
 

NAMUS KAVRAMININ ĠNSAN HAKLARI AÇISINDAN  

ĠNCELENMESĠ 

 

 

 

 

 

Gülden Aydoğdu 

171128106 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Ġnsan Hakları Anabilim Dalı 

Ġnsan Hakları Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Prof. Dr. Hülya ġimga 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Haziran, 2020 



 

  



NAMUS KAVRAMININ ĠNSAN HAKLARI AÇISINDAN  

ĠNCELENMESĠ 

 

 

 

 

 

Gülden Aydoğdu 

171128106 

Orcid: 0000-0003-1405-7086 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Ġnsan Hakları Anabilim Dalı 

Ġnsan Hakları Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Prof. Dr. Hülya ġimga 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Haziran, 2020 

 



ii 

 

JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI 

  



iii 

 

ETĠK ĠLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI 

  



iv 

 

TEġEKKÜR 

Zorlu geçen tez sürecimde kendimi sıkıĢmıĢ hissettiğim her anda yanımda olan, 

desteğini ve bilgisini benden esirgemeyen, bana olan inancını kaybetmeyen ve 

yollarımızın kesiĢmiĢ olmasından dolayı kendimi çok Ģanslı hissettiğim danıĢmanım 

Prof. Dr. Hülya ġimga‟ya sonsuz teĢekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.  

Ġnsan hakları konusundaki derin bilgi ve birikimini sonsuz bir sabırla aktaran 

kıymetli hocam Prof. Dr. Ġoanna Kuçuradi nezdinde ana bilim dalındaki tüm hocalarıma 

bana kazandırdıkları için teĢekkürlerimi sunuyorum. 

Bu sıkıntılı sürecimde bana katlanan ve her seferinde “Bitti mi?” diye soran, 

baĢta annem Emine Aydoğdu ve babam Kenan Aydoğdu olmak üzere tüm aileme, 

sevgilerini ve desteklerini hiç esirgemedikleri için teĢekkür ediyorum. Ayrıca her 

yazdığım bölümü sabırla okuyan kardeĢim Tuğba Aydoğdu‟ya yorumları ve katkıları 

için de özel olarak teĢekkür ediyorum. 

Ve ġükrü‟ye, sevgisi ve desteğiyle her zaman yanımda olduğu ve bana güç 

verdiği için… 

 

 

Gülden Aydoğdu 

Haziran, 2020 

 



v 

 

ÖZ 

NAMUS KAVRAMININ ĠNSAN HAKLARI AÇISINDAN 

ĠNCELENMESĠ 

Gülden Aydoğdu 

Yüksek Lisans Tezi 

Ġnsan Hakları Anabilim Dalı 

Ġnsan Hakları Yüksek Lisans Programı 

DanıĢman: Prof. Dr. Hülya ġimga 

Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 

 

AraĢtırmalar, kadınların maruz kaldığı ayrımcılık ve Ģiddet insanlık tarihi kadar 

eski olduğuna iĢaret etmektedir. Ġktidar iliĢkileri bağlamında, kadın yüzyıllardır egemen 

eril güç tarafından çeĢitli yollarla baskı altında tutulmuĢtur. Namus olgusu eril baskının 

önemli bir aracı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kadın bedeni ve cinselliği namus gibi 

toplumsal normlar aracılığıyla denetime alınmıĢtır. Bu toplumsal normların dıĢına çıkan 

kadınlar çok çeĢitli insan hakkı ihlallerine maruz kalmaktadır. Bu çalıĢmada, ataerkil 

toplum yapısında kadınların yaĢam hakkı ihlalleri dahil pek çok baĢka hak ihlaline 

neden olan namus anlayıĢı ve sonuçlarından olan namus cinayetleri özellikle felsefi 

antropoloji temelli insan hakları açısından incelenmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Ataerkil Sistem, Kadın, Kadının Ġnsan Hakları, Namus, Ġnsan 

Hakları 
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HUMAN RIGHTS 

Gulden Aydogdu 

Master‟s Thesis 

Department of Human Rights 

Human Rights Programme 

Thesis Supervisor: Prof. Hulya Simga 

Maltepe University Graduate School, 2020 

 

Researches indicate that gender discrimination and violence faced by women are 

as old as human history. In the context of power relations, women have been oppressed 

by the men in various ways for centuries. “Honor” is one of the primary pretexts of 

male domination. The female body and sexuality are controlled via social norms such as 

honor. Women who do not conform to these social norms are subjected to various 

human rights violations. In this study, which situates the philosophical anthropology-

based human rights approach at its center, the objective is to argue that the conception 

of “honor” advanced to justify “honor crimes” is one of the main causes of the human 

rights violations, including the right to life, that women are made to suffer  in 

patriarchal societies.  

 

Keywords: Patriarchy, Women, Women‟s Human Rights, Honor, Human Rights 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Erkeklerin her alanda kadınlar üstünde egemenlik kurduğu, ekonomiden siyasete 

tüm sistemin erkek merkezli kurgulandığı bir toplumsal yapıyı ifade eden ataerkil 

sistem yapısı, varlığını ancak iktidar iliĢkileriyle devam ettirebilir. Ġktidar, tahakküm 

kuran ve tahakküm altında tutulan olmak üzere iki karĢıt yapıya ihtiyaç duyar. Ġnsanlık 

tarihi boyunca, erkekler tahakküm kuran rolünü üstlenirken kadınlara biçilen rol ise 

tahakküm altına alınmak olmuĢtur. Ataerkil sistemde kadınların tahakküm altında 

tutulmasının yolu ise bedenin denetimi, özgürlüğün engellenmesi, insansal olanaklara 

ulaĢmasının engellenmesi ve en ağır Ģekilde Ģiddet tehdidi ve Ģiddet uygulanmasından 

geçmektedir.  

Kadın bedeninin denetlenmesi arzusu erkeklerin yüzyıllar boyunca 

kaybetmedikleri bir arzu olagelmiĢtir. Bu arzunun temelinde, kadın bedeninin kontrolü 

ile erkeklerin toplumsal çıkarları arasındaki yakın iliĢki yatmaktadır. Denetim, evlilik 

öncesi ve evlilik sonrası olmak üzere iki baĢat evreye ayrılmaktadır. Kadınlar 

evlenmeden önce bekaretin korunması, evlendikten sonra ise tek eĢli kalmasının 

sağlanması amacıyla denetim altında tutulmaktadır. Bekaret konusu, ataerkil sistemin 

ortaya çıkıĢıyla birlikte toplumsal yaĢayıĢ açısından önemli bir konu halini almıĢtır. Bu 

dönemden baĢlayarak bekarete, “hamilelik, çocuk yetiĢtirme, maddi mallara eriĢim ve 

akrabalık gruplarıyla toplumsal hiyerarĢinin yaratılması ve muhafazasına iliĢkin çatıĢan 

menfaatler arasında” arabuluculuk rolü atfedilmiĢtir (Blank, 2014, s. 74). Esasında 

bekaret, kadınlar kadar erkeklerle de ilgili bir durum olmasına rağmen, sadece 

kadınların bekaretinin toplumsal sonuçları olması, bu kavramın ataerkil sistemle ilgili 

bir denetim aracı olduğunun görünmesi açısından önemlidir. Ataerkil sistem içerisinde 

mülkiyetin taĢıdığı öneme istinaden, babalığın bilinebilirliği açısından kadın bekareti ve 

kadın cinselliği belirli sınırlar dahilinde tutulmak istenmektedir.  

Kadın bedeninin evlilikten sonra denetim altında tutulması arzusu, yine bekaret 

konusunda olduğu gibi cinselliğin denetlenmesi kaygısını barındırmaktadır. Mirası 

devralacak olan çocuğun babasının tespit edilmesinin önemli olması nedeniyle kadınlara 
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cinsel açıdan baĢka bir erkeğin eriĢmesinin engellenmesi gerekmektedir. Bu kısıtlama 

da evlilik sözleĢmesi yoluyla sağlanmaktadır. “Evlilik öncesi kadın bekareti, bir kadının 

ilk çocuğunun babalığının güvence altına alınmasını (…) evlilik sonrası tekeĢliliği de 

daha sonraki çocuklarının aynı güvenilir soydan olacağını temin” edilmesini sağlaması 

açısından önemlidir (Blank, 2014, s. 76). 

Erkek çıkarları doğrultusunda kadın bedeni denetim altına tutulurken kadınların 

bu durumu kabul etmelerinin de sağlanması gerekmektedir. Bunu sağlamanın en kolay 

yolu değerler üstü bir kavram yaratmaktır. Bu kavram, kadınların bile içselleĢtirip 

hayatlarını “doğal olarak” ona uygun devam ettirebileceği, sorgulanmasına izin 

verilmeyen, sorgulanabilir olduğu düĢünülemeyen ve kutsal bir kavram olmalıydı. Ve 

çabaların sonucunda namus olgusu toplumsal bir değer olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Namus sınırları olmayan bir olgu olarak dünyanın her yerindeki kadınların 

hayatlarının bir noktasında varlığını hissettirmektedir. Bir kadının bedeninin 

denetlenmesi, geliĢmiĢlik düzeyinden ya da ekonomik refahtan bağımsız bir istektir. 

Örneğin, Dicle Koğacıoğlu‟nun da belirttiği gibi, biz Türkiyeli kadınlar olarak da, 

bedenimiz ile ilgili ne yapacağımıza dair pek çok soruyla birlikte namus kurgusunun 

içinde yaĢıyoruz. Bir kesimimiz namus cinayetlerinde öldürülürken bir kısmımız giydiği 

eteğin boyu veya elbisesinin dekoltesi için dayak yiyor, diğer kısmımız oturma 

biçimleriyle ilgili çalıĢtığı yerin sahibi tarafından uyarılıyor, bir kısmımıza çalıĢtığı 

yerde kötü gözle bakılıyor diğer kısmımızın kötü gözle bakılacak korkusuyla 

çalıĢmasına izin verilmiyor. Kısacası, namus kurallarına uygun davranmazsak hepimiz 

baĢımıza bir Ģey geleceğinden oldukça eminiz ve buna uygun yaĢamak zorunda 

kalıyoruz (Koğacıoğlu, 2009, s. 350). 

Dünyanın her yerinde toplumun bir kesiminin bu Ģekilde baskı altında ve zarar 

görme korkusu içinde yaĢaması açık bir insan hakkı ihlali iken, kadınların özerklik 

talepleri uzun yıllar boyunca gerek yerel gerekse küresel düzeyde karĢılık görmemiĢtir. 

Kadına yönelik özel Ģiddet türleri mevcutken ve kadınlar sistematik olarak insan hakları 

ihlallerine maruz kalırken, özel bir tür Ģiddetin varlığı ve genel insan hakları 

belgelerinin bunu önlemekte yetersiz kaldığı, kadınlar için koruma sağlamadığı göz ardı 

edilmiĢtir. Kadınların sorunlarına sessiz kalınmasının arka planında birçok neden yer 
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almaktadır. Özellikle namus ile ilgili sorunların kültür ile iliĢkisi hem ulusal hem de 

uluslararası düzeyde harekete geçilmesinin engelleyici bir faktörüdür. Ancak kadınların 

insan hakları sorunlarının gün geçtikçe artması ve toplumsal bir krize dönüĢmesiyle 

birlikte artık özel düzenlemelere ihtiyaç olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu bağlamda 1979 yılında 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nda CEDAW (Kadınlara KarĢı Her Türlü 

Ayırımcılığın Bertaraf Edilmesi SözleĢmesi) kabul edilmiĢ olup kadınların insan 

haklarının özgünlüğünün farkındalığı oluĢturulmuĢtur. “Kadın haklarının anayasası” 

olarak görülen bu sözleĢmeye bağlı olarak birçok protokol, bildiri ve yeni sözleĢmeler 

hazırlanmasına, koruma mekanizmalarının oluĢturulmasına rağmen namus adı altında 

kadına yönelik baskı ve Ģiddet engellenememiĢtir. Her yıl dünya genelinde milyonlarca 

kadın, namus örüntüleriyle yetiĢmiĢ erkekler tarafından gerek boĢanmak istediği, gerek 

çalıĢmak istediği, gerek okumak istediği gerekse sadece dıĢarı çıktığı gerekçesiyle 

Ģiddete maruz kalmaktadır. BM‟nin 2019 yılında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik 

ġiddeti Ortadan Kaldırma Günü kapsamında yayımladığı veriler cins kıyımının 

boyutlarını gözler önüne sermektedir. Bu verilere göre; dünya genelinde her üç kadın ve 

kız çocuğundan biri hayatları boyunca en az bir kez fiziksel veya cinsel Ģiddete maruz 

kalıyor. Dünya genelinde 750 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu 18 yaĢından önce 

evlenirken, 200 milyonu ise kadın sünneti (Female Genital Mutilation- FGM) 

uygulamasından zarar görüyor. Sadece 2017 yılında öldürülen 2 kadından 1‟i partnerleri 

veya aileleri tarafından öldürülürken bu oran erkeklerde ise yalnızca 20‟de 1 olarak 

kayıtlara yansımıĢtır.
1
  

Kadına karĢı Ģiddetin en yıkıcı sonucu öldürme eylemi olup bu cinayetler namus 

cinayeti, tutku cinayeti ya da kıskançlık cinayeti olarak farklı adlarla adlandırılsa da 

ortak kaynakları ataerkil sistemin yarattığı erkek iktidarıdır. Bu nedenle çalıĢmaya 

ataerkil sistemle ilgili tartıĢmalarla baĢlanılacak olup “Ataerkil Sistem ve Kökenleri” 

baĢlıklı birinci bölümde erkek iktidarının oluĢma aĢamaları üzerinde durulacaktır. 

Örneğin, kimi antropologlar, ilkel dönemlerde yani mülkiyet fikri geliĢmeden ve 

dolayısıyla ataerkil yapı kurumlaĢmadan önce kadınların farklı konumlarda olduğu bir 

dönem yaĢandığını öne sürmektedirler. Bu dönemde bugünkü anlamda ataerkil sistemin 

karĢıtı olan anaerkil bir sistemin var olup olmadığı tartıĢma konusu olmaya devam 

                                                 
1
 https://www.un.org/en/events/endviolenceday/index.shtml EriĢim tarihi: 10.05.2020 



4 

 

etmektedir. Eğer tarihin bir evresinde kadınların iktidarda olduğu, erkekleri tahakküm 

altında tuttuğu bir dönem yaĢanmıĢ ise kadınların bu konumlarını kaybetmiĢ olmaları 

gerçekten Engels‟in dediği gibi “kadın cinsin büyük tarihsel yenilgisi” olmuĢtur 

(Engels, 1990, s. 62).  

ÇalıĢmanın “Ataerkil Sistem ve Namus” baĢlıklı ikinci bölümünde mülkiyet ve 

gücü tekeline alan erkeğin iktidarını sürmek amacıyla bir araç olarak kullandığı namus 

olgusu üzerinde durulacaktır. Namus kavramını derinlemesine tartıĢabilmek için 

cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilik kavramlarının çözümlemesini yapmak 

gerekmektedir. Kadın olmaklığın beden ve cinselliğe indirgenmiĢ olması nedeniyle 

kadınların eril tahakküm altına alındığı fikrinden hareketle, cinsiyet ile toplumsal 

cinsiyet kavramlarını ayrıĢtırmak erken dönemlerde feminist teori açısından önemli bir 

geliĢme olmuĢtur. Bu amaçla, 1970‟li yıllarda feminist teorisyenler toplumsal cinsiyet 

kavramını kullanmaya baĢlamıĢlardır. Temelde toplumsal cinsiyet kavramı 

“biyoloji/anatomi kaderdir” fikrine karĢı çıkmak amacıyla kullanılmıĢtır. Feminist 

kuramcılar bu kullanımla, kadın ile erkek arasındaki iktidar iliĢkilerinin sorgulanmasını 

sağlamıĢlar ve kadınların tahakküm altında tutulma nedeninin toplumsal olarak 

kurgulanan rollerinden kaynaklandığını ortaya koymayı amaçlamıĢlardır. Bu sayede 

kadınların insansal olanaklarına ulaĢmasını engelleyen veya engelleme ihtimali olan 

kavram, sistem ve anlayıĢlar sorgulanmıĢ ve bunlarla mücadele edilmiĢtir.  

Ataerkil sistemle yakın iliĢki içerisindeki namus olgusunun sorgulanması da bu 

kazanımlardan biridir. Namusun toplumsal hayatın bir düzenleyicisi olarak kullanımının 

hem kadınlar hem de erkekler üzerinde etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak 

kadının namusu veya namussuzluğu ile erkeğinki arasında hem içerdikleri anlamlar hem 

de sonuçlar bakımından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bir erkeğin namusu söz 

konusu olduğunda kastedilen onun sözüne sadık olup olmadığı iken, namussuzluğundan 

ise, etrafındaki kadınları denetleme kapasitesinin yetersizliği nedeniyle erkekliğinin 

yara alması anlaĢılmaktadır. Kadın açısından namuslu olmak bedenini dıĢ saldırılara 

karĢı koruyabilmekle iliĢkiliyken, namussuz olmak ise cinsel davranıĢlarında ve 

yaĢamında toplumsal normlara uygun hareket etmemekle eĢdeğerdir. Namussuzluğun 

anlamlarının yanında sonuçları da iki cinsiyet açısından farklıdır. Bir erkeğin 

namussuzluğu bulunduğu toplumdaki diğer erkekler tarafından dıĢlanmasına ve 
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erkekliğinin sorgulanmasına neden olurken, bir kadının namussuzluğu onun hayatına 

mal olabilmektedir. Çünkü kadının cinselliği toplum açısından kontrol edilmesi gereken 

büyük bir sorun olarak addedilmektedir. Eğer cinsellik kontrol altına alınamıyorsa 

kadının ortadan kaldırılması veya bir Ģekilde cezalandırılması gerekmektedir. 

Kadının namustan yoksun olduğu düĢünüldüğünde karĢılaĢtığı yaptırımlar 

bağlamında, çalıĢmanın son bölümünün insan hakları ve kadın haklarına ayrılması 

kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle “Ġnsan Hakları ve Kadının Ġnsan Hakları Bağlamında 

Namus” baĢlığını taĢıyan üçüncü bölümde insan hakları bağlamında namus kavramı ve 

en ağır insan hakları ihlallerinden biri olan namus cinayetleri incelenecektir.  

Felsefe tarihi boyunca insan, kendini anlamlandırmaya, kendi değerini ortaya 

koymaya ve varlıktaki özel yerini bulmaya uğraĢmıĢtır. Bu uğraĢlar sonucunda çok 

çeĢitli insan görüĢleri ortaya atılmıĢ olmakla birlikte çalıĢmamızın temelini Takiyettin 

MengüĢoğlu‟nun ontolojik temellere dayalı felsefi antropoloji görüĢleri oluĢturacaktır. 

Bu görüĢlerden hareketle insan haklarını felsefi olarak temellendiren Ġoanna 

Kuçuradi‟nin derin insan hakları görüĢlerinden faydalanılacak ve yaĢam hakkı ihlali 

olan namus cinayetleri üzerinde durulacaktır. 

YaĢam hakkı insanın en temel haklarından biri iken insan türünün bir cinsinin bu 

hakkı her an ihlal edilme tehlikesi altındadır. Haklara sahip olma konusundaki bu 

ikircikli yapı nedeniyle kadınlar tekinsiz bir dünyada yaĢamak zorunda kalmaktadır. Bu 

tekinsiz dünyada namus olgusu kadının yaĢamından ve yaĢam hakkından daha değerli 

kabul edildiğinden, namus cinayetiyle elinden alınması “meĢru” bir nitelik taĢımaktadır. 

