolojidir. Derste okutulmak üzere bir kitap hazırlanmıştır. Kitabı yazan ve aynı 

zamanda dersi veren kişi -kapakta yer alan bilgiye göre- Emniyet-i Umumiye Ecanib(yabancılar) 

Şubesi Müdiri (*) Ahmed Midhat idi. (**)  

Kitabın tam ismi ise Medreset’ül- Mütehassısîn Felsefe Şubesi’nde Tedris Olunan İlm-i İçtimaa Ait 

Takrirler(Midhat 1331)(Medreset’ül- Mütehassısîn Felsefe Bölümü’nde Okutulan Sosyoloji’ye Ait 

Ders Notları)’dir. Seyfettin Özege’nin hazırladığı Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler  
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Kataloğu’nda yer alan bilgiye göre kitap 64 sayfadır ve Özege tarafından ‘tamamlanmıyor’ notu 

düşülmüştür (Özege, 1973: s.703). Bu çalışmada faydalanılan nüsha da 64 sayfadır ve 

tamamlanmamaktadır. 

 

İLM-İ İÇTİMA  

Kitap İlm-i İçtima(Ahmed Midhat, 1331: s:2) Sosyoloji başlığı altında öncelikle 

Sosyoloji’nin  bilim olarak tarifi ile başlar:   

İlm-i İçtima, hâdisat-ı içtimaiyyenin tâbi olduğu kavanini taharri eden bir ilimdir. İlm-i İçtima’ın 
tarifinde mezkûr kuyud hakkında izahata girişmezden evvel bu ilmin tarihçesinden bu ilmin 
tarihçesinden müstakil bir mevcudiyet-i ilmiye teşkil edinceye kadar geçirdiği istihalelerden bahs 
edeceğiz (Ahmed Midhat, 1331: s:2).     

Sosyoloji toplumsal olayların bağlı bulunduğu kuraları inceleyen bir bilimdir ve bu bilimi 

tanımlamadan ve Sosyoloji bağımsız bir dalı olmadan geçirdiği aşamaları anlatacağını söyleyen 

Ahmed Midhat şöyle devam eder:  

Bir takım malumatın müstakil bir ilim vücuda getirebilmesi için muayyen bir mevzua malik olması 
iktiza eder. İlm-i İçtima pek yakın zamanlara gelinceye kadar malum bir şey değildi. İnsanlar içtimai 
hayatlarını tevlid edecek ihtiyacat önünde İçtimayat’ın mevzuuna dahil olan hukuk, ahlak, aile, 
hükümet ve hatta cemiyet hakkında bir takım kanaatleri, fikirleri vardı. Fakat bütün bunlar hayat-ı 
ameliyenin meydana getirdiği bir takım kavaidden gayrı bir şey değildi. Tabir-i diğer ile İlm-i İçtima’da 

bir sanat mahiyeti görülüyordu (Ahmed Midhat, 1331: s:2)     

  Anlaşılacağı gibi bilgilerin bir araya gelip ayrı bir bilim dalı oluşturması belirli bir konuyu 

ele alması gerektiğini ve Sosyoloji’nin yakın döneme kadar bilinen bir dal olmadığını ancak bu 

disiplinin ilgi alanına giren aile, ahlak hukuk ve toplum gibi konularda düşüncelerin ortaya 

konduğunu ancak bunun bilime evrilmesi için zamanın geçmesi gerektiğini  belirtir. 

Ahmed Midhat’ göre Rönesans insanın düşünce dünyasında ve bilimsel anlayışında 

gelişme meydana getirdi ancak 19. Yüzyıla gelinceye kadar Sosyoloji henüz bir bilimdalı olarak 

teşekkül etmemişti.  

Rönesans devrinde kanaat-ı beşeriyede husule getirdiği tebeddülatın  git gide beşerin tekâmül-i 
ilmiyesinde temin ettiği muvaffakiyete rağmen, ondokuzuncu asra gelinceye kadar İçtimaiyat’ın 
mütalaası daha muayyen bir şekil, daha zengin bir inkişaf peyda etmekle beraber, amelî bir takım 
malumat derecesinden çıkamamıştı; bu hâl bittabi İçtimaiyat sahasında müstakil bir ilmin doğmasına 
mani oluyordu (Ahmed Midhat, 1331: s:3).       