Yakın zamana kadar kanunlar önünde de “haklı sayılabilecek” bir öldürme eylemi 

olarak kabul edildiğinden, namus adına katledilen kadınların katillerine ceza indirimi 

uygulanmaktaydı.
2
 Fiilen bu uygulama kaldırılmıĢ olsa da toplumsal ve kültürel 

                                                 
2
 2005 yılında yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 449. maddesinde 

öldürme fiilinin aileye karĢı iĢlenmesinde ağır hapis cezası öngörülürken bu maddeye bir istisna 

getirilmiĢtir. Eski TCK‟nın 462. maddesinde yer alan zina nedeniyle aile üyeleri tarafından 

iĢlenen suçlarda, fiile uygulanan cezadan 1/8 oranında indirim yapılacağı ve ağır hapis cezası 

yerine hapis cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Eski TCK‟da yer alan töre ve namus ile ilgili diğer düzenlemeler Ģunlardı: TCK m.450/10- Kan 

gütme saikıyla adam öldürme suçu, TCK m.453 – ġeref kurtarma saikıyla yeni doğmuĢ bir 
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normlardan bağımsız karar veremeyen hakimler halen namusu zimmi bir indirim 

gerekçesi olarak kabul etmektedirler. Bu durum, namus sorununun köklerinin derinlere 

kadar iĢlediği ve ortadan kaldırılmasının kararlı mücadeleler gerektirdiğini göstermesi 

bakımından önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                               
çocuğun öldürülmesi suçu, TCK m.472 – ġeref ve namus kurtarma saikıyla çocuk düĢürme veya 

düĢürtme suçu. 

DeğiĢtirilen maddeler için bknz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.765.pdf EriĢim 

Tarihi: 31.05.2020 
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BÖLÜM 2. ATAERKĠL SĠSTEM VE KÖKENLERĠ 

2.1.Anaerkillik ve Ataerkillik 

Eski çağlardan bugüne kadar insanlık tarihi gerek farklı cinsler, gerekse hem 

cinsler arasında iktidar kurma mücadelelerine sahne olmuĢtur. Ġktidar kurma 

mücadelelerinin ön kabulü, biyolojik temelli kuramları da arkasına alarak, doğa 

düzeninde, erkeklerin hükmetmek, kadınların ise boyun eğmek üzere var olduklarıdır. 

Bu durumda iktidara sahip olan ve yöneten kesimin erkekler olması ve ataerkil 

hiyerarĢinin doğuĢu kaçınılmazdır. Ancak ataerkil düzenden önce kadının egemenlik 

sahibi olduğu bir düzenin bulunduğunu iddia eden kimi araĢtırmacılar da 

bulunmaktadır. Bu düzenin var olduğu toplumlarda soy anayanlı olarak devam etmekte 

olup “(…) kadın; cinselliğin, soyun ve mirasın kontrolünü elinde bulunduran özne 

olarak, erkekten daha fazla toplumsal iktidara sahip bulunmaktadır” (Ecevitoğlu, 2012, 

s. 389). Kadının toplumda baĢat rol oynaması nedeniyle bu dönemdeki toplulukların 

Matriarki (anaerkillik) oldukları iddia edilmektedir. Ancak bu toplumların tam olarak 

ataerkil toplum düzenin karĢıtı bir yapıya sahip olup olmadıkları tartıĢma konusudur 

(Berktay, 2016, s. 38). Ġzi sürülebilir toplumlarda, kadınların yönetsel güçlerinin 

olmadığı varsayımına dayanarak çoğu bilim insanı “anaerkil” toplum düzenin hiçbir 

zaman var olmamıĢ olduğunu ileri sürmektedir. Bu tezi ileri sürenlerin yanılgısı, 

anaerkil dönemin varlığına dair kanıtları yazılı kayıtlardan hareketle bulmaya 

çalıĢmalarıdır. Oysa ki, ilk yazılı kayıtların oluĢturulduğu dönemde ataerkil yapı zaten 

yerleĢmiĢ olduğundan buradan hareketle yapılan bir araĢtırmada anaerkil toplum 

yapısına dair kanıtlara ulaĢılamayacaktır. Bu nedenle anaerkil toplum yapısına dair 

kanıtların “paleolitik dönem” temel alınarak araĢtırılması gerekmektedir (Berktay, 2016, 

s. 38). 

Anaerkil toplum yapısının varlığını kanıtlamaya dair çalıĢmaların temelinde, 

ataerkil toplum düzeninin doğal ve temel bir düzen olduğu Ģeklindeki kabul görmüĢ 

anlayıĢı ters yüz etme amacı yatmaktadır. Erkek ve kadın arasında var olduğu varsayılan 

biyolojik ve fiziksel farklılıklara dayanarak erkeğin fiziksel gücü ile kadının çocuk 

doğurmasına dayandırılan güçsüzlüğü karĢılaĢtırılmaya tabi tutulmuĢ, erkeğin fiziksel 
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gücüne bağlı olan savaĢ, avcılık gibi faaliyetler kadının bağımlı durumunun gerekçesi 

olarak gösterilmiĢtir (Millett, 2011, s. 180). 

 Özellikle Friedrich Engels, 1884 yılında yayımladığı Ailenin, Özel Mülkiyetin 

ve Devletin Kökeni
3
 isimli kitabında, analık hukuku olarak kavramlaĢtırdığı anaerkil 

toplum düzeninin insanlık tarihinin eski dönemlerinde hüküm sürdüğünü belirtmiĢtir. 

Bu dönemlerde topluluğun ortak mülkiyeti kadınların denetiminde iken tarıma geçiĢle 

birlikte, tarım araçlarını kullanıp onlara sahip olan erkekler tarihteki ilk özel mülkiyetin 

sahibi olmuĢlardır (Berktay, 2016, s. 39). Engels, sınıf ayrımının ve kadınların 

tahakküm altına alınması sonucunu doğuran toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkların 

bulunmadığı bir dönemin var olduğunu öne sürerek, toplumun yabanıllık, barbarlık ve 

uygarlık olarak ayrılan üç evresinden söz eder:  

Yabanıllık: Doğa ürünlerinden, onları hiç değiĢtirmeden yararlanmanın ağır bastığı 

dönem. Ġnsan eliyle yapılan üretim, her Ģeyden önce bu yararlanmayı kolaylaĢtıran 

aletlerin üretimidir. Barbarlık: Hayvan yetiĢtirme, tarım ve insanın faaliyeti sayesinde 

doğal ürünlerin üretimini artırmayı sağlayan yöntemlerin öğrenilmesi dönemi. Uygarlık: 

Ġnsanın doğal ürünleri hammadde olarak kullanmayı öğrendiği dönem; asıl anlamda 

sanayi ve ustalık dönemi (Engels, 1990, s. 33). 

Yabanıllık evresinde insanlar ağırlıklı olarak toplayıcılıkla yaĢamlarını devam ettirirken, 

barbarlık evresinde toplayıcılık ve avcılıktan hayvan yetiĢtirme ve tarıma geçiĢ 

gerçekleĢmiĢtir. Bu dönemde “kadınlar evde kalıp hem çocuklara ve hem de ev ve 

çevresine bakarken erkekler avlanmak için evden uzaklara gitmeye baĢladı” (Bhasin, 

2003, s. 22). Böylece kadının yavaĢ yavaĢ ev içine hapsedilmesi ve erkeğin yaĢamı 

devam ettirmek için evden uzaklaĢmasıyla cinsiyete dayalı iĢ bölümünün erken adımları 

atılmıĢtır. Uygarlık evresi ise, mülkiyet kavramının tam olarak geliĢtiği evre olup 

“mülkiyetin miras kalacağı varisler doğurmak için kadınların ev ekseninde 

sınırlanması” sonucunu doğurmuĢtur (Bhasin, 2003, s. 22).  

Ataerkil toplumlardan önce anaerkil toplumun varlığını kabul eden önemli bir 

araĢtırmacı da hukukçu ve antropolog Johann Jakob Bachofen‟dir. Bachofen‟in 1861 

yılında kaleme aldığı yazılarından derlenen Mutterrecht und Urreligion (1926) adlı 

                                                 
3
 Engels bu eserinde Lewis Henry Morgan‟ın Amerikan yerlileri üzerine yaptığı incelemeyi 

temele almıĢtır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Lewis Henry Morgan, Eski Toplum, Payel Yayınları, 

Ġstanbul, 1994. 
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eserin Türkçe çevirisi olan Söylence, Din ve Anaerki kitabının temel konusu, toplumsal 

bir kurum olarak aile kurumunun tarihidir. Bachofen bu kitapta babalık hukukundan 

önce analık hukukunun hüküm sürmüĢ olduğunu iddia eder. Ġnsanlık tarihinin ilk 

döneminin anaerkil izler taĢıdığını savunan Bachofen, “anaerkine iliĢkin ve bunu 

anlatan tüm kayıtların içinde en açık ve değerli olanlar Likyalılar hakkındakilerdir” 

diyerek anaerkil toplumun izlerini Likyalılar dönemine ait söylencelerde aramaya 

baĢlamıĢtır (Bachofen, 2019, s. 98). 

Bachofen, ataerkil toplumdan önceki zamanı evlilik tabusu ve cinsellik 

temelinde; kadınların erkekler tarafından cinsel olarak kötü kullanıldığı “saray 

yosmalığı”
4
 dönemi, bu duruma isyan ederek öç alma amacının güdüldüğü 

“Amazonlar” dönemi ve kadın ile erkeğin düzenli iliĢkisine dayanan “analık” dönemi 

olarak üç döneme ayırmıĢtır. Bu ayrımını temele alarak, anaerkil toplum düzeninin 

“saray yosmalığı” dönemine bir baĢkaldırı olduğunu belirten Bachofen, “anaerkilliğin 

tarihsel yönü, saray yosmalığının tarihsel geçerliliğini destekler” iddiasında 

bulunmuĢtur (Bachofen, 2019, s. 123). Ataerkil toplum düzeninden önceki dönemde 

insanların, tıpkı hayvanlarda olduğu gibi içgüdüsel dürtülerle hareket ederek yalnızca 

üreme ve beslenme faaliyetlerinde bulunduğu, topluluklarda düzensizlik ve karmaĢanın 

hakim olduğunu vurgulayan Bachofen‟e göre bu dönemde, “(…) erkeklerin 

kösnüllüğünden (Ģehvetinden) yorgun düĢen kadınlar, düzenli koĢullara ve daha temiz 

bir ahlak anlayıĢına gereksinim duymuĢlar” dır (Bachofen, 2019, s. 122). Saray 

yosmalığı dönemini oldukça ayrıntılı biçimde iĢleyen Bachofen, anaerkillik ile 

arasındaki iliĢkiyi Ģu sözlerle ortaya koymaktadır: 

Saray yosmalığı yabanıl bitkisel yaĢamın ilkörneğini izler: (…). YaĢamın iki evresi de 

aynı temel ilkeye dayanır: doğuran dölyatağının egemenliği; ayrımsa yalnız analığı 

yorumladıkları doğaya yakınlık derecesinde yatar. Saray yosmalığı bitkisel yaĢamın en 

alt düzeyine, anaerkillik de tarımın bir üst basamaktaki evresine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Saray yosmalığı ilkesini, en önemli tanrılarına dönüĢen sulak ovaların hayvan ve 

bitkilerinde somutlaĢmıĢ bulur; anaerkillik, anayanlı gizemciliğinin en kutsal 

simgelerine dönüĢen tahıl baĢaklarıyla mısır tohumlarına saygı gösterir (Bachofen, 

2019, s. 125-126). 

                                                 
4
 Eserin Türkçe çevirisinde “saray yosmalığı” ifadesi yer alırken George Boas tarafından yazılan 

özsözde bu ifade “rastgele cinsel iliĢki” Ģeklinde kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada çeviri metne bağlı 

kalınarak “saray yosmalığı” ifadesine yer verilmiĢtir. 
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Bachofen‟in “Amazonlar” dönemi olarak adlandırdığı ikinci dönemde, erkeklerin 

kadınları kötüye kullanması ve aĢağılamasının isyan hareketi baĢlatması kaçınılmazdı 

ve sonunda “aĢağılanma düĢüncesi ve umutsuzluktan doğan öfke, (…) kadını silahlı 

direniĢe itmiĢtir” (Bachofen, 2019, s. 133). Bachofen‟e göre, amazonlar dönemi 

evlilikle iliĢkili olan analık döneminin hazırlık aĢaması olup bu dönemdeki isyan 

hareketinin baĢarıya ulaĢmasıyla düzenli bir yaĢam arayıĢının sonucu olarak analık 

dönemi baĢlamıĢtır. 

Ataerkil düzenin en katı savunucularının Atina ve Roma devletleri olduğunu 

belirten Bachofen, Antik Yunan söylencelerine dayanarak Girit‟teki anaerkil düzenin 

varlığını Ģu Ģekilde örneklendirir:  

Giritliler doğdukları toprağa olan sevgilerini “anayurt” terimleriyle belirtir; aynı 

karından çıkıĢ en sıkı en doğru ve tek akrabalık iliĢkisi olarak görülür; anaya yardım 

etmek, onu korumak, öcünü almak en yüce görev kabul edilirken, babanın kırgınlığını 

onarmak için bile olsa ananın canını tehlikeye atmak bağıĢlanamaz bir suç olarak 

görülür (Bachofen, 2019, s. 107-108). 

Atina ve Roma devletlerine hakim olan ataerkil düzen üzerinden babayanlı ve anayanlı 

ilkeler arasında bir kıyaslama yapan Bachofen‟e göre, “babayanlı ilke doğal yapı olarak 

kısıtlayıcı, anayanlı ilkeyse evrenseldir; babayanlı ilke belirli kümelere sınırlama koyar, 

anayanlı ilkeyse, doğanın yaĢamı gibi, hiçbir engel tanımaz” (Bachofen, 2019, s. 108). 

Bachofen‟in görüĢlerinden, günümüzdeki algılanıĢıyla annelik kurumu ile sevgi ve 

kardeĢlik duyguları arasında bir iliĢkinin bulunduğu anlamı çıkartılabilir. Bachofen, üstü 

örtülü bir Ģekilde, anaerkil yapının kaybediliĢiyle birlikte dünyanın daha acımasız bir 

hale büründüğünü vurgular; “Babaerki üzerine kurulan aile kendi içine kapalı, tek 

baĢına bir oluĢumdur, oysa anaerkil aile tüm geliĢimin baĢında yer alan, genellikle 

evrensel bir nitelik taĢır” (Bachofen, 2019, s. 108). 

Anaerki tartıĢmalarında önemli bir yere sahip isimlerden birisi olan Robert 

Briffault, insan topluluğunun hayvan kökenli olduğunu varsayarak, hayvan toplulukları 

ile insan toplulukları arasında bağlantılar kurmuĢ ve ilkel toplumların cinsler arası 

iliĢkilerine dair açıklamalar yapmıĢtır. Ġlk ortaya çıkan insan toplulukları, tıpkı hayvan 

toplulukları gibi, nihai amacı üremek olan diĢi ve erillerden oluĢan topluluklar 

olduğundan bu toplulukların cinsel iliĢkilerinin gerçekleĢme Ģekilleri topluluğa hakim 
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olan yönetim anlayıĢı açısından önem arz etmektedir. Briffault, “kültürel geliĢmeye 

uğramamıĢ insan topluluklarında, cinsel iliĢkiler açısından, hayvanlardaki rastgele 

cinsel iliĢkiye çok benzeyen” bir iliĢki durumu bulunduğunu ifade etmiĢtir (Briffault, 

1990, s. 95). Yazara göre, bu topluluklarda cinsel iliĢkiler her ne kadar rastgele olsalar 

da iliĢkiler “dıĢevlilik kuralı” olarak adlandırılan bir kısıtlamaya tabii tutulmaktadırlar. 

DıĢevlilik kuralına göre, cinsel iliĢkiler birbirinden farklı iki kümenin üyeleri arasında 

gerçekleĢmek zorundadır. Ayrıca erkeğin kendi kümesini terk ederek kadının 

bulunduğu kümeye yerleĢmesi gerekmekteyken, kadın doğduğu kümeyi asla terk 

etmemektedir. Briffault, ilkel toplulukların örgütlenmesindeki temel ilkenin dıĢevlilik 

kuralı olduğunu belirterek, topluluğun anaerkil özelliğinin korunabilmesi için dıĢevlilik 

kuralının sıkı sıkıya uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bu kuralın çiğnenmesi 

kadının kendi kümesini terk edip erkeğin kümesine yerleĢme durumunu ortaya 

çıkaracağından topluluğun anaerkil yapısının zedelenmesine yol açacaktır. 

Ġlkel toplulukların temelini “anaların” oluĢturduğunu belirten Briffault, kümenin 

üyeleri arasında var olan tek iliĢkinin analık iliĢkisi olduğunu ve akrabalık ile soyun 

sadece kadınlara göre belirlendiğini, baba tarafından akrabalığın önemsiz olduğunu 

ifade etmiĢtir. Briffault‟e göre, kadınların topluluktaki üstün konumu nedeniyle 

“anayerli evlilik” geleneği uygulanmakta olup bunun temel göstergesi ise “kayınvalide 

tabusu” dur. Erkeği evlenerek katıldığı klandaki cinsel eĢinin annesinden kaçınmak 

zorunda bırakan bu tabu, “yabanıl toplumdaki en sürekli yasalardan biri” konumundadır 

ve bu kuralın ihlal edilmesi “kandaĢla cinsel iliĢki yasağının çiğnenmesi kadar büyük 

tepki uyandırır” (Briffault, 1990, s. 171). Briffault, kayınvalide tabusunun 

kayınvalideye damat tarafından verilen hediyeler yoluyla ya da ilk çocuğun doğumuyla 

birlikte ortadan kalkacağını belirterek, bu topluluklarda erkeğin kayınvalide karĢısındaki 

konumunu “kayınvalideye kölelik” olarak tanımlanabileceğini ifade etmektedir 

(Briffault, 1990, s. 177). 

Anaerkil toplum yapısının en temel kanıtının soy çizgisinin ana soyuna göre 

belirlenmesinden ziyade anayerli evlilik uygulaması olduğunu belirten Briffault durumu 

Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 
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Bir kadın, kocasının peĢinden gitmek yerine, kendi evinde ve kendi öz kan-akrabaları 

yanında kalıyor, kocaysa aynı evde yaĢayan bir yabancı sayılıyorsa, ya da kadın erkeğin 

ailesinden sayılacağına, erkek kadının ailesinden sayılıyorsa, kadının, ne denli uygar 

olursa olsun, ataerkil toplumlarda sahip olduğu konumdan tümüyle farklı, üstün bir 

konumda bulunduğu ve boyuneğen taraf olmadığı açıkça ortadadır (Briffault, 1990, s. 

216). 

Anayerli evlilikte kadın ile erkek arasındaki sınırlı bağ, esnek cinsellik üzerine 

kurulurken kadının erkeğin kümesine dahil olmasıyla kurulan ataerkil evlilikte çiftler 

sürekli bir iĢ birliği ve iliĢki içerisindedir. GeliĢmiĢ toplumlardaki bu ataerkil aile, 

mülkiyet temeli üzerinde kurulduğundan ailede erkeğin egemenliği ile kadının ikincil 

konumu erkeğin ekonomik üstünlüğünü ve kadının ekonomik bağımlılığından 

kaynaklanmaktadır (Briffault, 1990, s. 186). Ġlkel topluluklarda bu türden bir ataerkil 

ailenin izlerinin olmamasının nedenlerinden biri, bu topluluklarda ekonomik ihtiyaçların 

özel mülkiyetin birikmesiyle değil de emeğin cinsiyetler arası uzmanlığa bağlı bir 

ortaklaĢmacılık anlayıĢıyla bölünmesiyle karĢılanmasıdır:  

Ġlkellerde, yiyecek sağlanmasıyla ilgili iĢbölümü ve kadınların avlanma iĢinin dıĢında 

tutulması, cinslerin doğal yeteneklerinin farklı olduğu yargısına dayanılarak belirlenmiĢ 

değildir; ilkel toplumlardaki bütün uğraĢların en belirgin özelliği, uzmanlıkların belli 

kiĢilere ait olduğu ve bunları tekelleĢtirme ruhunu yansıtmalarıdır; ve söz konusu 

iĢbölümü, daha çok bu düĢüncenin sonucu olarak gerçekleĢmiĢtir (Briffault, 1990, s. 

191). 

Ġnsan topluluklarındaki iĢ bölümü “avlanmanın geliĢmesine yol açan nedenlerden ortaya 

çıkmıĢ, yerleĢme yerinden uzakta uzun süreli yolculuklar gerektiren iĢleri erkekler, 

evdeki görevleri de kadınlar üstlenmiĢlerdir” (Briffault, 1990, s. 186). Bu aĢamada 

ekonomik iĢ bölümünü belirleyen cinsler arasındaki fiziksel güç farklılıkları veya 

yetenekler değil hayvanlardan farklı olarak insan yavrularında bebekliğin uzun süreli 

olması ve bununla birlikte kültürel bir geliĢme olan yiyeceklerin piĢirilmesi ve 

beraberinde farklı emek etkinliklerinin ortaya çıkmasıdır (Briffault, 1990, s. 187).  

Bachofen‟in yaratmıĢ olduğu yanlıĢ algıyla anaerkilliğin ataerkilliğin tam zıttı 

olarak anlaĢıldığı ve tıpkı ataerkil toplumsal düzende erkeklerin kadınlar üzerinde 

kurduğu egemenliğe benzer bir egemenliği kadınların da erkekler üzerinde kurduğu 

sonucuna ulaĢılmasına neden olduğunu belirten Briffault, ilkel topluluklarda ataerkil 

toplumların belirleyici özelliği olan bir cinsin diğer cins üzerinde egemenlik kurma 
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olgusunun bulunmadığını ve ilkel insanların egemenlik düĢüncesine yabancı olduğunu 

ifade etmiĢtir (Briffault, 1990, s. 208-210). 

Kadının egemenlik kurduğu anaerki döneminin varlığını, kanımca Engels‟in bu 

konuyla ilgili tezlerinden esinlenerek, en fazla dile getiren kiĢi Marksist kuramcı Evelyn 

Reed‟dir. Reed Kadının Evrimi I (1975) adlı eserinin giriĢ kısmında anaerkil bir toplum 

düzenin varlığını ispatlama amacını Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

DiĢi cinsin günümüzde aĢağılanmasının dirimbilimsel nedenlere dayanmadığı, bunun 

tarih boyu böyle olmadığı ve kendi cinsimizin, bir vakitler toplumsal yaĢamın 

örgütleyicisi ve önderi olduğunu bilmek, günümüzde bağımsızlığı erek edinmiĢ 

kadınların özgüvenini artırmalıdır (Reed, 2012, s. 18). 

Anaerkil toplumların varlığını açıklarken, bilinen en eski iki tabu olan “kandaĢla cinsel 

iliĢki tabusu” ve “yamyamlık tabusu”ndan hareket eden Reed, ilk sosyal düzeni var 

eden bu iki yasağın kadınlar, daha doğrusu anneler, tarafından konulduğunu ve bu iki 

yasağın varlığının ana soylu bir toplumda kadının egemenliğinin kanıtı olduğunu 

belirtmiĢtir (Reed, 2012, s. 21-69). Reed, açlığın doğal evrimin ortaya çıkardığı organik 

bir olgu olduğunu ve gerek insan gerekse hayvan olsun tüm canlı türlerini bu 

gereksinimi karĢılamak için harekete geçmeye ittiğini belirtmektedir. Açlık kendini 

“yiyeceğe karĢı duyulan açlık” ve “çiftleĢmeye karĢı duyulan açlık” olarak iki Ģekilde 

göstermektedir. Hayvanlar her iki açlığı gidermek için etraflarındaki en yakın 

kaynaklara baĢvururken, insanlar ise bu temel iki biyolojik ihtiyacı, egemen toplumsal 

denetimin sınırları içerisinde kalarak gidermek zorundadır (Reed, 2012, s. 45). 

Ġlkel toplulukların ana yanlı klanlar olduğunu belirten Reed, babalığın doğuĢu ile 

ana ailesinin bölündüğünü ve bu durumun günümüz ataerkil ailenin ortaya çıkmasına 

neden olduğunu ifade etmiĢtir. Erkeğin bir yabancı olmaktan sıyrılarak kadının 

çocuğuna bakma görevini elde etmesi ve “erkek ana” olarak tarih sahnesine çıkması 

“erkek lohusalığı” adı verilen bir tören ile gerçekleĢmektedir (Reed, 2014, s. 96). Reed 

“erkek lohusalığı” törenini Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: 

Erkek lohusalığı töreninin en önemli özelliği, erkeğin, doğurmakta olan bir kadına 

öykünmesidir; bu nedenle törene bazen “doğuran erkek” töreni adı verilir. Genellikle 

anlatıldığı üzere tören Ģöyledir: Kadın, doğum yaptıktan hemen sonra, günlük 

etkinliklerini sürdürmeye baĢlar. Ancak koca hamak ya da yatağına gider ve bir süre 
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“yatar”. Bir hasta iĢlemi görür, artık bir tabudur, tabu ve sakınma kurallarına sıkı sıkıya 

uyulur. Herhangi bir iĢ yapması kesinlikle yasaklanmıĢtır, avlanma gibi Ģiddet 

gerektiren etkinliklerde bulunmamalı, hiçbir silaha el sürmemelidir. (…) YaĢlı kadınlar 

onun gereksinimlerini karĢılar, tabulara uymasını sağlar ve denetler, iyileĢmesinde 

yardımcı olurlar (Reed, 2014, s. 97). 

Erkek lohusalığı töreniyle kocanın baba ilan edilmesinin yeni akrabalık iliĢkilerini 

ortaya çıkarttığını belirten Reed, ancak bu durumun henüz akrabalık dizgesini 

değiĢtirmediğini belirtir; “ananın kocasının, karısının çocuğunun babası olarak giderek 

daha çok tanınması ve babasal hakları elde etmesine karĢın, soy çizgisi, eskisi gibi 

kalmıĢtı” yani anayanlı soy dizgesi devam etmektedir (Reed, 2014, s. 133). Anayanlı 

akrabalık dizgesinin devam etmesinin nedenini, evlilik bağının zayıf olmasına bağlayan 

Reed, evliliğin zayıflığının nedenini ise, erkeği karısı ve çocuklarına karĢı “dıĢarlıklı” 

haline getiren esnek olmayan anayanlı kan akrabalığı dizgesinin varlığına bağlamaktadır 

(Reed, 2014, s. 153). Kan akrabalık bağının bu denli güçlü olmasının kaçınılmaz sonucu 

olarak da anayanlı aileden babayanlı aileye geçiĢ kurban etme ritüelleri Ģeklinde kan 

borçları ödenerek olmuĢtur. Barbarlık dönemlerinde kan borçlarının, baĢta doğan ilk 

erkek çocukla, sonraki süreçte kız
5
 çocuklarının kurban edilmesiyle ve en sonunda da 

hayvanların kurban edilmesiyle ödendiğini belirten Reed, diyet verilmesi uygulamasının 

özel mülkiyetin geliĢmeye baĢlamasıyla sona erdiğini ifade eder (Reed, 2014, s. 170). 

Reed, kadınların saygınlıklarının doruğuna barbarlığın tarımla baĢlayan ilk 

evresinde ulaĢtıklarını, etkilerinin azalmasının temelinde ise özel mülkiyetin evriminde 

yattığını ve nihayetinde köleliğin ortaya çıkmasıyla bu sürecin tamamlandığını belirtir 

ve “kadınların yetkelerini yitirmesi, nasıl, özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla aynı 

döneme geldi?” sorusuna yanıt aramaya çalıĢır (Reed, 2014, s. 178). Reed, sorunun kilit 

noktasının “baba türesinin ana-ailesinin yerini alması” olduğunu belirterek “anaların 

erkek kardeĢlerinin yenilgisi, aynı zamanda anaların düĢüĢünü gerçekleĢtirmiĢtir” 

(Reed, 2014, s. 179). 

Kimi düĢünürler ise insanlık tarihinin bir döneminde anaerkil toplum düzenin 

var olduğu konusuna Ģüpheci yaklaĢmaktadırlar. Bu kiĢilerden biri olan Kate Millett, 

                                                 
5
 Reed kız çocuklarının kurban edilmesi olgusunu Ģu Ģekilde açıklar: “Eski dizgeye göre, mallar, 

analardan kızlara geçiyor, erkek kardeĢler de bundan pay alıyordu. Ataerkilliğin ve mülkiyetin 

ortaya çıkmasıyla bu anayanlı ve kardeĢyanlı soydaĢlık ve kalıt hakkı sorunlar doğurdu” (Reed, 

2014, s. 174). 
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anaerkil toplumun var olduğunu savunan kuramcıların çalıĢmalarını önemsemekle 

birlikte tarihöncesi dönemlerin toplumsal düzeni üzerine bir yargıya varmak için yeterli 

kanıt olmadığını belirtmiĢtir (Millett, 2011, s. 182). Millett, anaerkil toplumun varlığını 

savunanların ataerkil toplumun doğal olmayıp yıkılabilir bir kurum olduğunu ortaya 

koymaya çalıĢtıklarını belirtir: 

Onların ileri sürdükleri tezin belkemiği, ataerkil düzenin ezeli ve ebedi düzen olduğu 

iddiasına, ilk ve temel düzen olduğu görüĢüne ve biyolojik ya da çevresel 

zorunluluklardan doğduğu inancına karĢı koymaktır. Anaerkil ekol yandaĢları, 

ataerkilliği sadece insan tarihinin belirli bir dönemi olarak görürler ve bu nedenle de 

kuramsal olarak, herhangi bir kurum gibi ortadan kalkabileceği görüĢünü savunurlar 

(Millett, 2011, s. 183). 

Kadının bugünkü anlamda iktidarı elinde bulundurduğu bir dönemin varlığının 

kanıtlanması oldukça güç bir iĢtir. Simone De Beauvoir da “Bu dünya her zaman 

erkeklere ait olmuĢtur” diyerek anaerkil toplum yapısının varlığından Ģüphe duyduğunu 

belirtmiĢtir (Beauvoir, 2019, s. 89). Ġlkel toplumlarda kadının bugünkünden farklı bir 

konumda yer aldığının düĢünülmesinin temel nedeni soyun anayanlı olarak devam 

ediyor olmasıdır. Beauvoir soyun kontrolünün kadında olduğunun düĢünülmesinin 

nedeni Ģu Ģekilde açıklar: 

(…) ilkel toplulukların birçoğu, çocukların dünyaya gelmesinde babanın oynadığı rolün 

farkında değildir. Çocukları kimi ağaçların, kayalıkların çevresinde, bazı kutsal 

mekanlarda dolanan ve sonra kadının bedenine inen, kendi atalarının soyundan gelme 

tohumların yeniden vücuda gelmesi olarak görürler. Kimi zaman, bu sızmanın 

yaĢanabilmesi için kadının bakire olmaması gerektiği düĢünülür, ama bazı halklar da 

bunun pekala burun deliği ya da ağız yoluyla olabileceğine inanırlar; öyle ya da böyle, 

bekaretin bozulması ikincildir ve mistik nedenler dolayısıyla bu hakkın kocaya 

bırakıldığı nadirdir. Çocuğun doğması için annenin gerekli olduğu ise kuĢku götürmez; 

tohumu bağrında koruyup besleyen odur, dolayısıyla klan yaĢamının çoğalması görünür 

dünyada kadın aracılığıyla gerçekleĢmektedir. Böylece kadın kendini ilk planda bir rol 

oynarken bulur. Çoğu kez çocuklar annelerinin klanına aittir, onun adını taĢırlar, onun 

sahip olduğu haklardan ve özellikle de klanın elinde bulunan toprağın tasarrufundan 

yararlanırlar (Beauvoir, 2019, s. 96). 

Tarihsel süreç içerisinde tarımın ortaya çıkıĢı ve geliĢimiyle birlikte, hem kadının 

yiyecek üretimindeki gücünün azalması hem de toprak mülkiyetinin önem 

kazanmasıyla, erkek egemenliğinin güçlenmesi arasındaki sıkı bir iliĢki olduğu su 

götürmez bir gerçektir. Mülkiyeti devralacak olan çocuğun babasının kim olduğu 

konusunda muğlaklık yaĢanmaması gerekliliğiyle ataerkil aile kurumlaĢırken, 
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cinselliğin denetlenmesi amacıyla kadınlar üzerindeki baskı ve kontrol doğru orantılı 

olarak artmıĢtır. Bu tarihsel süreçle ilgili Beauvoir‟ın, “Özel mülkiyetle birlikte 

tahtından indirilen kadının yazgısı yüzyıllar boyunca özel mülkiyete bağlı olmuĢtur. 

Kadının tarihi büyük ölçüde miras tarihiyle iç içe geçer.” saptaması kadınlık durumunu 

tüm açıklığıyla özetlemektedir (Beauvoir, 2019, s. 109).  

Anaerkil toplum düzenine tek tanrılı dinler açısından değinecek olursak 

Fatmagül Berktay‟ın görüĢleri üzerinde durmakta fayda vardır. Berktay her ne kadar 

ataerkilliğin tam karĢıtı olan bir anaerkil tanımının bulunmadığı görüĢündeki 

antropologlara yakın dursa da “herhangi bir toplumda soyun ana tarafından 

hesaplanıyor ve anayerliliğin uygulanıyor olmasının, kadınların rol ve statüleri 

açısından çok önemli farklılıklar yarattığı da dikkate alınması gereken bir gerçektir” 

(Berktay, 2016, s. 39). Dinsel öğretilerdeki değiĢimler ile toplumsal yaĢayıĢtaki 

değiĢimlerin paralel yollar izlediği düĢünülecek olursa, çok tanrılıktan tek tanrılığa 

geçiĢin ekonomik ve toplumsal sonuçlar doğurması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle 

kadının kutsal gücünü çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçiĢle birlikte yitirdiğini 

ifade eden Berktay, yaratma gücüne sahip Ana Tanrıça‟dan yaratma gücünün iki yönü 

olan “yoktan var etme” ve “soyu üretme” gücünü tekelinde toplayan tek erkek tanrıya 

bir geçiĢ yaĢandığını belirtmiĢtir (Berktay, 2016, s. 36). Bu süreçte toplumsal 

değiĢmelerin yaĢanmasının en önemli nedenlerinden biri, tarımda aletlerin (özellikle 

sabanın) kullanımına baĢlanmasıdır. Eski Mezopotamya‟da yapılan arkeolojik 

incelemelerde ilkel tarımın kadınlar tarafından bulunduğuna dair kanıtlar elde 

edilmiĢtir. Bu dönemde kadınların ekonomik olarak etkin rol oynamaları nedeniyle 

erkekler tarafından tahakküm altına alınmadıkları anayerli toplulukların yaĢadıkları 

bilinmektedir. Anayerli topluluklarda kadınlar, topluluğun ortak malı olan yiyeceklerin 

“büyükana” tarafından dağıtılması nedeniyle alınan kararları reddetme yetkisine de 

sahiptirler (Berktay, 2016, s. 40). Tarımdaki geliĢmelerin kadının konumuna etkilerini 

Berktay Ģu Ģekilde özetlemiĢtir: 

Saban tarımının geliĢmesi ve onunla birlikte güçlenen militarizmin, akrabalık ve 

toplumsal cinsiyet iliĢkilerinde önemli değiĢmelere -kadınların kabileler arasında 

değiĢtokuĢ edilmesi, bunun giderek kadınların nesneleĢmesine yol açması ve bu 

olgunun köleliğin ortaya çıkıĢını kolaylaĢtırması- yol açmıĢ olması gibi, söz konusu 

toplumlarda güçlü krallıkların ve ilk devletlerin doğuĢu da dinsel inanç ve mitoslarda 

değiĢiklikler yarattı (Berktay, 2016, s. 37). 



17 

 

Kadınların tarih öncesi dönemlerdeki konumunu kaybetmelerinin baĢat nedeni olarak 

görülen tarımın erkeklerin kontrolüne geçmesinde hayvanların kullanım amaçlarının 

değiĢimi de önemli rol oynamıĢtır. Berktay, sabanın kullanılmadığı ve ilkel tarımın 

yapıldığı anaerkil toplum düzeninde kadının sahip olduğu konum ile sabanın kullanımı 

ve arazi mülkiyeti olgusunun geliĢtiği ataerkil toplum düzeninde erkeğin konumu 

arasında benzerlikler olduğunu ifade etmiĢtir (Berktay, 2016, s. 41-42). GeliĢen tarımla 

birlikte günlük iĢlerin yapısında da değiĢiklikler olmuĢtur. Bu dönemde, sürü 

hayvanlarının topluluğa girmesiyle birlikte, hayvanların sütünden peynir ve yoğurt, 

yününden ise halı, kilim ve giyim eĢyası gibi ürünler üretilmeye baĢlanmıĢ olup bu 

üretimle kadınlar meĢgul olmaktaydı. Berktay‟ın “ikincil ürünler devrimi” olarak ifade 

ettiği bu dönemin “uzmanlaĢma” ve “anayerlilikten babayerliliğe geçiĢ” Ģeklinde iki 

önemli toplumsal sonucu olmuĢtur (Berktay, 2016, s. 42-43). 

Ġlkel tarım döneminde kadının doğurganlığı ile toprağın verimliliği arasında 

kurulan bağ sonucunda “Toprak Ana kültü” ortaya çıkmıĢtır. Kutsal gücün simgesi olan 

Toprak Ana “yaĢamı tek baĢına yaratma gücüne sahiptir (…) Evrenin birliğinin yanı 

sıra, yaĢam ile ölümü tek baĢına simgeleyen ve yaĢamla ölümün aynı sürecin iki yüzü 

olduğu düĢüncesini kendinde cisimleĢtiren de odur” (Berktay, 2016, s. 45). Ancak kent 

devletlerinin ortaya çıkmasıyla yaĢamı yaratma gücünün salt kadının tekelinde olmadığı 

ve erkeğin de sürece katkısı bulunduğu fikriyle birlikte Ana Tanrıça‟nın etkisi de 

azalmaya baĢlamıĢtır. Nihayetinde bu süreç kadının yaratma gücünün ortadan 

kaybolmasıyla sonuçlanmıĢ, tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarında yaradılıĢın erkekle 

baĢlamasını anlatan yaradılıĢ (tekvin/genesis) öğretileri Ģeklini almıĢtır.  

Anaerkil toplum düzeninin tarih sahnesinden silinmesiyle birlikte kökleri 

toplumsal düzenin derinliklerine kadar iĢlemiĢ olan ataerkil kurumlar ortaya çıkmıĢtır. 

Ataerkilliğin sosyolojik bir kavram olarak ilk kez Max Weber tarafından tanımlandığı 

kabul edilegelmiĢtir. Weber, Ekonomi ve Toplum (1921) adlı eserinde meĢru egemenlik 

türlerini tanımlarken aile reisi egemenliği ve ataerkillik üzerinde de durmaktadır. 