Yazar, Montesquieu’nün ileri sürdüğü yasanın, eşyanın doğasından çıkan zorunlu ilişkiler 

teorisini sosyolojiye uyarlayarak yeni bir adım attığını açıklar. Montesquieu’nün ortaya attığı 

toplumsal olaylar bir takım doğal kanunlara tabidir görüşünü ortaya attığını ve ekonomide serbest 

mübadeleyi benimseyen fizyokratların da bu izden gittiklerini belirtir. 

Sosyolojide düzen görüşünün Auguste Comte tarafından açıklandığını belirten Ahmed 

Midhat (Ahmed Midhat, 1331: s:3),  Kont’un sosyolojinin teorik ve tasnif edilmiş bir bilim 
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olduğunu belirtmesiyle bir yenilik getirdiğini ifade eder. Kont’un positive felsefe Felsefe-i Müsbete 

Dersleri (Cours de Philosophie Positive)  kitabında Sociology ismini verdiği bu disipline koyduğu üç temel 

niteliğin hemen bütün içtimaiyyunca(sosyologlarca) kabul gördüğünü ifade eder. Bunları, Hadisat-

ı içtimaiye bir sanata zemin olmazdan evvel bir ilme esastır, bu ilim umumîdir. Yani diğer sosyal 

bilimlerin “filan veya falan” sosyal olayları değil sosyal olayların heyet-i mecmuasını ve  birbiriyle 

ilişkisini araştırır, sosyal olayların incelenmesi a posteriori yani sonradan gelen bilgi olmalıdır 

şeklinde sıralar ( Ahmed Midhat, 1331: s:3). 

Burada şeniyet tabirini kullanan Ahmed Midhat bir dipnotta şeniyetin daha önce Ziya 

Gökalp tarafından Fransızca’daki realite karşılığı kullanıldığını ve bu eserde kullanacağı başka 

terimler için de tesadüf olunacak daha birkaç tabiratın Türkçe mukabillerini yine Ziya Bey’in 

tedkikat-ı âlimânesine medyunum  cümlesiyle ifade eder (Ahmed Midhat, 1331: s:2). 

Ahmed Midhat Sosyoloji’nin gelişiminin Gabriel Tarde’ın Kavanin-i İçtimaiye adlı eseriyle 

devam ettiğini söyleyerek  sosyal olayların tabi olduğu kuralları cemiyetin parçası olan bireyde 

bulur der(Ahmed Midhat, 1331: s:4). ‘Sorbon Darülfünunu İçtimaiyat Muallimi Emil Durkheim’ın 

sosyal olaylarda  realite objective, bir şeniyet-i hariciye mahiyeti(dışsal realite) gördüğünü ve bu 

şeniyetin/realitenin bir cemiyette yaşayan insanların ortak bir biçimde ortaya koyduğu sosyal 

kanunların, sosyal sınıfların oluşum şekli ve etkinliklerinde bulunduğu esasını ortaya koyup ispat 

ettiğini ifade eder (Ahmed Midhat, 1331: s:4). Ahmed Midhat,  Durkheim’ın bu esasla İlm-i 

İçtimaı bütün meslek-i felsefiyeden azade müstakil bir ilim yaptığını söyleyerek Sosyoloji’nin 

bağımsız bir dalı olarak ortaya çıkışını anlatır(Ahmed Midhat, 1331: s:5). Bu noktada yazarın 

sosyolojinin felsefeden bağımsız bir disiplin olma nedenine yaptığı vurgu dönemi itibarıyla dikkate 

değerdir.  

Sosyal olayların çeşitli ve bir diğerine bağlı olan bir bütün olarak görülmesi gerektiğini 

vurguladıktan sonra yazar “İlm-i İçtimaın Aksamı” alt başlığıyla Sosyoloji’nin ilgi alanları hakkında 

kısaca bilgi verir ve bunları muhit, beşeri unsurlar, içtimai coğrafya, hukuksal, dinsel, ekonomik 

kurumlar olarak sıralar. (Ahmed Midhat, 1331: s:5) 

İlm-i İçtima-ı Umuminin, Ulum-ı Hususiye-yi İçtimaiye Karşısında Vazifesi başlığında, 

Sosyoloji’nin  toplumsal bir olayın bir ülkedeki durumunu inceleyerek diğer bir ülke ile 

kıyaslamanın sonucunda bir toplumsal yasa ortaya koymaya çalıştığını ve İlm-i İçtima-ı 

Umumi’nin analizler aracılığı ile  bir ‘terkib  yani sentez peşinde’ olduğunu iddia eder (Ahmed 

Midhat, 1331: s:6). 