Ataerkil gücün, yönetimin ilkel formu olduğunu belirten Weber, “hane reisinin” 

otoritesinin ilkel form içinde sınırsız olduğunu ifade eder (Weber, 2012, s. 17). 

Weber‟in tanımlamasından beri kavramın anlam değiĢtirdiğini vurgulayan Sylvia 
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Walby, ataerki kavramını erkeklerin birbirlerine nasıl tahakküm ettiklerinden çok, 

kadınların erkek egemenliği altında olması bağlamında kullanarak Ģu tanımı yapmıĢtır: 

Patriyarkayı erkeklerin kadınlar üzerinde egemen olduğu, kadınları ezdiği ve 

sömürdüğü toplumsal yapılar sistemi olarak tanımlamak istiyorum. Burada toplumsal 

yapı kavramının kullanımı önemli, zira hem biyolojik determinizme hem de bireysel 

olarak her erkeğin egemen, kadının ise ezilen konumda olduğuna açıkça vurgu yapan 

bir mefhum (Walby, 2014, s. 39). 

Millett ise, Weber‟in “herrschaft” olarak imlediği egemenlik üzerinden, ezme ve ezilme 

iliĢkisi bağlamında kadın ve erkek arasındaki politik çatıĢmayı ortaya koyar. Millett, 

Weber‟in Ekonomi ve Toplum adlı eserinde “toplumsal otorite” ve “ekonomik güç 

yoluyla” kurulan iki baskı biçimi üzerinde durduğunu belirtmiĢtir. Millett, toplumsal 

otorite yoluyla baskının en somut örneklerinin, ataerkil düzen içerisinde aile reisi olan 

erkeğin kadın ve çocukları üzerindeki baskısı ile toplum yaĢamı içindeki yargı ve 

yürütme organlarının baskısı olduğunu, ataerkil düzenin hem aracı hem de sonucu olan 

ekonomik güç yoluyla baskının ise ekonomik mallar üzerindeki denetim olduğunu ifade 

etmiĢtir (Millett, 2011, s. 46-47). Bu bağlamda, ezme ve ezilme iliĢkisinin bir sonucu 

olarak ataerkillik, “toplumda soyun aktarılması, mirasın devredilmesi ve ekonomik güce 

sahip olma ile çocuklar ve kadın üzerinde tam yetkiye sahip olma gibi temel görevlerin 

erkeklere verilmesi anlamına gelir” (Demez, 2005, s. 61).  

Modern egemen devlet kuramlarının temelinde, aile reisi olan erkek ile 

yönetimdeki egemen güç sahibi kral ya da monark arasında kurulan iliĢki 

bulunmaktadır. Gülnur Acar-Savran‟ın “ataerkil yapının teorisyeni” olarak adlandırdığı 

Robert Filmer, aile içi iktidar iliĢkisini toplumsal yapının tüm düzeyleri için geçerli 

görüp iktidarı kutsal kitaplardaki yaratılıĢ öyküsüne gönderme yaparak açıklamaktadır 

(Savran, 2013, s. 109). 

Tanrı sadece Adem‟i yarattı ve kadını ise soyunun üremesi için onun parçasından yaptı. 

Tanrı Adem‟e sadece kadını ve çocuklarını hükmetme görevi vermedi aynı zamanda 

tüm dünyayı hizaya getirme görevi de verdi. (…) Adem‟in tüm insanların babası oluĢu 

dünyadaki ilk hükümetin monarĢik olduğunu gösterir (Filmer‟den akt. Butler M. A., 

1978, s. 137). 

Deniz Kandiyoti‟ye göre ataerkillik terimini, ilk olarak, erkek egemenliğinin her 

biçimine uygulayanlar radikal feminist kuramcılardır. Radikal feminizmde ataerkillik, 
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“maddi temelleri cinsiyetler arasındaki iĢ bölümüne (ve özellikle üreme biyolojisinin 

gerçeklerine) dayanan, büyük ölçüde ideolojik alana atfedilen bir kavramdı” (Kandiyoti, 

2015, s. 121-122). Radikal feminizm 1960‟lı yıllarda liberal feminizmin söylemlerine 

bir tepki olarak ortaya çıkmıĢtır. Liberal feminizm ya da diğer adıyla aydınlanmacı 

liberal feminizm 17.yüzyılda aydınlanma ve doğal hukuk doktrini etkisiyle ortaya 

çıkmıĢtır. Bu teorinin öncüleri, insan aklının önemine istinaden kadın ile erkeğin 

ontolojik bakımdan bir farkı olmamasına rağmen, kadınların biyolojik cinsiyetlerinden 

ötürü ikincil bir konumda olduğunu ve bu durumun değiĢmesi için liberal hakların 

kadınlar lehine geniĢletilmesini talep etmiĢlerdir. Liberal feminizm kadınların 

cinsiyetlerinden ötürü ayrıma uğradıklarını kabul etmesine rağmen cinsler arasında bir 

iktidar iliĢkisi olduğunu kabul etmeyerek toplumsal yapıyı ciddi anlamda 

sorgulamamıĢtır (Ramazanoğlu, 1998, s. 28-29). Caroline Ramazanoğlu, liberal 

feministlerin kadın ve erkeklerin eĢit haklara sahip olması için gösteriler düzenlerken, 

radikal feministlerin erkek egemen toplum yapısını kökten değiĢtirmek adına toplumun 

tümüne savaĢ açtıklarını belirtmiĢtir (Ramazanoğlu, 1998, s. 30). 

Radikal feminist kuramcılara göre, erkekler bir grup halinde kadınları, 

cinselliğin içine sirayet eden ataerkil kurumlar vasıtasıyla tahakküm altına almıĢ ve 

kadınların cinselliği erkeklere göre düzenlenip denetlenmiĢtir. Bu nedenle Millett, 

Cinsel Politika (1970) adlı eserine “(…) cinselliğin politik nitelik taĢıyan bir sınıflama 

olduğunu kanıtlamaya” çalıĢacağını ifade ederek baĢlamıĢtır (Millett, 2011, s. 45). 

Kadınlar üzerindeki tahakküm diğer tüm tahakküm biçimlerinin temeli olmakla birlikte, 

erkekler iktidarın yanı sıra kültür, din, inanç sistemleri hatta dilin denetimini bile ele 

geçirmiĢlerdir. “Erkek” kelimesinin hem erkekleri hem de insanlığın bütününü 

tanımlayan bir kelime olmasının nedeni burada yatmaktadır (Stone, 2016, s. 27). O 

nedenle kadınlar, kendi yaĢamlarındaki tahakkümü toplumun her alanındaki 

tahakkümün bir parçası olarak görüp “kiĢisel olan politiktir” sloganını türetmiĢlerdir 

(Ramazanoğlu, 1998, s. 31). 1969 yılında yayımlanan Redstockings Manifestosu‟nda 

radikal feminist kuramcıların ataerkil sistem ile ilgili görüĢleri Ģu Ģekilde ifade 

bulmuĢtur: 

Kadınlar ezilen bir sınıftır. Bizim baskılanmamız bütüncüldür, hayatlarımızın her 

yönünü etkiler… Biz baskılanmamızın faillerini erkekler olarak tanımlıyoruz. Erkek 
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üstünlüğü en eski, en temel tahakküm biçimidir… Tüm diğer sömürü ve baskı 

biçimleri… erkek üstünlüğünün uzantılarıdır… Erkekler tüm politik, ekonomik ve 

kültürel kurumları denetim altında tutmuĢlardır… Tüm erkekler erkek üstünlüğünden 

ekonomik, cinsel ve psikolojik faydalar sağlarlar. Tüm erkekler kadınları baskı altına 

alır (akt. Stone, 2016, s. 26). 

Ataerkillik kavramının Marksist feminizmde farklı bir tarihi olduğunu belirten 

Kandiyoti, baĢlangıçta ataerkilliğin, cinsiyete dayalı ezme ve ezilme biçimlerinin diğer 

biçimlere indirgenememesi nedeniyle bir artık kategori olarak ortaya çıktığını 

belirterek, kapitalist sistemin iĢleyiĢiyle açıklanamayan olguların ayrı bir sistem olan 

ataerkillik sistemi içine yerleĢtirildiği çıkarımını yapmıĢtır (Kandiyoti, 2015, s. 122). 

Ataerkilliğin bağımsız bir sistem olarak ele alınmasıyla toplumsal iliĢkilerin tarihsel 

dönüĢümlerinin açıklanması kolaylaĢmaktadır. Bu sayede “üretim tarzları ve biçimleri, 

iĢgücünün cinsiyete göre ayrımı, yaĢ ve toplumsal cinsiyet hiyerarĢisi arasındaki 

karĢılıklı iliĢkilere verilen önem, toplumsal cinsiyetin psikodinamikleri ve kültürel 

yapılarının değiĢebileceği” fikri oluĢmuĢtur (Kandiyoti, 2015, s. 122). Ancak 

Kandiyoti‟ye göre, kapitalizm ile ataerkilliğin iĢleyiĢlerini birbirinden ayırt etmeye 

yönelik bu çabalara rağmen ataerkilliğin kuralları belirsizken, kapitalizmin kuralları 

oldukça açık ve geniĢtir. Bu durum ise ataerkilliğin sürekli, tek ve evrensel bir sistem 

olmasını sağlarken, aynı sistemin farklı ifadeleri ya da aĢamaları nedeniyle kadınlar 

ezilmenin farklı nitelikleriyle karĢı karĢıya kalmaktadır (Kandiyoti, 2015, s. 125). 

Ataerkil sistem erkekler tarafından üretilen bir sistem olmasına rağmen, kadın ve 

erkek her iki cinsin de etkilendiği bir alandır ve bu alanda kurallar erkekler tarafından 

koyulmuĢtur. Erkeklerin farklı tahakküm kurma uğraĢlarını tanıyabilmenin bir yolunun 

da kadınların içinde bulundukları ortama uyum sağlama biçimlerini incelemekten 

geçtiğini belirten Kandiyoti, kadınların yaĢam Ģekillerinin içinde bulundukları 

sistemden kaynaklanan bir dizi somut zorunluluk çerçevesinde kurulduğunu ve bu 

durumunda “ataerkil pazarlık” terimiyle imlenebileceğini ifade eder (Kandiyoti, 2015, s. 

126). Kandiyoti‟nin literatüre kazandırdığı “ataerkil pazarlık” terimi, iki cinsiyet 

arasında geçen, her ikisinin de rıza gösterdiği ama bunun yanında zaman içerisinde 

değiĢebilen, karĢı koyulabilen ve yeniden üretilebilen kurallar dizisi Ģeklinde 

tanımlanabilir (Kandiyoti, 2015: 126). Ataerkil pazarlığın temelinde, kadınların 

kendilerini baskı altına alan sisteme katkı sağlamaları yatmaktadır. Kandiyoti bu 
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sistemin karĢılıklı beklentilerin yerine getirilmesi varsayımına dayandığını ve bu 

beklentilerin de toplumdan topluma değiĢiklik gösterdiğini iki örnekle açıklamaktadır. 

Bunlardan ilki, görece anne-çocuk biriminin özerk olduğu çok eĢli Sahra-altı Afrikası, 

diğeri ise özellikle Müslüman Ortadoğu (Türkiye, Pakistan ve Ġran dahil), Kuzey 

Afrika, Güney ve Doğu Asya (özellikle Hindistan ve Çin) ülkelerinde görülen “klasik 

ataerkillik” sistemleridir (Kandiyoti, 2015, s. 126-131). 

Kandiyoti‟ye göre, tarımsal kalkınma projeleriyle birlikte Sahra-altı Afrika 

ülkelerinin üretim iliĢkileri dinamiklerinde bir takım değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. 

Özellikle erkeklerin yerleĢik ataerkil örüntülere güvenerek, hane reisi olarak girdilerin 

ve kredilerin kontrolünün kendilerinde olacağı varsayımları büyük sorunlara neden 

olmuĢtur. Örneğin Kenya‟da kadınların tarlalarından mahrum bırakılmaları nedeniyle 

yaĢadıkları çaresizlikler ve erkeklerin gelirleri üzerinde söz haklarının olmaması isyan 

etmelerine sebep olmuĢ ve kadınlar toplu olarak kocalarını terk etmiĢlerdir. Diğer bir 

Afrika ülkesi olan Gambiya‟da ise, kadınlar gelgit bölgesinde geleneksel olarak pirinç 

yetiĢtirirken, sulamayla tarım yapılan toprakların ve kredilerin erkeklerin eline 

geçmesiyle güçlenen erkekler, kadınlardan kendi tarlarında ücretsiz çalıĢmalarını talep 

etmiĢlerdir. Ancak geleneksel çalıĢma tarzı kadınları bu taleplere karĢı korumuĢ ve 

erkekler karılarına ücret ödemek ya da sulanan arazilerden pay vermek zorunda 

kalmıĢlardır (Kandiyoti, 2015, s. 127). 

Afrika‟daki çok eĢliliğin kadınlar için yarattığı güvensizlik ve olumsuzluklar 

kadınların bağımsızlık alanlarını geniĢletmek için yaptıkları mücadelelerle 

dengelenmektedir. Erkeklerin evlilik birliği içinde koĢulsuz olarak kadınlara bakma 

yükümlülükleri bulunmadığından, eğitim harcamaları dahil çocuklarının ve kendisinin 

geçiminin ana sorumlusu kadındır. Kısacası Afrika‟da kadınlar kendi bağımsızlıklarını 

etkileyecek her türlü projeye direnmektedirler (Kandiyoti, 2015, s. 128). 

Kandiyoti, kadınların bağımsızlıkları ile erkeklerin sorumlulukları arasındaki 

değiĢ tokuĢu evlilik birliği açısından da incelemiĢ ve ataerkil pazarlığın temelini, eĢlerin 

cinsellik ve iĢgücü hizmetlerinin değiĢ tokuĢunu müzakere edebildiği evlilik biçiminin 

oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. Bu durumu çağdaĢ Zambiya erkekleri üzerinden 

örneklendirerek, erkeklerin “yerel adetlere dayanan evliliğin karĢıtı olan daha modern 
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evlilik düzenine kendilerine çocukları ve karılarıyla ilgili daha fazla yükümlülük 

getirdiği için” karĢı çıktıklarını ifade etmiĢtir (Kandiyoti, 2015, s. 128-129). 

Kandiyoti‟nin sözünü ettiği bir diğer ataerkil pazarlık türü ise özellikle 

Müslüman Ortadoğu (Türkiye, Pakistan ve Ġran dahil), Kuzey Afrika, Güney ve Doğu 

Asya (özellikle Hindistan ve Çin) ülkelerinde görülen “klasik ataerkillik” sistemidir. 

Klasik ataerkillik sistemindeki yeniden üretimin kilit noktası, atasoylu geniĢ ailenin 

iĢleyiĢinde yatmaktadır. Güçlü bir kültürel ideali temsil eden bu aile biçiminde, en yaĢlı 

erkekler genç erkekler de dahil olmak üzere tüm aile üzerinde tahakküme sahiptir. 

Klasik ataerkillik sisteminde kızlar, küçük yaĢlarda baĢında otoriter kayınpederin yer 

aldığı ailelere evlilik yoluyla katılmaktadırlar. Bu aileler içerisinde kızlar, yalnızca 

ailenin erkekleri tarafından değil, baĢta kayınvalide olmak üzere ailedeki yaĢça 

kendinden büyük tüm kadınlar tarafından da tahakküm altına alınırlar (Kandiyoti, 2015, 

s. 132). 

Atasoylu geniĢ ailelerdeki genç kadınlar, mülksüzleĢtirilmiĢ bireyler olarak, 

kocalarının ailesinde kendilerine sadece erkek çocuk doğurarak bir yer edinebilirler. 

Erkek çocuk doğurmakla kadın, ileride baĢka bir kadın üzerinde tahakküm kurma Ģansı 

elde ettiği için ataerkilliğin yeniden üretimine katkı sağlamaktadır. Bu durumu 

Kandiyoti, “ataerkillik madalyonunun öteki yüzü” olarak ifade eder (Kandiyoti, 2015, s. 

134). Bu iliĢki ağında denge, kadınların erkek çocukları vasıtasıyla genç kadınları 

tahakküm altına alacağını bilmeleri nedeniyle erkek tahakkümüne ses çıkartmamalarıyla 

kurulur. Kadınlar, tek yaĢlılık güvenceleri erkek çocukları olduğundan, onların ömür 

boyu kendilerine bağlı kalmaları için çaba harcarlar. Buradaki en kilit nokta, erkek 

çocuklara evlilik bağının ikincil bir bağ olduğunun, asıl olanın ise annelik bağı 

olduğunun empoze edilmesidir. Bu aĢamada genç kadınlar ise, kayınvalidelerinin eĢleri 

üzerindeki etkisini kırmak için mücadele ederler. Nihayetinde iliĢki cinsler arası iktidar 

kurma mücadelesine döner (Kandiyoti, 2015, s. 134). 

Yeni piyasa güçleri özellikle de tarımda makineleĢme ile değiĢen ekonomik 

dinamikler ve kırsal kesimde giderek artan yoksullaĢma klasik ataerkillik sisteminin 

çökmesine neden olmaktadır. Sistemin çöküĢ nedenleri farklı farklı olsa da doğurduğu 

sonuçlar aynıdır. Bu çöküĢle birlikte, genç erkekler erken bağımsızlaĢmakta ve 
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hayatlarını idame ettirebilmek için atasoylu geniĢ aileden ayrılmaktadırlar. Bu süreç 

kadınların hayatlarını da keskin bir Ģekilde etkileyerek, genç kadınların kayınvalide 

tahakkümünden kurtularak kendi ailelerini kurmalarını sağlamaktadır. Ancak Kandiyoti 

bu dönüĢümde arada kalan ve “daha önceki ataerkil pazarlıkta ağır bir bedel ödeyip 

vadedilen faydaları elde edemeyen” kadınların kiĢisel bir trajedi yaĢadıklarını belirtir ve 

bu durumu Margery Wolf‟tan bir alıntı ile örneklendirir: 

Wolf‟un Çin‟de kadın intiharları konusundaki istatistiği, 1930‟lardan bu yana belirgin 

bir değiĢikliği gösteriyor: daha önce oranlar genç, özellikle de yeni evli kadınlar 

arasında yüksekken, 1930‟lardan sonra kırk beĢ yaĢın üzerindeki kadınların intihar 

oranlarında keskin bir artıĢ gözleniyor. Wolf bu değiĢimi açıkça oğulların 

bağımsızlaĢması ve eĢlerini seçmekte aile denetiminden kurtulma Ģanslarına bağlıyor; 

bu durumda yaĢlı kadınlar iktidarlarından ve kaynana olarak saygınlıklarından mahrum 

kalmıĢ oluyor (Kandiyoti, 2015, s. 138).  

Klasik ataerkillik sistemindeki çözülmeler, hayatını bu örüntülerle kurgulamıĢ kadınlar 

tarafından heyecanla karĢılanmaz. Bunun temel nedeni, kadınların kendilerine yeni 

güvence ve saygınlık sağlayacak alternatifleri kısa vadede ortaya koyamayacaklarını 

düĢünmeleridir. Bu nedenle, eski baskıcı değerlere dört elle sarılarak erkeklere 

sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde baskılar uygulayabilirler ve ataerkil sistem 

yeniden üretilmiĢ olur. 

 Kandiyoti, genel bir ataerkillik kavramı yerine dar tanımlı ataerkil pazarlıkların, 

toplumsal dönüĢüm süreçlerine iliĢkin daha kapsamlı çözümler sunması açısından 

önemli olduğunu vurgulamaktadır (Kandiyoti, 2015, s. 143). Ataerkil örüntüler 

toplumun her alanında kendine yer açabildiğinden ataerkil pazarlıklar farklı birçok 

alanda karĢımıza çıkabilir. Ataerkil toplumsal iliĢkilerin gündelik hayattaki pratikler 

üzerinden meĢrulaĢtırıldığını belirten Koğacıoğlu ise, ataerkil sistemin cinsiyet 

farklılığının, toplumsal eĢitsizliğine dönüĢtürülmesinde rol oynayan bütün toplumsal 

iliĢkileri kapsadığını ifade etmiĢtir (Koğacıoğlu, 2009, s. 352). 

2.2.Ataerkil Sistemin Kökeni ve Tarihsel Süreci 

Ataerkil sistem, kimi düĢünürlere göre doğal ve evrensel olan, kimi düĢünürlere 

göre ise bir baĢlangıcı ve bu nedenle de bir sonu olan bir sistemdir. Ataerki kelimesinin 
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kökenine bakıldığında, Antik Yunan‟da kullanılan ve “bir soyun reisi anlamına gelen” 

patriarkhes kelimesine dayandığını görülür. Bu kelimeden türetilen patriarch kelimesi 

“sadece soyun reisi değil aynı zamanda dinin ve kilisenin lideri ve toprak sahibi” 

anlamlarında kullanılmıĢtır (Bozok, 2018, s. 32). Berktay‟a göre ise, ataerkil toplum 

düzeni, neolitik toplumda kültürel döneme (uygarlığa) ilk geçiĢin gerçekleĢtiği Eski 

Mezopotamya‟da kent devletlerinin ortaya çıkıĢıyla birlikte görülen bir sistemdir 

(Berktay, 2016, s. 80).  

Mezopotamya‟da ilk kentsel toplulukların ortaya çıkması ve zamanla kent 

devletlerine dönüĢmeleriyle toplumsal yapıda radikal değiĢimler meydana gelmiĢtir. Bu 

değiĢimlerin temel kaynağı, kent devletlerinin geliĢmesiyle birlikte devletler arasında 

baĢ gösteren egemenlik kurma mücadelesi nedeniyle askeri rekabetin önem 

kazanmasıdır. Askeri rekabet ise beraberinde iĢgal ile mülk edinmeyi getirmiĢ ve mülk 

sahibi egemen bir sınıfın oluĢmasına neden olmuĢtur. Mülkiyet kavramının geliĢimi 

kaçınılmaz bir Ģekilde erkek egemenliğinin daha da güçlenmesine yol açmıĢtır. Berktay, 

bu dönemde, mülkiyet kavramının geliĢmesine bağlı olarak, mülkiyetin miras yoluyla 

babadan oğula geçmesini güvence altına alan ve dolayısıyla kadınların cinselliğinin 

denetimini erkeklere veren ataerkil ailenin kurumlaĢtığını belirtir. Bu sayede, kadının 

cinsel saflığı üzerinde pazarlık edilebilen bir metaya dönüĢmüĢtür (Berktay, 2016, s. 

81).  

Ataerkilliğin kurumsallaĢmasıyla birlikte kadınlar üzerindeki baskı giderek 

artmıĢ, cinselliğin kontrol araçlarından biri olarak “örtünme” ortaya çıkmıĢtır. Muazzez 

Ġlmiye Çığ, örtünmenin ilk olarak Sümer tapınaklarında Tanrı adına cinsel iliĢkiye 

girdiğine inanılan rahibelerin diğer kadınlardan ayırt edilebilmeleri için kullanıldığını 

belirtir. Ancak daha sonra örtünme Asur Yasalarınca ayrıntılı olarak düzenlenerek, evli 

ve dul kadınları kızlar, cariyeler ve fahiĢelerden ayırmak için kullanılmıĢtır (Çığ, 2017, 

s. 37). Bu sayede devlet, meĢru iliĢki yaĢayıp bir erkeğin koruması altında olan evli 

kadın ile rahibeyi aynı konuma getirip “fahiĢe”den ayırmıĢtır. 

Günümüz demokrasilerinin temellerinin atıldığı Eski Yunan sitelerinde ise, 

otorite ve gücün erkek tekelinde olmasına bağlı olarak kadınlar siyasal haklardan 

mahrum bırakılmıĢ ve bu sitelerde kadınsız demokrasiler kurulmuĢtur. Aristoteles, 
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Politika adlı eserinde, en iyi yönetim biçimini tartıĢırken otorite üzerindeki görüĢlerinde 

sık sık kadın, erkek ve aile üzerinden açıklamalar yapmıĢtır. Aristoteles‟e göre, erkek 

“doğadan üstün” kadın ise “aĢağı ve uyruktur” (Aristoteles, 2016, s. 17). Erkek, doğal 

olarak daha güçlü ve daha akılcı olması nedeniyle erdem bakımından da üstündür ve 

doğal otorite sahibi kabul edilir. Hane içinde, erkeğin kadınlar ve çocuklar üstündeki 

yönetimi, hepsi özgür kiĢiler olmakla birlikte, baĢka bakımlardan ayrı ayrı uygulanır. 

Aristoteles‟e göre, “bir adamın karısı üstündeki yönetimi bir devlet adamının 

yönetimidir, siyasal bir yönetimdir; çocukları üstündeki yönetimi ise bir kralın 

yönetimidir, kralca bir yönetimdir. Çünkü erkek, yönetmeye diĢiden daha yeteneklidir” 

(Aristoteles, 2016, s. 32). Eski Yunan yasaları incelendiğinde kadın kimliğinin yasalar 

karĢısında da görünmez olduğu açıktır. Aristoteles‟in ozan Sophokles‟ten 

örneklendirdiği gibi “susma kadının Ģanındadır” düĢüncesiyle kadınlar evlilik, boĢanma, 

mülkiyet, miras konularında bağımsız söz hakkına sahip olamamıĢlar ve ancak bir 

vasinin denetimi altında kimlik bulabilmiĢlerdir. John Gould‟un Ģu tespiti Eski Yunan 

sitelerindeki kadının hukuksal kimliğini göstermesi bakımından önemlidir:  

(Atina) toplumunun kadınlarına ilgi göstermesi ve onları koruması altına alması ve bu 

ilgiyi formel, hukuksal kuralları ve kurumları içinde ifade etmesi, kadınların mülkiyeti 

aktarma rolleri dolayısıyla ve bu rol bağlamındadır. Bunu gerçekleĢtirme biçimi ise, 

kadınları özerk karar alma yeteneğinden yoksun, hukuk karĢısında neredeyse “kiĢi 

olmayan” konumunda ve toplumun sorumlu ve temsilcilerinin oluĢturduğu sınırların 

dışında tanımlamaktır. Öyle olduğu halde, aynı zamanda, toplumsal düzenin, özellikle 

de mülkiyetin sürdürülmesi açısından değerli ve vazgeçilmez olarak tanımlamak 

durumundadır (akt. Berktay, 2016, s. 89). 

Eski Yunan sitelerinin toplum yapısını anlamada ufuk açıcı olduğundan Platon‟un 

özellikle Devlet adlı eseri üzerinde durmak gerekir. Platon Devlet‟te bir ütopya kurarak 

ideal toplum düzeninin, adaletli bir devletin nasıl olması gerektiğinden bahseder. 

Platon‟un kurguladığı devletin nihai amacı erdemli insanlar yetiĢtirmek olduğundan 

beden eğitimi, müzik eğitimi, askerlik eğitimi, kadınların yapacağı beden eğitimleri ve 

çocuk yetiĢtirme eğitimleri gibi birçok konuyla ilgili görüĢlerini ayrıntılı olarak 

açıklamıĢtır. Bu noktada Platon‟un kadınlarla ilgili görüĢleri Devlet‟in beĢinci 

kitabından hareketle ele alınabilir. Burada Sokrates, Adeimantos, Polermarkhos, 

Glaukon ve Thrasymakhos arasındaki yönetim biçimleriyle ilgili bir diyalog sırasında 

Adeimantos‟un Ģu ifadesi ile kadınlarla ilgili düĢünceler aĢama aĢama aktarılmaya 

baĢlanmıĢtır. “Bize öyle geliyor ki gözün yılmaya baĢladı senin. Konunun hiç de 
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önemsiz olmayan bir bölümünü incelemeden atlamak istiyorsun. Çocuk ve kadın 

konusunda, dostlar arasında ortaklık olacağı bellidir deyip geçmekle bizi aldatacağını 

sanıyorsun” (Platon, 2007, 449c, s.173) 

Diyalogdaki kiĢiler kurulacak ideal devlette kadın ile erkeğin yaradılıĢ olarak 

farklı olup olmadıklarını tartıĢmaya, ilk etapta ilke olarak “yaradılıĢlar arasındaki ayrılık 

ve aynılık bütün ayrıntılara uygulanacak dememiĢtik; iĢlerin kendilerine uygun düĢen 

ayrılık ve aynılık türünü gözönünde tutmuĢtuk” diyerek baĢlayıp her ne kadar kadın ile 

erkeğin ayrı yaradılıĢta olduğunu düĢünseler de çeliĢkiye düĢmemek adına, dazlaklar ile 

saçlılar örneğinden yola çıkarak, görünüĢteki farklılıkların yaradılıĢ özelliklerinde 

farklılığa yol açmayacağını öne sürerler (Platon, 2007, 454d, s. 180). Bu nedenle kadın 

ile erkek aynı yaradılıĢta olduğundan, ideal devlette en iyiyi bulmak adına, gülünç 

duruma düĢülecek haller ortaya çıksa bile, aynı eğitimi almalarının gerektiği sonucuna 

ulaĢırlar. Yani kadınlar da tıpkı erkekler gibi beden eğitimi, müzik, silah kullanma ve 

ata binme gibi eğitimler alacaklardır (Platon, 2007, 452c, s. 177). Ancak her durumda 

kadının daha güçsüz olduğu ve erkeğin her iĢte daha üstün olduğu da vurgulanmaktadır. 

Ġdeal devlette insanların en iyisinden en yüksek verimi alma amacı 

bulunduğundan çiftleĢme konusunda Ģu görüĢlere yer verilmiĢtir: “Her iki cinsin de en 

iyilerine en çok, en kötülerine en az cinsel birleĢme imkanı vermeliyiz. Ayrıca en 

kötülerinin değil, en iyilerinin çocuklarını yetiĢtirmeliyiz; böylece sürü en iyi hale gelir” 

(Platon, 2007, 459e, s. 187).  Evlilik konusunda da devletin üstün iyiliği gözetilerek 

hareket edilip kurnazca planlar kurulabileceği söylenir ve “savaĢta ya da baĢka iĢlerde 

yararlılık gösteren gençlere de niĢanlar, ödüller verilmeli; hele kadınlarla daha çok 

yatma hakkı tanınmalı; hem çocukların en çok onlardan olması için iyi bir fırsat olur” 

denilerek sırf iyi cins nesiller yaratmak için kadının bir ödül olarak sunulabileceğini 

düĢüncesi ortaya atılır (Platon, 2007, 460b, s. 188). 

Koruyucu olarak bahsedilen sınıfın soyunun bozulmaması amacıyla üremenin de 

denetim altında tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, kadınların yirmisinden kırkına 

kadar, erkeklerin ise elli beĢine kadar çocuk sahibi olabilecekleri ifade edilir. Eğer bu 

belirtilen yaĢ aralığına uyulmaz ise o kiĢilerin “dine ve doğruluğa aykırı davranmıĢ” 

olacakları belirtilir (Platon, 2007, 461b, s. 189). 
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Kısaca Platon Devlet‟te adaleti sağlama ve erdemli insan yetiĢtirilmesi amacıyla, 

özellikle kadınları bir araç olarak görmektedir. Eski Yunan filozoflarının erkek ve 

kadına bakıĢ açılarını Pisagor ekolü sayesinde karĢıtlık üzerinden açıklayan Monique 

Wittig Ģunları söylemektedir: 

Platon ve Aristo tarafından yaratılan diyalektik alanda ilk matematiksel tablodan 

esinlenilmiĢ ama bozulmuĢ bir dizi karĢıtlık vardır. Nitekim, bölünmemiĢ mutlak varlık, 

ilahın kendisi olan “Bir”in dizisinde, o andan itibaren egemen konumlarından asla 

ayrılmamıĢ “erkek” ve “aydınlık” vardır. Diğer dizilerde sıkıntılı olanlar belirir: Halk, 

kadınlar, “fakirin köleleri”, “karanlık” (kadınlarla köleleri ayırt edemeyen barbarlar), 

hepsi Hiçlik‟in parametresine indirgenmiĢtir. Zira Varlık; iyi, erkek, düz, diğer bir 

deyiĢle tanrısal olandır. Halbuki Hiçlik diğer her Ģeydir, çoktur; diĢidir, uyuĢmazlığın, 

sıkıntının eĢanlamlısıdır, karanlıktır ve kötüdür (Wittig, 2013, s. 77). 

Ataerkil sistemin kökeni ile ilgili en çarpıcı analizlerden birini yapan Engels, kadınların 

ikincil konumunun özel mülkiyetin geliĢimiyle birlikte baĢladığını ileri sürüp bunun 

“kadın cinsin büyük tarihsel yenilgisi” olduğunu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:  

Analık hukukunun yıkılıĢı, kadın cinsin büyük tarihsel yenilgisi oldu. Evde bile, 

yönetimi elde tutan erkek oldu.; Kadın aĢağılandı, köleleĢti ve erkeğin keyif ve çocuk 

doğurma aleti haline geldi. Kadının özellikle Yunanlıların kahramanlık çağında, sonra 

da klasik çağda görülen bu aĢağılanma durumu, giderek süslenip püslendi, aldatıcı 

görünüĢlere sokuldu, bazen yumuĢak biçimler altında saklandı; ama hiçbir zaman 

ortadan kaldırılmadı (Engels, 1990, s. 62). 

Engels, 1846 yılında Karl Marx ile hazırladıkları ve o tarihlerde yayımlanmayan el 

yazmalarında ilk iĢ bölümünün, erkek ile kadın arasında döl verme bakımından yapılan 

iĢ bölümü olduğunu düĢündüklerini söyleyerek Ģöyle ekler: “Tarihte kendini gösteren 

ilk sınıf çatıĢması, erkek ile kadın arasındaki uzlaĢmaz karĢıtlığın karı-koca evliliği 

içindeki geliĢmesiyle; ve ilk sınıf baskısı da diĢi cinsin erkek cins tarafından baskı altına 

alınmasıyla düĢümdeĢtir” (Engels, 1990, s. 70). 

Sonuç olarak, tarihsel süreç içinde Eski Mezopotamya‟da doğan bir sistem olan 

ataerkil sistemin, gerek Eski Yunan ve Eski Mısır medeniyetlerinin gerekse üç büyük 

semavi dinin katkılarıyla kadın aleyhine erkek lehine geliĢen bir iktidar sistemi 

olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Farklı toplumlarda ve farklı zamanlarda 

uygulamada değiĢkenlikler olsa da Kamla Bhasin‟in de dediği gibi genel ilkeler aynı 
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kalır yani denetim erkeklerin elindedir ancak bu denetimin doğası değiĢebilir (Bhasin, 

2003, s. 3). 

 

BÖLÜM 3. ATAERKĠL SĠSTEM VE NAMUS 

Tarihsel olarak, kadınların ayrımcılığa maruz kalmasının altında yatan temel 

neden, gerek dinsel gerekse toplumsal kurallar aracılığıyla, geniĢ anlamıyla kültürel 

normların etkisi ile, kadın bedeni ve cinselliğinin denetim altında tutulması çabalarıdır. 

Erkek egemen toplumun kadın bedenini denetim altında tutmasının en temel aracı 

namus ahlakı kisvesine bürünmüĢ öldürme tehdididir. Peki nedir namus? Bu bölümde 

ataerkinin bir denetim aracı olan namus kavramı üzerinde durulacaktır. Fakat namus 

kavramını tartıĢmadan önce öncelikle cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilik 

kavramlarını açıklamak yerinde olacaktır. 

3.1.Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetçilik 

Kadınların eril tahakküm altında tutulmasının en temel aracı cinselliğin 

denetimidir. Özellikle feminist kuramcıların 20.yüzyılın baĢlarında cinsiyet ile iktidar 

arasındaki bağı tartıĢmaya açmaları kadın hareketi konusunda önemli kazanımlar 

sağlamıĢtır. Farklı feminist yaklaĢımlar tarafından farklı açılardan ele alınmasına 

rağmen temelde kadınların tahakküm altında olmasının en temel nedenlerinden biri 

kadın olmanın beden ve cinsellik ile iliĢkilendirilmesidir. Feminist harekette kadın ile 

erkek arasındaki eĢitsizliği en aza indirgemek için her iki cinsiyetin de kapasite ve 

eğilimlerinin kavramsallaĢtırmasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Iris Marion Young, 

ilk dönemde cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımının bu amaca hizmet eden etkili bir 

feminist proje olduğunu belirtmiĢtir (Young, 2009, s. 40). Judith Butler ise, cinsiyet ile 

toplumsal cinsiyet kavramlarının birbirinden ayrılmasının “biyoloji/anatomi kaderdir” 

anlayıĢını yıkmak olduğunu ifade eder (Butler, 2008, s. 50). Buradan hareketle feminist 

harekete etkili bir alan açan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının irdelenmesiyle 
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iĢe baĢlamak gerekmektedir. Cinsiyet (sex); insanın doğuĢtan var olan bedensel 

özellikleri dolayısıyla sahip olduğu anatominin tanımlanması için kullanılır. Diğer bir 

deyiĢle, diĢil üreme organı ile doğan kiĢinin kadın, eril üreme organı ile doğan kiĢinin 

erkek olarak tanımlanmasını sağlar. Toplumsal cinsiyet (gender) ise, “cinsiyetli bedenin 

üstlendiği kültürel anlamlar bütünüdür” (Butler , 2008, s. 50).  

R.W. Connell ünlü Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics 

(1987) baĢlıklı kitabında cinsiyet ile toplumsal cinsiyet konusuna uygun bir isim 

bulunamadığını, “cinsel politika” ve “ataerkillik” gibi terimlerin yararlı olmakla birlikte 

bütünü görmeyi sağlayamadığını iddia ederek “toplumsal cinsiyet iliĢkileri” 

kullanımının daha uygun olduğunu ifade eder (Connell, 2019, s. 43). Connell, toplumsal 

cinsiyete dair toplumbilimsel teorilerin Batı icadı ve kesinlikle modern buluĢlar 

olduğunu öne sürerek, baĢlangıçta biyolojik ve toplumsal cinsiyetin aydınlanma 

döneminde “erkekler, kadınlar ve Tanrı arasındaki ahlaki iliĢkilerle ilgili” tartıĢmaların 

konusu olduğunu belirtmiĢtir (Connell, 2019, s. 52). Feminist kuramcılar tarafından 

devralınmadan önce psikologlar tarafından yapılan erken toplumsal cinsiyet tanımları 

yalnızca, “(1) erkek ve diĢi bireylere hangi davranıĢ ve etkinliklerin uygun olduğuyla 

ilgili toplumsal beklentiler, (2) bireylerin bu beklentilerin etkisi altında geliĢtirme 

eğiliminde oldukları zihinsel nitelikler ve kendilik-anlayıĢları” ndan oluĢmaktaydı 

(Stone, 2016, s. 89).  