İlerleyen bölümlerde Ahmed Midhat, İlm-i İçtima’ın kaynaklarında birinin mukayeseli 

tarih olduğuna ve Sosyoloji’nin hukukla olan ilişkisine değinir((Ahmed Midhat, 1331: s:5). Kitapta 
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değinilen diğer konular da şu başlıklar altında toplanabilir. Hadisat-ı İçtimayye(Toplumsal 

Olaylar); İçtimai Cereyanlar(Toplumsal Akımlar) ki yazar şu tarifi yapar: Belirli bir biçim 

almamakla beraber bir dışsal kendilik ve zorlayıcı niteliğe sahip olan olaylar Toplumsal Akım 

olarak adlandırılır ve ek olarak bir de fikir akımları vardır(Ahmed Midhat, 1331: s:11 ).  

Hadisat-ı Şekliye veya Vücudiye  başlığı altında ise Formalism  ve  Pantheism’e açıklık getiren 

Ahmed Midhat Sosyoloji’nin kullandığı yöntemler hakkında da Usül-i İlm-i İçtimâî alt başlığıyla 

bilgi verir: Buna göre Sosyoloji’de iki çeşit usül vardır. Biri a priori ‘kalbî’ diğeri de a pastériori 

‘bâdi’dir. Ayrıca Sosyolojik araştırmalarda observationun, gözlemin ayrı bir yeri vardır ve gözlemin 

nasıl yapılacağına dair bilgi verir (Ahmed Midhat, 1331: s:11). Buna göre istatistik, gözlemin bir 

şeklidir ve sosyolojik  olayların maddi olarak araştırılması  ve sonuçların rakamlarla 

gösterilmesidir. Daha sonra istatistikin tarihçesi ve kullanım alanları hakkında bilgi veren yazar  

istatistik cetvelleri hazırlanırken diagram(hattî), stéréogram(şeklî), cartogram(haritavî) 

kullanılabileceğini de ekler(Ahmed Midhat, 1331: s:14-16). 

Sosyoloji’de kullanılan diğer bir yöntem ise ‘Cümlevî Usul-Monographie’dir ki kitapta 

umumiyet içinde  değil de aile, fabrika ve nahiye gibi groupe(topluluk) içinde araştırma yapmak 

usulü şeklinde tanımlanır(Ahmed Midhat, 1331: s:17). Yöntemin kurucusunun  Frédéric Le Play 

olduğu anıldıktan sonra örnek olarak ailenin yaşadığı muhit, arazi, nüfus yapısı, dinsel ve ahlakî 

alışkanlıklar, sağlık durumu,  ailenin sosyal seviyesi; ailenin geçinme araçları, gelirleri ve ücretleri; 

Ailenin ‘suret-i tayyüşü’: Yaşama şekli: yiyip içtikleri, oturdukları yer, gezinti biçimlerinden söz 

ederek bu konuyla ilgili Fransız sosyolog Emile Chyesson’u ön plana çıkartır(Ahmed Midhat, 

1331: s:19). 

Daha sonra Enquête Tahkik Usulü başlığında nasıl anket yapılacağını açıklayan(Ahmed 

Midhat, 1331: s:20) Ahmed Midhat,  Ethnographie yani Kavmî Usul’le ilgili olarak ise  daha önce 

açıkladığı anket, monografi ve istatistik usullerinin medenî toplumlarda uygulanabileceğini Afrika, 

Asya ve Afrika’daki ilkel ya da yarı medenî toplumlar için ise etnografik metodun uygulanması 

gereğine işaret eder(Ahmed Midhat, 1331: s:22). Yazara göre bu kavimler hakkında sosyolojik 

gözlem yapmanın  tek yolu o kavim ile beraber yaşamaktır. Sosyal olayları anlamanın yollarından 

birinin de tarih olmasından ötürü yazarın değindiği son  yöntem ise L’Histoire-Tarih  

yöntemidir(Ahmed Midhat, 1331: s:25). Ahmed Midhat, izleyen bölümde aradaki benzerlik ve 

farkları da ortaya koyarak bütün bu metotları bir birleri ile karşılaştırır ve bu usuller hakkında 

eleştiriler varsa onlara da yer verir . 
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Kitapta bundan sonra anlatılan konu Teşrii-i Tecarib’dir.  Ahmed Midhat’a göre Hayat-ı 

İçtimâî yani toplumsal hayat hakkında yapılacak deneyler, bir kimyahane, bir bakteriyolojihane 

veya hastanede yapılacak deney gibi basit değildir.(Ahmed Midhat, 1331: s:29). Deneylerden elde 

edilen sonuçların da bir yasaya dönüşmesinin  bir kânunun geçici bir süre ile ortaya konması; 

belirli bir bölgede geçerli olması; bir bölgede uygulanmasıyla elde edilen sonuca göre kanunun 

ortadan kaldırılması ya da genele yaygınlaştırılması olarak  üç şekilde gerçekleştiğini 

belirtir(Ahmed Midhat, 1331: s:31).    