Hülya ġimga‟ya göre kadınların maruz kaldığı eril tahakkümün altında yatan 

nedenlerin tartıĢılmasındaki kritik nokta cinsiyetin ne olduğunun tam olarak 

açıklanmasıdır (ġimga, 2018, s. 217). Dolayısıyla, cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımını 

belirginleĢtirmek için, toplumsal cinsiyet teorilerinden önce biyolojik cinsiyetin tarihsel 

yolculuğuna bakmak gerekiyor gibi durmaktadır. Antik Yunan‟dan beri süregelen 

cinsiyet farkı ile ilgili bilimsel görüĢlerin 18.yüzyılın sonlarında değiĢim yaĢadığını 

belirten Alison Stone iki önemli tarihçinin biyolojik cinsiyet kavramının geçirdiği 

değiĢimle ile ilgili görüĢlerini aktarır. Thomas W. Laqueur‟un “bir-cinsiyet modeli” 

olarak adlandırdığı görüĢe göre, diĢi ve erkek genitaller birbirleriyle aynı olmasına 

rağmen diĢil organ olan vajina içsel bir penis olarak bedenin içinde yer almakta ve 

vücut ısısı nedeniyle dıĢarıya atılamamaktadır (akt. Stone, 2016, s. 62). Ancak 

Aydınlanma Çağı ile birlikte “bir-cinsiyet modeli” etkisini yitirerek yerini “iki-cinsiyet 
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modeline” bıraktığını belirten Stone, bu dönemde bilim insanlarının diĢi bedeni ile 

erkek bedeninin birbirinden farklı olduğunu düĢünmeye baĢladıklarını ve diĢi anatomik 

yapılarına özel terimler verilerek ilk kez diĢi iskeletinin çizimlerinin yapıldığını ifade 

eder (Stone, 2016, s. 62). Fransız devrimiyle birlikte yaĢanan toplumsal değiĢimle 

kamusal alanların ortaya çıkıĢının erkek egemen hiyerarĢik düzende de değiĢimi zorunlu 

hale getirdiğini öne süren Londa Schiebinger, erkeklerin ayrıcalıklı konumlarını devam 

ettirmek adına yeni gerekçeler arayıĢına giriĢtiklerini ve diĢi bedenin farklılığından yola 

çıkarak kadınların kamusal alan için yetersiz olduğunu göstermeye çalıĢtıklarını 

belirterek Ģu örneği verir: 

Örneğin, kadın iskeletlerini çizen (erkek) bilim insanları kendilerine model olarak 

sıklıkla, büyük leğen kemiğine sahip iskeletleri aldılar. Bunun sonucunda çizimleri, 

kadınların özellikle doğum yapmaya ve çocukları beslemek üzere evde oturmaya uygun 

olduklarını ortaya koydu (akt.Stone, 2016, s. 63). 

1930‟lu yıllara egemen olan görüĢlere göre kadınların ve erkeklerin kendilerine 

biyolojik bakımdan bir anlamda “atanmıĢ olan” cinsiyet rollerine uygun davranmaları 

beklenmekteydi. Merkezinde çekirdek ailenin yer aldığı cinsiyet rolü teorisinin 

toplumsal cinsiyet konusunda tercih edilmesinin avantajlarını Connell Ģu Ģekilde sıralar: 

Öncelikle, farklı toplumsal beklentilere yanıt verdikleri için kadının ve erkeğin 

davranıĢlarının birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak cinsiyet farklılığına dair 

biyolojik varsayımlardan kurtulmamıza olanak tanır. (…). Ġkinci olarak cinsiyet rolü 

teorisi, toplumsal yapıyı kiĢiliğin oluĢumuyla birleĢtirir ki bu, önemli ve güç bir teorik 

görevdir. (…) cinsiyet rolü teorisi, bireylerin toplumsal iliĢkilere yerleĢtirilmesini 

betimlemek üzere basit bir çerçeve öneriyor. Temel görüĢ, bu sürecin “rolün 

öğrenilmesi”, “toplumsallaĢma” veya “içselleĢtirme” aracılığıyla gerçekleĢtiği. Böylece 

kadınlık karakteri kadınlık rolüne toplumsallaĢma ile, aynı Ģekilde erkeklik karakteri de 

erkeklik rolüne toplumsallaĢma ile üretiliyor. (…). Üçüncü olarak cinsiyet rolü teorisi, 

bir reform politikası için ilkeler önerir (Connell, 2019, s. 85-87). 

Connell, toplumsal cinsiyete dair araĢtırmalardaki en yaygın yaklaĢımlardan biri olan 

toplumsal biçimlendirme yaklaĢımı ile cinsiyet rolü teorisinin birbirleriyle yakın iliĢki 

içerisinde olduğunu belirterek toplumsal biçimlendirme yaklaĢımının Ģu argüman 

üzerine kurulduğunu ifade eder: “Yeni doğan çocuğun biyolojik bir cinsiyeti vardır, 

ama henüz toplumsal bir cinsiyete sahip değildir. Çocuk büyürken toplum da, çocuğun 

önüne cinsiyete uygun bir kurallar, Ģablonlar ya da davranıĢ modelleri dizisi koyar” ve 

çocuğun beklentiler dahilinde bir “toplumsal cinsiyet kimliği” oluĢur (Connell, 2019, s. 
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278-279). YaĢamın ilk dönemlerinde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet kimliğinden 

hareketle, insanlarda 2-3 yaĢlarına kadar “çekirdek toplumsal cinsiyet kimliği hissi” 

oluĢtuğunu belirten Robert J. Stoller, Sex and Gender (1968) eserinde biyolojik cinsiyet 

ile toplumsal cinsiyet arasında bir ayrım yapmıĢtır. Stoller, biyolojik cinsiyet ile 

toplumsal cinsiyet arasındaki iliĢkiyi ortaya çıkartmak için hem biyolojik hem de 

psikolojik anomalileri incelemiĢ ve araĢtırmasının sonucunda travestiliğin ve 

transseksüelliğin nedenini bulduğunu iddia etmiĢtir (akt. Gatens, 2013, s. 62). Stoller 

transseksüelliğin nedeninin zannedildiği gibi biyolojik değil tamamen toplumsal 

olduğunu belirterek cinsiyeti Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır:  

Cinsiyet, biyolojik olmaktan çok ruhbilimsel ya da kültürel anlam taĢıyan bir terimdir. 

Eğer, cins için kullanılan sözler “erkek” ve “diĢi” ise, bunun karĢılığında cinsiyet için 

kullanılacak “erkeklik” ve “diĢilik” sözleri (biyolojik) cinsten bağımsız anlam 

taĢıyabilirler (akt. Millett, 2011, s. 55).  

Toplumsal cinsiyet kavramı feminist literatüre Stoller‟in çalıĢmalarından yola çıkarak 

kadınların ikincil konumunun toplumsal beklentilerin ürünü ve kesinlikle değiĢtirilebilir 

olduğu düĢüncesini benimseyen Anne Oakley, tarafından kazandırılmıĢtır. Oakley, 

“Sex, Gender and Society” (1972) adlı kitabında, döneminin ünlü kavramı olan 

“cinsiyet rolleri”nin yani “kadınlık” ve “erkeklik” durumlarının, toplumsal dönüĢüme 

açık davranıĢ ve varoluĢ biçimleri olup diĢi ve eril olmayı belirleyen cinsiyetten farklı 

bir kavram olduğunu iddia etmiĢtir (akt. Savran, 2013, s. 234). Oakley, her bir cinsiyete 

uygun düĢen davranıĢın her toplumun kendi kurallarına göre belirlendiğini ve bu 

nedenle de toplumdan topluma değiĢtiğini vurgulamaktadır (akt. Stone, 2016, s. 55). 

Toplumdan topluma değiĢen bir toplumsal cinsiyet yapısının varlığı biyolojinin cinsiyet 

rollerini belirlemede yetersiz kaldığının kanıtı olsa da “toplumsal cinsiyetin dünya 

çapındaki boyutu, evrensel, ortak bir ataerkil yapı” Ģeklindedir (Connell, 2019, s. 99). 

Jessie Taft, toplumsal kadınlık rollerinin kadınların tahakküm altına alınmasına 

sebep olması nedeniyle “kadınların kültürel olarak marjinalleĢmesi” gerektiğini öne 

sürerek toplumsal cinsiyet analizlerinin boyutunu değiĢtirerek “analizin merkezine 

iktidarı ve dıĢlanmayı” yerleĢtirmiĢtir (akt. Connell, 2019, s. 61). Stone‟a göre, böylece 

radikal feminist kuramcılar yüksek sesle; “erkeklerin (i) kadınlar üzerinde iktidar 

uyguladıklarını ve bunu (ii) kadınların kendileri için nasıl yaĢayacaklarını seçmelerini 
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engelleyerek onlara zarar verir Ģekilde yaptıklarını” haykırdılar (Stone, 2016, s. 92). 

Joan Scott‟ın toplumsal cinsiyeti temel bir iktidar alanı olarak tanımladığını ifade eden 

Zeynep Direk, iktidarın kadın ile erkek arasında eĢit olmayan bir Ģekilde dağılması 

nedeniyle toplumsal düzende bir “asimetrinin” var olduğunu ve toplumsal cinsiyetin de 

bu asimetrinin diğer adı olduğunu ifade etmektedir (Direk, 2018, s. 189). 

Toplumsal cinsiyet kavramının herkes için geçerli olan “bir tür toplumsal 

örgütlenme sistemi” olduğunu belirten Scott, toplumsal cinsiyeti Ģu Ģekilde tanımlar: 

Toplumsal cinsiyet; kadınlar ve erkekler, her iki cinse de atfedilen özelliklerin bu 

cinslere karĢı farklı muameleleri nasıl meĢrulaĢtırdığı, bu özelliklerin toplumsal, 

ekonomik ve politik eĢitsizlikleri nasıl doğallaĢtırdığı ve yine bunların çeĢitli kadınlık 

ve erkeklik deneyimlerini nasıl hiyerarĢik olarak düzenlenmiĢ, ikili bir karĢıtlık 

sistemine indirgediği hakkındaydı (Scott, 2013, s. 93). 

Feminist teorinin özellikle Foucault‟nun iktidar teorisiyle yeniden yoğurulmasıyla 

birlikte toplumsal cinsiyeti bir norm olarak ele alan Direk Ģöyle açıklar:  

Toplumsal cinsiyet kadınlara ve erkeklere uygun varoluĢ ve davranıĢ biçimlerini reçete 

etmekle kalmaz, onlar arasında bir iktidar iliĢkisi de tesis eder. Erkekler ne 

yapmalıdırlar ve ne hak ederler, kadınlar ne yapabilir ve ne hak ederler? Erkekler eve 

ekmek götürmeli, kadınlar öncelikle çocuk doğurup onlara bakmalıdır. Böylece 

erkeklerle kadınlar arasında ekonomik gücün erkekte olduğu bir iktidar iliĢkisi kurulur. 

Kadın güçsüz bir varlık haline geldiği için erkeğin çeĢitli Ģekillerdeki kötü muamelesine 

katlanmak ve mutsuz olduğu halde onunla iliĢkisini sürdürmek zorunda kalır. Kadın 

çalıĢsa ve ekonomik olarak güçlense de onu hala kadın olarak kodlayan norm 

dolayısıyla çocuk bakımından ve ev iĢlerinden yine birinci derecede o mesuldür. 

Dolayısıyla iki kez ezilir (…) (Direk, 2018, s. 189). 

Son olarak biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet iliĢkisine cinselliğin düzenlenmesi 

açısından bakmakta fayda vardır. ġimga‟ya göre, toplumsal cinsiyet kavramının, 

biyolojik cinsiyet temele alınarak cinsellikteki “doğallık” üzerinden tek yönlü olarak ve 

salt üreme iĢlevleri açısından tanımlanmasının beraberinde getirdiği heteroseksüel 

çerçeve ile bu çerçevenin dıĢında kalanların reddedilmesi ve dıĢlanması durumu 

eleĢtirilerin odağı haline gelmiĢtir (ġimga (Durudoğan) , 2006, s. 7). Wittig, cinsiyet 

kategorisinin üremeye dayalı siyasi heteroseksist bir kategori olduğunu belirterek 

erkeklerin evlilik sözleĢmesiyle kadınların fiziksel benliklerine sahip olduklarını ve bu 

sözleĢmenin kadına ev iĢleri, kocası için üreme, sürekli birlikte yaĢama gibi bir takım 
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zorunluluklar yarattığını ifade eder. (Wittig, 2013, s. 40). Cinsiyet konusuna siyaset 

bilimi perspektifinden yaklaĢan Serpil Sancar da, erkeğin sahip olduğu bu ayrıcalıklar 

kaybedilmesi göze alınamayacak türden olduğundan eril devlet tarafından 

düzenlemelerle güvence altına alınmıĢ olduğunu ileri sürer. EĢ cinsler arasında iliĢkinin 

(homoseksüel iliĢki) yasaklanması, aĢka dayalı evlilik ile cinsel iliĢkilerin “yasal kayıt 

sistemi” altına alınıp denetlenmesi bir tür cinsellik denetimi düzenlemeleridir (Sancar, 

2012, s. 25). Benzer bir anlayıĢı paylaĢan Connell ise, bu düzenlemelerin nedeninin 

toplumların devamlılıklarını sağlayabilmek adına üyelerini yeniden üretebilecek 

heteroseksüel cinsel iliĢkilere mecbur olmaları olduğunu öne sürer (Connell, 2019, s. 

117). 

Bir deneyimin cinsel nitelik kazanması toplumsal olarak öğrenilmiĢ ve kabul 

edilmiĢ olmasına bağlıdır. Gayle Rubin‟e göre cinsellik “toplumsal cinsiyetler 

arasındaki iliĢkilerin düğüm noktası olduğu için, kadınların ezilmesi önemli ölçüde 

onun içinde biçimlenir, inĢa edilir ve onun dolayımıyla gerçekleĢir”(akt. Berktay, 2009, 

s. 66). Kısaca Rubin, toplumsal cinsiyet örüntüleriyle Ģekillenen insanın cinselliğinin de 

bu örüntüleri içermemesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak cinselliğin doğal 

olmadığını belirtir (akt. ġimga, 2018, s. 218). Cinselliğin doğal olmadığı iddiası 

beraberinde cinsiyetin de doğal olmadığı düĢüncesinin doğmasına neden olmuĢtur. 

Cinsiyet, özellikle postmodernist olarak sınıflandırılan feminist kuramcılar tarafından, 

aslında kendisi toplumsal cinsiyetlendirme sürecinin bir ürünü olduğu iddiasıyla 

eleĢtirilmiĢtir. Bu konuda queer kuramının yaratıcısı kabul edilebilecek olan Judith 

Butler ve Toril Moi‟nin görüĢleri dikkate değerdir. Her iki feminist kuramcının ortak 

noktası ikisinin de Simone De Beauvoir‟ın görüĢlerinden hareket ederek 

değerlendirmelerini sunmuĢ olmalarıdır. 

Moi, toplumsal cinsiyet ile cinsiyet kategorilerinin sorunlu olmaları nedeniyle 

alternatif olarak Beauvoir‟dan devraldığı “yaĢanan beden” kategorisini ortaya atmıĢtır. 

Moi‟ye göre beden, belirli bir kültürel çevrede gerçekleĢen eylemlerle anlam 

kazanmakta olup salt biyolojik olgulara indirgenemez, yaĢanan beden ise “durum-

içindeki-bedendir” (akt. Young, 2009, s. 43). YaĢanan beden, karĢıtlıklar içinde iki 

cinsiyet kategorisinin zorunlu olmadığını, kimi bedenlerin belirli açılardan erkek, kimi 

bedenlerin ise kadın özellikleri taĢıdığını öne sürerek biyolojik olmayan bir cinsiyet 
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kategorisi yaratma amacı gütmektedir (Young, 2009, s. 44). Cinsiyet ile toplumsal 

cinsiyet ayrımının temelinde yatan doğa-kültür ayrımını da reddeden yaĢanan beden 

kavramına göre, “yaĢandığı haliyle beden daima kültürlüleĢtirilmiĢtir: (…) ve kültürel 

olarak kadınlardan ne beklendiğini ve talep edildiğini belli eder” (Young, 2009, s. 44). 

“YaĢanan beden” kavramı, her insanın biricik bir beden olduğu, diğer insanlarla 

benzerliklerinin yanında farklı arzular ve yönelimlere de sahip olduğunun vurgulanması 

bakımından feminist literatüre kazandırılmıĢ oldukça yararlı bir kavramdır. 

Judith Butler ise, Cinsiyet Belası (1990) kitabında cinsiyet ile toplumsal cinsiyet 

arasında yapılan ayrım nedeniyle feminist öznenin bölünmeye uğradığını belirterek 

eleĢtirilerine baĢlar (Butler , 2008, s. 50). Butler, toplumsal cinsiyet gibi cinsiyetin de 

inĢa edilmiĢ olduğunu öne sürerek Simone De Beauvoir‟ın ünlü “kadın doğulmaz, kadın 

olunur” sözünden hareketle Ģu yorumu yapar: 

Beauvoir‟e göre kiĢinin kadın “olduğu” açıktır, fakat bu her zaman kültürel bir 

mecburiyet icabıdır. Yine açıktır ki bu mecburiyeti dayatan “cinsiyet” değildir. 

Beauvoir‟ın değerlendirmesinde, kadın olma edimini gerçekleĢtiren “kiĢi”nin ille de diĢi 

olduğuna dair herhangi bir ifade yoktur. Beauvoir‟ın “beden bir durumdur” iddiası 

geçerliyse eğer, kültürel anlamlarca zaten çoktan yorumlanmamıĢ bir bedene atıfta 

bulunamayız; dolayısıyla cinsiyet, söylemsellik öncesi bir anatomik oluĢsallık olarak 

kavranamaz. Cinsiyetin tanımı itibariyle aslında hep toplumsal cinsiyet olageldiği 

ortaya konacaktır (Butler, 2008, s. 54). 

Esasında Butler‟a göre toplumsal cinsiyet bireyin sahip olduğu niteliklerden 

kaynaklanmaz ve o “her zaman bir yapma edimidir, ama yapılandan önce var olduğu 

söylenebilecek bir özneye ait değildir. (…) „dıĢavurumlar‟, „ifadeler‟ tarafından 

performatif olarak kurulur” (Butler, 2008, s. 77). Diğer bir deyiĢle, öncelikle kiĢi belirli 

bir toplumsal cinsiyetle kendini özdeĢleĢtirip ona karĢılık gelen normu takip etmez, 

normlar kiĢiyi toplumsal cinsiyete karĢılık gelen pratiklere katılmayı zorlamaktadır 

(Stone, 2016, s. 99). Böylece kendini diĢil veya eril olarak anlamlandıran özne 

kurulmuĢ olmaktadır. Butler, ikili cinsiyet yapısının varlığını sürdürmek için hem 

istikrarlı hem de karĢıtlığa dayanan kurumsal bir heteroseksüelliği gerektirdiğini 

belirtmektedir (Butler, 2008, s. 73). Ancak toplumsal cinsiyetin sadece eril ile diĢilden 

ibaret olduğunu varsaymak, bu ikili yapıya uymayan “toplumsal cinsiyet 

permütasyonlarının” toplumsal cinsiyetin parçası olduğunu gözden kaçırmaya neden 

olmaktadır (Butler, 2009, s. 75). 
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Kısaca Butler, tıpkı toplumsal cinsiyet gibi cinsiyetin de kültürel olarak inĢa 

edilmiĢ olduğunu ve heteroseksist normlar nedeniyle baĢta kadınlar olmak üzere tüm 

insanların baskı altına alındığını vurgular: “Eğer cinsiyetin değiĢmezliğine itiraz edilirse 

belki de “cinsiyet” denen bu inĢanın da toplumsal cinsiyet denli kültürel bir inĢa olduğu; 

hatta belki de “cinsiyet”in aslında zaten baĢından beri toplumsal cinsiyet olduğu, (…) 

ortaya çıkar” (Butler, 2008, s. 52). Butler bu baskıdan erkeklerin diĢil, kadınların da eril 

olarak eyleyip toplumsal cinsiyetin alt üst edilmesiyle kurtulunabileceğini iddia eder 

(Stone, 2016, s. 105). 

Kadınlık tarihi irdelendiğinde kadınların maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın 

doğduğu alanın biyolojik cinsiyet olduğu iddiası oldukça tutarlı gözükmektedir. 

Biyolojik cinsiyetin doğadan kaynaklanması ve sırtını rasyonel bilime dayamıĢ olması 

nedeniyle verili kabul edilmesi, hem toplumsal cinsiyet kimliklerini hem de toplumsal 

cinsiyetin çıktısı olan cinsiyetçiliğin oluĢmasında etkili olmuĢtur. Cinsiyetçiliğin 

köklerini Batı felsefesinin ve bilimin temellerinin atıldığı Antik Yunan‟dan baĢlayarak 

aramak gerekmektedir. Antik Yunan Felsefesi‟nin kadın ve erkek algısını daha M.Ö. 

altıncı yüzyılda Pisagor tarafından hazırlanan “Karşıtlar Tablosu”nda görmek 

mümkündür. Genevieve Lloyd‟un açıkladığı gibi, düalist yapıya sahip olan bu tabloda 

kadınlık, “tam ve açık olarak belirlenmiĢin” karĢıtı olarak yani “muğlak ve belirsiz 

olanla” eĢ tutulmuĢtur (Lloyd, 2015, s. 24). Tabloda yer alan karĢıt kavramlar; “sınırlı-

sınırsız, tek-çift, tekil-çoğul, sağ-sol, eril-diĢil, dingin-hareketli, düz-eğri, aydınlık-

karanlık, iyi-kötü, kare-dikdörtgen” Ģeklinde sıralanmıĢtır. Lloyd, “erkeklik, etkin, 

belirlenmiĢ formla, kadınlık da edilgen, belirlenmemiĢ maddeyle aynı safta yer alır” 

diyerek tabloda “eril”in yer aldığı kısımdaki kavramların “diĢil”in yer aldığı 

kısımdakilerden daha üstün görülegeldiğini vurgulamıĢtır (Lloyd, 2015, s. 25). 

Cinsiyetçiliğin temelinde üreme güdüsüne yapılan vurgunun yer alması 

nedeniyle cinsellikte kadınla erkeğe biçilen roller de Karşıtlar Tablosu‟ndaki 

kavramlarla paralellik içerisindedir ve Antik Yunan‟da “baba, biçimlendirici ilkeyi 

sağlayandır, üremenin gerçek nedensel gücüdür; buna karĢılık anne, sadece bu biçimi 

(formu) veya belirlenmiĢ olanı kabul eden maddeyi sağlayan ve babanın ürünü olan Ģeyi 

besleyendir” (Lloyd, 2015, s. 25). Platon ve Aristoteles‟in siyasi ve biyolojik 

metinlerinde “form ile madde iliĢkisi” cinsiyetçi kavramlar oldukları iddiası ile feminist 



36 

 

kuramcılar tarafından eleĢtirilmiĢtir. Gene Lloyd‟a göre, Platon, “sınırlayıcı formun 

rolünü babanın, belirsiz maddenin rolünü de annenin rolüne” benzetirken dünyanın 

yalnızca form bakımından rasyonel olduğunu varsaymakta, Aristoteles‟in ise form-

madde iliĢkisini erkek ve kadın üzerinden hareket açıklamaları, formun erkeklerde 

tamamen açık kadınlarda ise muğlak olduğuna dair çıkarımlara neden olmaktadır 

(Lloyd, 2015, s. 26; Witt, 2013, s. 119). Modern bilimin kurucusu kabul edilen Francis 

Bacon da bilimsel bilgi nesnesini, Platon ve Aristoteles‟in bilgi kuramlarından yola 

çıkarak oluĢturmuĢ ve teorisini cinsel metaforlar üzerinden açıklamıĢtır. Bilimsel 

bilginin iktidar olduğunu iddia eden Bacon, aklı eril, doğayı ise diĢil ilke olarak ele alır 

(Özkazanç, 2010, s. 19). Madde ile formu birleĢtiren Bacon, “Zihin ile Doğa‟yı iffetli ve 

yasal bir yolla evlendirelim” diyerek bilimin görevinin doğa üzerinde tahakküm kurmak 

olduğunu öne sürer (akt. Lloyd, 2015, s. 35). Bacon‟ın merkeze deney ve gözlemi alan 

yeni bir bilimsel yaklaĢım geliĢtirme çabalarını bu Ģekilde aĢırı cinsiyetçi metaforlar 

kullanarak gerçekleĢtirmesi, bilimsel bilginin eril bir özellik kazanmasının yolunu da 

açmıĢtır. 

Ataerkil sistemde, gerek bilimin gerek siyasetin gerekse kültürün geçmiĢten 

gelerek ikili cinsiyet yapısı temelinde karĢıtlıklar üzerinden kurgulanması, sürekli bir 

hakim özne yaratma çabası, cinsiyetçiliğin ve eĢitsizliklerin her seferinde yeniden 

üretimine neden olmuĢtur. Connell‟in deyiĢiyle bizler, “toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliklerini ortadan kaldırma konusunda bizden önceki kuĢakların kolektif 

baĢarısızlığıyla ĢekillenmiĢ bir dünyada yaĢıyoruz” (Connell, 2019, s. 394). 

3.2. Ataerkilliğin Bir Unsuru Olarak Namus 

Cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımının ve beraberinde getirdiği sorunların 

odağında olmanın yanı sıra, toplumsal cinsiyetin iktidar iliĢkilerinin üretimine olan 

katkısıyla kadın bedeni bir iktidar alanı olarak da kurgulanmıĢtır Erkek tahakkümü 

kadının cinselliğini gerek evlilik sözleĢmesiyle gerekse doğurganlığına ve toplumsal 

yaĢamına müdahaleyle kontrol altında tutmaya çalıĢır. Kadın bedeninin bir iktidar alanı 

olarak kurgulanmasıyla “cinsellik erkeklerin kadınları yönetmesini mümkün kılan yer” 

halini aldığından namus olgusu toplumsal bir norma dönüĢmüĢtür (Walby, 2014, s. 
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188). Bu bölümde en iĢlevsel denetim aracı olan namus kavramının içeriğine ve tarihsel 

sürecine odaklanılacaktır. 

Bugün kullanılan anlamda “namus” sözcüğü Türkçe‟ye Arapça‟dan geçmiĢ 

olmakla birlikte sözcüğün kökeni Yunanca‟daki “nomos” sözcüğüne dayanmaktadır. 

Nomos sözcüğü, Eski Yunan tarihinde “thesmoi-nomoi ayrımı” ve “physis-nomos 

çatıĢması” Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Eski Yunan Ģehir devletlerinde toplumsal 

hayatı düzenleyen yasalar ikili yapıya sahip olup “thesmoi, temelde soyluların 

çıkarlarını koruyan ve kökeni tanrılara dayandırılan sözlü yasaları ifade ederken nomoi 

insan yapımı yazılı yasaları ifade etmek üzere kullanılıyordu” (Ağaoğulları‟ndan akt. 

Ecevitoğlu, 2012, s. 282). Thesmoi adı verilen sözlü yasaların yalnızca soylular 

tarafından yorumlanır olmasının beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle, nomoi denilen 

yasaların hazırlanması zorunluluğu ortaya çıkmıĢ, özellikle Solon tarafından hazırlanan 

“insan yapımı” yasalarla birlikte toplumsal hayatı düzenleyen yasaların değiĢebilir 

olduğu düĢünülmeye baĢlanmıĢtır (Ağaoğulları‟ndan akt. Otacı, 2012, s. 323). Nomos, 

“physis-nomos çatıĢması” Ģeklinde ise Sofist düĢüncede kendini göstermiĢtir. Doğanın 

devinimi ve sürekliliği ile insan yapımı kanunlar arasında bir uyum yakalamaya çalıĢan 

Sofist düĢünürlere göre; “nomos, belirli bir yer ve zamanda geçerli olan pozitif yasalarla 

kendini açığa vuran insan yapımı siyasal-toplumsal düzeni ifade ederken physis doğal 

düzene karĢılık gelmekteydi” (Ağaoğulları‟ndan akt. Ecevitoğlu, 2012, s. 283). 

Nomos‟un kullanımının yaygınlaĢmasıyla birlikte ikinci kuĢak Sofist düĢünürlerin bu iki 

tür yasa arasındaki uyuĢmazlıklara dikkat çektiklerini belirten Cengiz Otacı, özellikle 

Sofist düĢünür Antiphon‟un doğal düzene ait olan kanunların (physis) daha üstün ve 

zorunlu olmasına rağmen, nomos‟un hem isteğe bağlı hazırlanıp hem de doğal düzenle 

karĢıtlıklar içerirken toplumsal düzende daha etkin olmasını eleĢtirerek iki kavram 

arasındaki çatıĢmayı çarpıcı bir Ģekilde ortaya koyduğunu belirtir (Otacı, 2012).  

Nomos sözcüğünün kavramsal içeriği hakkında genel bir anlayıĢı oluĢturmak 

adına kısaca üzerinde durulan “thesmoi-nomoi ayrımı” ve “physis-nomos çatıĢması”nı 

toparlamak gerekirse, “thesmoi-nomoi ayrımı” nomosun bir yasanın yazılı ve insan 

yapımı niteliğine iĢaret ederken, “physis-nomos çatıĢması” ise, nomosun herhangi bir 

toplumda belirli bir zamanda geçerli olan yasalarla sınırlı olmayıp bütün olarak “insanın 
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kurucu edimine dayanan siyasal ve toplumsal düzeni” ifade etmektedir 

(Ağaoğulları‟ndan akt. Ecevitoğlu, 2012, s. 283-284). 

Nomos sözcüğü Aristoteles‟in en önemli eserlerinden biri olan Nikomakhos’a 

Etik
6
‟te de karĢımıza çıkmaktadır. Aristoteles, kitabın beĢinci bölümünde yalnız “yasaya 

uymayan adaletsizdir, yasaya uyan adildir” diye belirtmez, aynı zamanda, “Yasalar 

herkes için konulur: Ya herkesin ortak yararını ya da en iyilerin yararını, (erdem 

bakımından) önde gelenlerin yararını (…) hedef edinirler” de der (Aristoteles, 2015, s. 

92). 

Nomos sözcüğünün siyasal içeriği konusunda en çok inceleme yapan 

düĢünürlerden birinin Carl Schmitt olduğunu belirten Pınar Ecevitoğlu, Schmitt‟in 

nomosu, “bir halkın politik ve sosyal düzeninin, içinde uzamsal bir boyut kazandığı 

aracısız biçimi iĢaret eder. (…) Nomos yeryüzünü belli bir düzen içinde bölen ve 

yerleĢtiren ölçüyü ve böylece siyasal, sosyal ve dinsel düzene verilen biçimi iĢaret eder” 

Ģeklinde tanımladığını belirtmektedir (Ecevitoğlu, 2012, s. 286). Ayrıca Schmitt‟in 

nomos kavramının yurt edinme olgusunu da barındırdığını belirten Ecevitoğlu, özellikle 

mülkiyet hakkı bağlamında, toplumun üyelerinin yurt edinme sürecinde yaĢayacakları 

çatıĢmayı dengelemek adına nomosun topluluğun ortak çıkarına vurgu yaptığını ifade 

eder (Ecevitoğlu, 2012, s. 290-291).  

Namus sözcüğü her ne kadar Türkçe‟ye Arapça‟dan geçmiĢ bir sözcük olsa da, 

yapılan incelemelerde sözcüğün Türkçe‟de kullanıldığı anlamda yani “cinsel ahlak 

kurallarına bağlılık” anlamında kullanılmadığını belirten Ecevitoğlu, Arapça‟da namus 

sözcüğünün en çok kullanılan anlamının ilahi yasa/Ģeriat veya sadece yasa olduğunu 

belirtmiĢtir (Ecevitoğlu, 2012, s. 297). Bu kullanımıyla namus sözcüğünün Yunanca 

nomos sözcüğü ile yakın iliĢki içinde olduğu görülmektedir.  

Sözcüğün genel ilke ya da kurucu ilke anlamında nomostan cinsel ahlak kurallarının 

bütününü ifade eden namusa uzanan bu serüveni ilk bakıĢta etimolojik düzeyde bir 

anlam daralmasını ifade eder görünmektedir. Ancak namus kavrayıĢı ve bu kavrayıĢın 

sonucu olarak ortaya çıkan namus cinayetlerinin iĢleyiĢ mekanizması dikkate 

alındığında, namus adı altında karĢımıza çıkan cinsel ahlak kodunun iĢleyiĢinin kurucu 

                                                 
6
 Nikomakhos’a Etik adlı eserin Türkçe çevirisinin sonunda yer alan Türkçe-Yunanca sözlükte 

yasa kelimesinin karĢılığı nomos olarak yer almaktadır. 
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ilke olarak nomosun iĢleyiĢine karĢılık geldiği görülecektir. Namus kodunun iĢleyiĢ 

mekanizması bizi, siyasal iktidarın ilkesi ile iliĢkilendirilebilecek nomos kavramına 

bağlayacaktır (Ecevitoğlu, 2012, s. 304-305). 

Ġsveç‟te iĢlenen bir namus cinayetini, Fadime ġahindal‟ın katledilmesini, konu alan 

Fadime’nin Onuruna – Cinayet ve Utanç- (2014) adlı kitabında Unni Wikan ise, namus 

sözcüğünün Ġngilizce karĢılığı olan honor sözcüğünün tınısından kaynaklı bir cazibesi 

olduğunu ifade etmiĢtir. Ġronik bir Ģekilde, heroism (kahramanlık) ve nobility (soyluluk) 

tınılarını içeren sözcüğün, “erkeklerin yüksek ahlaki ilkelere sahip, mert ve cesur 

olduğu eski zamanlara gönderme” yaptığını ifade etmiĢtir (Wikan, 2014, s. 57). 

Namus kavramının dile yerleĢme serüveninden sonra, kavramın sosyologlar 

tarafından kullanımı üzerinde durulacaktır. Türkiyeli en yetkin sosyologlardan biri olan 

Nükhet Sirman namus kavramını, ataerkil sistemin bir unsuru olarak ele alarak 

incelemektedir. Sirman, namus kavramıyla ilgili araĢtırmalarını farklı büyüklükte ve 

farklı adlar ile tanımlanan, aynı kan bağına sahip olma zorunluluğunun olmadığı 

“akrabalığa-dayalı toplumlar” üzerinde yoğunlaĢtırmıĢtır. Bu topluluklarda sahip olunan 

toprak üzerindeki hakimiyetin güçlendirilmesi temelde üremeye bağlı olduğundan, 

topluluk üyelerinin cinsel davranıĢlarının tüm topluluğun denetiminde olduğunu belirten 

Sirman, “namusun hem bir kiĢinin diğerleri karĢısındaki kimliğini hem de kiĢinin kendi 

içinde sahip olduğu değeri belirleyen bir unsur olarak” bu topluluklar içerisinde 

doğduğunu ve bireyin cinsel ediminden kaynaklanmasına rağmen tüm yaĢamına sirayet 

edecek kadar önemli bir yere sahip olduğu sonucuna ulaĢmıĢtır (Sirman, 2006, s. 48). 

Sirman‟a göre namus kavramı, toplum tarafından belirlenmiĢ erillik ve diĢilik ölçütleri 

temelinde yaĢama kabiliyetini ifade etmesi bakımından toplumsal cinsiyete dayalı bir 

ayrımı imler. 

Türkiye‟de namussuz bir erkek demek, güvenilmez ve gerek kendi cinselliği gerekse 

sorumluluğu altındaki kadınların cinselliği üzerinde denetim kurma yönündeki sosyal 

sorumluluklarını yerine getiremeyen erkek demektir. Bunun aksine bir kadının namusu 

ise yalnızca kendi cinselliği ile bağlantılıdır (Sirman, 2006, s. 49). 

Erkekler için namusun ölçütleri soyut davranıĢsal özellikler iken kadınlar için namusun 

en önemli belki de tek güçlü ölçütü cinsel anlamda saf olmak yani bakire ya da tek eĢli 

olmaktır. Hanne Blank, insanların bekarete gösterdikleri ilginin biyolojik bir 
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açıklamasının olmadığını ve ataerkil düzende mülkiyet fikrinin geliĢmesiyle ortaya 

çıktığını Ģu sözlerle ifade etmiĢtir. 

Ġnsanlar göçebe yaĢamdan çiftçiliğe geçiĢ yaptıkça, üretmek ya da yararlı hale getirmek 

için çaba sarf ettikleri Ģeyleri ifade etmek için mülkiyet üzerinden düĢünmeye 

baĢladılar: Benim arsam, benim tarlam, benim ineğim… Buradan yola çıkarak insanların 

da benzer Ģekillerde baĢka insanlara ait olduğunu düĢünmeye baĢlamak çok da zor 

olmasa gerek: Benim kadınım, benim çocuğum. Sahiplik fikriyle ataerkillik fikrinin 

birleĢtirilmesi ya da üyelerin baĢ erkekle olan iliĢkilerine dayanarak toplumsal grupların 

düzenlenmesi, baba mirası fikrinin ya da babanın mallarının çocukları tarafından miras 

alınması fikrinin doğması için uygun altyapıyı oluĢturmuĢtur. ĠĢte bekaret de tam buraya 

oturuyor (Blank, 2014, s. 75-76). 

Sinan Özbek‟e göre, bu topluluklarda kadın, cinselliği ve doğurganlığı üzerinden 

değerlenen bir meta halini almıĢtır ve meta olarak kadının asıl değerini belirleyen 

cinselliğinin topluluğun kurallarına uygun olarak belirlenen sınırlarda tutulmasıdır 

(Özbek, 2011, s. 38). Carol Delaney, Türkiye‟deki bir Orta Anadolu köyünde yapmıĢ 

olduğu araĢtırmasına dayanarak, namus kodunun altında yatan en önemli unsurun 

“üreme” iĢlevi olduğunu belirtir. Delaney‟e göre, bir erkeğin otoritesi hayat yaratma 

gücüne bağlı iken namusu, çocuklarının kendi tohumundan olmasını güvence altına 

alma yeteneğine yani kadını denetleme yeteneğine bağlı olduğundan erkeğin namusu 

doğrudan kadına bağlıdır (Delaney, 2014, s. 59). Kadın esasında topluluğun yeniden 

üretimindeki aktif rolü çerçevesinde nesneleĢtirildiğinden, topluluğun en önemli 

değerlerinden olan namusun sahibi olmaktan çok taĢıyıcısı durumundadır (Ecevitoğlu, 

2012, s. 279). Aslında ataerkil toplum düzeninde namusun asıl sahibinin kim olduğu 

konusunda pek tereddüte yer yoktur. Delaney‟e göre, namus erkeğe ait iken, utanç 

yaradılıĢtan itibaren kadına aittir. Çünkü kadınlar namus tohumlarına sahip 

olmadıklarından yaratma gücüne de sahip değillerdir. Sistemli olmayan bir tür 

doğurganlık içindeki kadın, utancından ancak doğurganlığını sınırlandırarak 

kurtulabilir. Bu sınırlamanın da tek yolu erkeğin tohumlarının meĢruluğunu güvence 

altına almasında saklıdır (Delaney, 2014, s. 60). 