Kitabın ikinci bölümü, Hâdiast-ı İçtimaiyyenin İstisbarına Müteallik Kavaid başlığını 

taşımaktadır ki ağırlıklı olarak İktisat Sosyolojisi,  Aile Sosyolojisi ve Suç Sosyolojisi konularına 

değinir (Ahmed Midhat, 1331: s:32-54). 

“Hâdisatta mutad-i hal ile merziyenin tefrikine müteallik kavaid” başlıklı üçüncü bölümde 

ise işbölümü- collective conscience kavramına temas edilir (Ahmed Midhat, 1331: s:57),  ancak 

yukarıda da belirtildiği kitap tamamlanmadığı için bu konuda yapılan açıklamalar da yetersiz 

kalmıştır. 

KULLANILAN KAVRAMLAR VE BU KAVRAMLARIN TÜRKÇE KARŞILIKLARI 

Bu kitabın üzerinde durulması gereken bir yönü de yukarıda Ahmed Midhat’tan 

aktarılarak değinildiği gibi  sosyolojik kavramlara bulunan Türkçe karşılıklardır. Her ne kadar 

yazar bazı kavramların Türkçeleştirilmesini Ziya Gökalp’a borçlu  olduğunu söylese de(Ahmed 

Midhat, 1331: s:3) kendisi değişik kavramlar için Türkçe karşılıklar kullanmıştır. 

Türkiye’de‘sosyoloji dili/terminolojisi oluşmasının aşamalarını göstermesi bakımından bu 

kavramlar aşağıdaki örnekler verilmesi yararlı olacaktır. Zecr-i İçtimâî: Contrainte Social; İndividualit: 

Şahsiyyun; İstibsar: Observation; Metaphysique positive: Mâba’adettabiiyye; Socialism: İştirakiyyun; Empiriques: 

İhtibariyyun; Rationalite: Akliyyun; Moralité: Ahlakiyyun; Criminologie:Cürmiyat; Concrete: Madde-i 

Müşahhasa; Semiyye: Clan;  Famillle Maternelle: Mâderî Aile;  Famille Patriarcale: Pederî Aile, Usul-i 

Tasavvuri: Method ideologique; Madde-i Hayatiye: Protoplazma.(Ahmed Midhat, 1331: s:2-59) 

Ahmed Midhat’ın İlm-i İçtima ders notlarında geçen  sosyologların ve sosyal bilimcilerin 

isimleri de şu şekilde sıralanabilir: Auguste Comte ki yazar tarafından Determinism- Muayyeniyet 

meslek-i felsefiyyesinin kurucusu olarak nitelenir(Ahmed Midhat, 1331: s:5), Spinoza, Locke, 

Hume, Emille Cheysson,  Sescartes, Étienne Bonnot de Condillac, Raffaele Garofalo(kriminolog).   

(Ahmed Midhat, 1331: s:2-62) 

Ahmed Midhat’ın kullandığı kaynaklar  kendi tercüme ettiği şekli ile şöyle listelenebilir: 

Emile Durkheim: Usul ve Kavaid-i İçtimaî; Herbert Spencer: Kavaid-i İçtimai; Gabriel Tarde: 

http://www.felsefe.gen.tr/etienne_bonnot_de_condillac_kimdir.asp
http://www.felsefe.gen.tr/etienne_bonnot_de_condillac_kimdir.asp
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L’opinion et la foule ve Les Lois Sociales; René Warms: Philosophie des Sciences Sociales; Montesquieu: 

Ruh’ül Kavanin (  Ahmed Midhat, 1331: s:57 ) 

SONUÇ  

 Batı toplumunun toplumsal krizlerine çözümler aramak üzere sosyolojinin imkanlarından 

faydalandığı süreç  Osmanlı aydınının Batı ile temaslarında dikkatini çekmiştir. Sosyoloji’nin 

devletin yaşadığı siyasal ve sosyal krizlerin çözümünde ve  toplumsal çözülmenin önlenmesinde 

çare olacağını düşünen aydınlar özellikle 1908 yılında ilan edilen Meşrutiyet ile özgürleşen 

entelektüel ortamda Fransa merkezli sosyoloji ekollerinden  ve öncülerin söz eder hale 

gelmişlerdir. Özellikle İmparatorluğu kurtarmak üzere ileri sürülen fikir akımları sosyoloji –aydın 

karşılaşmasının çok erken dönemine denk gelmiş olsa da belli fikir akımlarının cereyanını olanaklı 

kılmıştır. Özellikle Ziya Gökalp’ın kültürel Türkçülük  çatısında Halka Doğru ve Yeni Hayat 

görüşünün doktrin olarak ortaya çıkışındaki fikirsel temelleri sosyolojik bakış açısı ile inşası ve 

edebiyat ile sosyolojinin imkanları sayesinde doktrinini geniş kitlelere yaygınlaştırıp sürecin devlet 

politikasına dönüşmesi çok erken dönemde Türk toplumu için kendi sözünü söyleyen  

Sosyoloji’nin bir bilim olarak varlığını olanaklı kılmıştır. Sosyoloji’nin disiplin olarak bu güne 

kadarki yolculuğunda özellikle terminolojisinin Türkçeleşmesi ve yerli kaynakların kaleme alınması 

ve ekollerin oluşması noktasında Meşrutiyet sonrası eğitim ve kültür hayatında meydana gelen 

dönüşümler önem arz etmektedir. 

1908’de yeniden ilan edilen Meşrutiyet, eğitim konusunda yeniliklerin yaşandığı bir dönem 

olmuştur. Medreselerin yenilenmesi esnasında kurulan Medreset’ü’l-Mütehassisin’deki Felsefe 

Bölümü’nde okutulan Sosyoloji dersleri Emniyet-i Umumiye Yabancılar Şubesi Müdürü Ahmed 

Midhat tarafından verilmiştir ve bu ders notları ‘takrirler’ nitelemesi ile 1915 yılında basılmıştır. 

Kitapta Ahmed Midhat Sosyoloji’nin tanımını, ilgi alanlarını, kullandığı kaynak ve yöntemleri 

sistematik bir biçimde ve Fransızca kaynaklardan aktarmıştır. Ahmed Midhat hem bu kaynakları 

hem kaynakların yazarları olan sosyal bilimci ve sosyologları tanıtmış hem de Sosyoloji’de geçen 

kavramların Türkçeleştirilmesinde –Ziya Gökalp’tan sonra- öncülük etmiştir. 

Ahmed Mithad’ın, İlm-i İçtima adlı eserinin  ders notlarından derlenmiş eski yazılı bir 

kitap olarak  günümüze ulaşmasının  en önemli yanı Osmanlı aydınının Sosyoloji ile 

karşılaşmalarında edindiği izlenimi ve bakış açısını da ortaya koymasıdır. Sosyoloji terminolojisinin  

çok erken dönemden itibaren Türkçeleştirilmesi gayretinin  ve Türk toplumunun sorunlarına 

bakışta özgün yöntemlerin neler olabileceğinin araştırılmasının dönemin Sosyolojiye dair 

entelektüel birikimini de ortaya koyması itibarıyla oldukça önemlidir.  
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NOTLAR 

* Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 8 Mayıs 1915 tarihli bir belgeye göre Ahmed Midhat, Ecanib 

Şubesi Müdiri olarak Bükreş’e gitmiştir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, DH. EUM. MH.  Kutu.  102. 

Gömlek. 45. H. 23.06.1933. 

** Ancak notların kimin tarafından tutulduğu ve yayına kimin tarafından hazırlandığı hakkında herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır. 
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	Evin dışında ücretli olarak çalışan bir kadın olmanın avantajını yaşadığını belirten Meryem ise, ev işlerinde ve çocuk bakımında eşinin desteğini aldığını ancak anne olmanın ayrı bir sorumluluk gerektirdiğini bu nedenle yükünün daha ağır olduğunu şu ...
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	5. Anneliğin Anlamı
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	Hani çevremde isteyip de çocuk sahibi olamayanlar ya da istemeyenler de oluyor. Özellikle de çalışan kadınlar için çok zor oluyor. Ne olursan ol evlendiysen çocuk yapacaksın deniliyor. Biz böyle gördük. Ama her kadın anne olacak diye bir şey de olmama...
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