Kadın bedeninin denetiminin namus konusunda kilit rol oynadığı açık olup 

Delaney, kadının değerini belirleyen Ģeyin evlilikten önce bekaret, evlilikten sonra ise 

sadakat olduğunu ve yaĢam tarzı ve giyinme ile toplumsal namus örüntülerine uygun 

olmanın önemi üzerinde durmaktadır (Delaney, 2014, s. 61). Buradan denetimin din ve 
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eril devlet olmak üzere iki sacayağı olduğu sonucu çıkartılabilir. Din açısından bedenin 

denetimi örtünmeyle, devlet açısından ise evlilik sözleĢmeleri, zina yasağı ve kürtaj 

yasaları yoluyla yapılmaktadır. Delaney, Türkiye‟de özellikle Arap ülkelerinden farklı 

olarak kadının örtünmesinin nihai amacının erkek cinselliğini denetim altına almak 

olduğunu belirtir (Delaney, 2014, s. 61). Örtünme eyleminin sadece kadının üzerinde 

yoğunlaĢması tehlikeye açık olan tarafın kadınlar olmasından kaynaklanırken, 

erkeklerin örtünmeme nedeni hem biyolojik olarak kırılgan olmadıklarından zarar 

görme ihtimallerinin bulunmaması hem de arzunun nesnesi değil kaynağı olmalarıdır 

(Berktay, 2016, s. 114; Delaney, 2014, s. 87). Delaney, Türk köylerinde kadınların 

yanında bebeklerin de örtündüklerini gözlemlediğini belirterek bunun nedenini, 

erkeklere yalnızca kadınları ve çocukları üzerinden zarar verilebilecek olmasına bağlar. 

Bebekler ve kadınların kiĢisel sınırlarının esnek olması ve toplumsal varlıklarının eksik 

olması nedeniyle korunmaya ihtiyaçları vardır, bu yüzden de iyice sarılıp 

sarmalanmaları gerekmektedir (Delaney, 2014, s. 87).  

Son olarak, Delaney‟in örtünme konusundaki ikircikliğe getirdiği özgün yorum 

üzerinde durmaya değer gözükmektedir. Delaney sünnet ile örtünmeyi kıyaslayarak, her 

iki cins içinde evlilikle tamamlanacak cinsiyetlendirilmiĢ hayata geçiĢin iĢaretinin, 

oğlan çocuğunda sünnet, kız çocuğunda ise örtünme olduğunu ifade etmektedir 

(Delaney, 2014, s. 112). Sünnetin Türk toplumunda özel bir yere sahip olduğunu 

gözlemleyen Delaney, bu iki eylemde cinsiyetler arasında büyük bir fark bulunduğunu, 

sünnetin eğlenceler yapılan özel bir gün olmasına rağmen, hiçbir kızın örtündüğü günü 

hatırlamadığını yani kız çocuğunun cinsiyetlendirilmiĢ hayata geçiĢinin önemsiz 

olduğunu belirtmektedir (Delaney, 2014, s. 112). Utancın kadına ait bir duygu 

olmasının kadın cinselliğinde de kendini gösterdiğini öne süren Delaney, saç 

metaforunu kullanarak saç ile cinsel organın yer değiĢtirdiğini belirtir. 

Tarladaki çiçekler gibi, kızların saçları da serbestçe uzar; saç, erkeklerin tuzağına 

düĢtükleri bir dolaĢıklığın yanında, sınır tanımayan bir doğurganlığın, güzelliğin ve 

dünyanın ayartıcılığının da temsilcisidir. Adet görme dönemine yaklaĢırken, kızın 

cinselliği olgunlaĢırken, saçların kapatılması gerekir: Saç da kız da, evcilleĢtirilmelidir. 

BaĢörtüsü kızın saçlarını bağlar ve örter, aynı zamanda, simgesel olarak cinselliğini de 

bağlar; bundan sonra, evlenip de kocaya gidene kadar babasının ve kardeĢlerinin örtüsü 

altında olacaktır (Delaney, 2014, s. 113). 
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Teknolojik ve ekonomik geliĢmelerle birlikte namus kavramına akrabalığa dayalı 

toplumlarda olduğundan daha az önem verildiği düĢünülebilir. Ancak farklı 

görünümlere bürünse dahi, içselleĢtirilmiĢ iktidar kurma ve denetleme istediği halen 

kendini kadın cinselliği yoluyla ortaya koymaktadır. Özbek, sanayi devrimi sonrasında 

namus kavramının modern topluma geçiĢini Marx‟ın görüĢlerinden hareketle 

açıklamaktadır. Kadının burjuva toplumundaki yeri ve özellikle de emeğinin kullanımı 

bakımından konumu burjuva öncesi toplumların düĢünce kalıplarından yola çıkılarak 

belirlenmiĢtir. Bu nedenle bu toplumlarda, namus düĢüncesi kadının erkek tarafından 

denetlenmesinin etkili bir yolu haline gelerek burjuva ailesinin devamı da sağlanmıĢtır 

(Özbek, 2011, s. 43). Siyasi hayattaki değiĢimler ile ulus-devletlerin kurulmasıyla 

birlikte namus söylemleri de değiĢme uğramıĢtır. Modern ulus-devletlerin eril nitelikte 

olmaları, ulusun kurtarıcısı ve koruyucusunun erkekler olmasından kaynaklanmaktadır. 

George Mosse‟a göre, “koruyucu erkek miti” ve “korunan kadın miti” yaratılarak 

kadının namusunun ve iffetinin korunması sağlanmaktadır (akt. Sancar, 2012, s. 56). 

Çünkü artık kadının iffeti ve namusu kadınların ahlaki sorumluluklarının yanında 

erkeklerin de ulusal utancı haline gelmiĢtir ve namus kodlarına bağlılık ulusal ailenin 

iffeti ve namusunun da koĢuludur (Sancar, 2012, s. 56). Ulus-devletin ana ideolojisi 

olan milliyetçiliğin kadınlar üzerinde ikili bir etkisi olduğunu belirten Kandiyoti, 

milliyetçi projelerde kadının hem etkin olarak rol oynadığını hem de projelerin 

“rehine”si haline geldiklerini ifade etmektedir (Kandiyoti, 2015, s. 165). “Modern ama 

iffetli” olması gereken kadınlar bir yandan anne, eğitmen ve iĢçi olarak ulusal aktör 

haline dönüĢürken bir yandan da sahip oldukları misyon nedeniyle kültürel olarak 

davranıĢları eril kodlarla belirlenip sınırlandırılmalıdır (Kandiyoti, 2015, s. 168-169). 

Türkiye açısından bakıldığında Cumhuriyet‟in ilanıyla birlikte namus kavramı 

kadın bedeninin denetiminin yanında kutsal olan ailenin korunması ve devamı için de 

gereklidir. Koğacıoğlu‟nun da belirttiği gibi “Cumhuriyet kurumlarının ataerkil düzenin 

yeniden üretilmesinde oynadıkları merkezi rol” unutulmamalıdır (Koğacıoğlu, 2009, s. 

359). Cumhuriyet‟in ilanından beri yasalarla kadın ile erkek arasındaki eĢitsizlik ortadan 

kaldırılmaya çalıĢılmıĢtır. Kadınlar gerek batılı tarzda bir kanun ile medeni haklar, 

gerekse seçme ve seçilme hakkı kazandırılarak yeni rejimin birer öznesi haline 

getirilmek istenmiĢtir. Böylece Osmanlı döneminde insan olarak değerli olmadığı 
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düĢünülen kadınların yani “geleneğin pençesindeki kadınlar”ın kurtarılması görevinde 

baĢarıya ulaĢılacaktır (Koğacıoğlu, 2009, s. 376). Ancak Kandiyoti‟ye göre, toplumsal 

cinsiyet iliĢkileri bağlamında kadınların rolüyle ilgili düzenlemelerin yapılmaması 

nedeniyle, Türkiyeli kadınlar “kurtulmuĢ” ama “özgürleĢememiĢ”tir (Kandiyoti, 2015, 

s. 78). 

Sirman ise ulus-devletin cinselliği “sevgi” temelinde düzenlediğini belirterek bu 

sayede kadın “ulusun anaları” konumuna yerleĢtirilerek bedeninin denetimi toplumun 

sorumluluğundan çekirdek ailenin sorumluluğuna geçmiĢtir. Böylece milli duygularla 

vatanına bağlı eĢler, sevgi ve mantık içerisinde kendi cinselliklerini denetim altına 

alacaklarından namus kavramı önemini yitirecektir (Sirman, 2006, s. 53). Kurgulanan 

modern toplumun değerlerine uygun olmayan namus kavramı, insan hakları kavramının 

boyunduruğu altında yeniden Ģekillenerek bireylerin insan haklarını ihlal eden “ilkel” 

bir kavram haline gelecektir. Sirman, tarihe gömülecek olan namus kavramının yerine 

geçecek olan insan hakları kavramı sayesinde, kadınların bedenlerinin cinsiyetsiz bir 

temele oturtulacağını öne sürer (Sirman, 2006, s. 54). Ancak toplumsal ilerleme bu 

Ģekilde gerçekleĢmemiĢtir. Ulus-devletin kurguladığı çekirdek aile heteroseksist bir 

yapıya sahip olması bakımından güçlü iktidar iliĢkilerine de sahiptir. Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarında Batılı ülkelerin kanunlarının Türkiye‟ye uyarlandığını düĢünürsek, Ursula 

Vogel‟in Fransız Medeni Kanunu‟nu ile ilgili yaptığı çıkarımlar Türkiye için de 

geçerlidir. Vogel, evliliğin yasallaĢmasıyla birlikte özel alanın bir tür feodal yapıya 

dönüĢtüğünü, evli kadın ile erkeğin arasında erkeğin güçlü olduğu bir feodal iliĢkinin 

bulunduğunu belirtir; aile içerisinde erkek devletin temsilcisi, ailenin de koruyucusudur 

(akt. Göksel, 2012, s. 347). 

Namus kavramının ya da daha açık bir ifadeyle namus cinayetlerinin özellikle 

Batılılar tarafından geliĢmemiĢlikle, Doğu ile özdeĢleĢtirilmesinin temel nedeni 

Sirman‟ın da dikkat çektiği ilkelliğinden kaynaklanmaktadır. Namus, dünya genelinde 

Orta Doğu ve Ġslam‟ın kültür ögesi olarak görülürken, Türkiye‟de çoğunlukla, Kürt 

halkına özgül bir toplumsal norm olduğu yönünde bir önyargı vardır. Namus suçlarıyla 

mücadelede kültür etkisinin mücadeleyi zorlaĢtığını vurgulayan Shahrzad Mojab, 

kültürel göreceliğe göre, bir kültürün kendisine özgü değerlerinin hiçbir evrensel ölçüte 

göre değerlendirilip sınırlandırılamamasını sorunlu görmektedir (Mojab, 2006, s. 28). 
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Aslında 20.yüzyılın baĢlarında ortaya çıkan kültürel görecelik kavramı ve ardından 

gelen post-yapısalcı düĢünceler hem ırkçılıkla mücadele konusunda hem de farklılıklara 

saygı konusunda önemli kazanımlar da sağlamıĢlardır. Ancak Mojab, namus normları 

konusunda öteki kültürlere duyulan saygının, “kadınlara karĢı bir saygısızlık” haline 

dönüĢtüğüne dikkat çekmektedir (Mojab, 2006, s. 31). 

Türkiye özelinde namus cinayetlerinin Kürt halkı ile bağdaĢtırılmasının temel 

nedeni olarak toplum yapısının aĢirete dayalı olması görülmektedir. Var olan tüm 

toplum yapılarında olduğu gibi Kürt toplumu da ataerkil örüntülerle bezeli kültürel 

normlara sahiptir ancak bunlar ülkenin diğer bölgelerinden ayrıĢmamaktadır. Namus 

kavramının temelinde mülkiyetle ilintili ataerkil sistem yer aldığına göre, coğrafi bölge 

ve etnik köken fark etmeksizin ülkenin her yerinde yaĢayan kadınlar namus nedeniyle 

Ģiddete maruz kalmaktadır. Ancak Türkiye‟de namus sorununun özellikle Kürt illeri ile 

iliĢkilendirilmesinin altında yatan farklı bir neden daha bulunmaktadır:  

(…) ailenin kutsal kabul edilen sınırları, gelenek söylemiyle birlikte baĢka bir aĢamaya 

geçer ve kutsal alan belli bir etnik gruba mensup olanların, özellikle Kürt erkeklerin töre 

adına iĢlenen cinayetlerden dolayı suçlu kategorisine alınmasıyla gelenek de namus da 

farklı politik anlamlar kazanır (Göksel, 2012, s. 365). 

Görüldüğü üzere namus, yalnızca kadınlar üzerinde değil, “öteki”nin cehaleti 

vurgusuyla bir etnik grup üzerinde de iktidar kurma aracı haline gelebilen bir olgu 

konumundadır. Mojab‟ın dikkat çektiği gibi, namus cinayetlerinin etnik bir grup ile 

iliĢkilendirilmesi ırkçı bir yaklaĢımdır (Mojab, 2006, s. 33). Bu bağdaĢlaĢtırma bir 

yandan ataerkil Ģiddetin yeniden üretimini sağlarken bir yandan da uluslar üstü bir sorun 

olan cinsiyete dayalı Ģiddetle mücadelenin bölünmesine neden olur (Mojab, 2006, s. 

34). Mojab Ģöyle der: 

Irkçı bir yaklaĢımla namus cinayetlerini bir kültürle bağdaĢtıran insanlar, kadınların 

öldürülmesinin, hem Doğu‟daki hem de Batı‟daki ataerkil kültürlerde görülen evrensel 

bir fenomen olduğu gerçeğini atlamaktadırlar. Beyaz ya da beyaz olmayan erkekler 

kadınları öldürmeye devam etmektedirler. ABD‟de her gün ortalama 10 kadın 

öldürülmektedir (Mojab, 2006, s. 33). 

Her ne kadar mistik bir kavram gibi görünse de namus kavramı aslında Avrupa 

tarihinde de kendine yer edinmiĢtir. “Namus” Ģövalyelik, asalet kuralları çerçevesinde 
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düĢünüldüğünde Batının uzak olduğu bir kavram değildir (Sen, 2005, s. 43). Özellikle 

Ortaçağ‟da erkeklerin Ģereflerini “düello” yoluyla kurtarmaları bir tür toplumsal norm 

kabul edilirdi. Düello basit bir kurala sahipti: “Utanç ile yaĢamaktansa Ģerefinle ölmek 

daha iyidir” (Wikan, 2014, s. 58). Leyla Pervizat, Batı kültüründe namus kavramının 

izlerini tiyatro ve sinema eserlerinde sürerek Calderon‟un namus temalı tiyatro 

oyunlarından bahsetmektedir. Calderon‟un oyunlarındaki ortak tema, erkek iktidarının 

hiçbir koĢulda zarar görmemesidir. Bu oyunlarda genellikle, aldatılan veya aldatıldığını 

düĢünen bir erkeğin, gerek kral gerekse vali gibi bir siyasi otoritenin desteğini de yanına 

alarak, namusunu temizleme ve Ģerefini kurtarma çabaları anlatılmaktadır (Pervizat, 

2005, s. 76-79). Görüldüğü gibi, dünya tarihi farklı zamanlar, farklı mekanlar ve farklı 

adlarla da olsa namus adına iĢlenen cinayetlerle doludur. Bununla birlikte, Doğu‟da 

adına namus cinayeti denilen eylem Batı‟da ve Güney Amerika‟da “tutku cinayeti” 

olarak karĢımıza çıkar (Abu-Odeh‟ten akt. Perzivat, 2005, s. 61). Temelde her iki 

cinayet türü de aynı kökene bağlıdır, yani eril iktidar gücüne dayanmaktadır. Ancak 

Wikan iki cinayet türünün arasındaki bir farklılığa dikkat çeker: “namus uğruna kendi 

çocuğunu öldürmek zorunda olmak, hiçbir zaman hiçbir Avrupa geleneğinin bir parçası 

olmadı. Belki karılarını öldürdüler, ama asla kızlarını değil” (Wikan, 2014, s. 59). 
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BÖLÜM 4. ĠNSAN HAKLARI VE KADININ ĠNSAN HAKLARI 

BAĞLAMINDA NAMUS 

4.1.Temel Kavramlar 

4.1.1.Ġnsanın Değeri ve Değerleri 

Ġnsan, yüzyıllar boyunca kendini araĢtırmıĢ, varlıktaki yerini anlamaya 

çabalamıĢtır. Ġnsanı anlamlandırma, insan ile ilgili en doğru bilgiye ulaĢma çabaları 

yüzyıllar boyunca devam ederken, Max Scheler İnsanın Kosmostaki Yeri (1928) adlı 

kitabının giriĢinde insanın neliği konusunda ileri sürülmüĢ farklı düĢünceleri Ģu Ģekilde 

ifade eder: 

Bugün kültürlü bir Avrupalıya “insan” denince ne düĢündüğü sorulursa, kafasında 

birbiriyle bağdaĢmaları tümüyle olanaksız olan üç ayrı düĢünce (kümesi) birbiriyle 

çatıĢmaya baĢlar. Birincisi, Adem ve Havva, yaradılıĢ, cennet ve cenneten kovulma gibi 

Yahudi-Hıristiyan geleneğinin (insan) düĢüncesi. Ġkincisi Antik-Yunan düĢüncesidir; 

buna göre insanın “akıl”, logos, phronesis, ratio, mens-logos -burada konuĢma (söz) 

olduğu kadar, her Ģeyin “ne olduğunu” kavrayan yeti anlamına da gelmektedir- sahibi 

bir varlık olarak görülmekte; dünyada ilk kez insanın ben bilincine sahip olması ona 

kendine özgü bir yer kazandırmaktadır. Her Ģeyin temelinde yatan insanüstü bir akıl 

olduğu ve tüm diğer varolanlar arasında yalnızca insanın ondan pay aldığı öğretisi, bu 

düĢünceyle yakın bir ilgi içindedir. Üçüncüsü ise doğa bilimlerinin ve genetik 

psikolojinin çoktandır gelenekselleĢmiĢ olan, insanın yeryüzündeki geliĢimin en son 

ürünü olduğu düĢüncesidir; buna göre insan, hayvan dünyasındaki daha az geliĢmiĢ 

benzerlerinden yalnızca -her ikisi insanın dıĢındaki doğada da bulunan- enerji ve 

yetilerinin karıĢımındaki karmaĢıklık derecesiyle ayrılmaktadır (Scheler, 2015, s. 35). 

Scheler‟e göre insan hakkındaki bu üç düĢünce arasında birliğin olmaması nedeniyle 

birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan “doğabilimsel”, “felsefi” ve “teolojik” olmak üzere üç 

farklı antropolojik yaklaĢım ortaya çıkmıĢtır. Ancak halen insanın ne olduğuna iliĢkin 

kesin bir görüĢe ulaĢılamamıĢtır (Scheler, 2015, s. 35). Ġnsanın neliği sorusunu çözmek 

adına yeni bir felsefi antropolojiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Scheler, insanın diğer 

felsefi problemleri incelerken baĢvurulacak bir alandan ziyade, kendine özgü bir 

problem alanı olarak kabul edilmesi gerekliliğini ileri sürmüĢtür (Scheler, 2015, s. 36; 

MengüĢoğlu, 2014, s. 109).  
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Takiyettin MengüĢoğlu‟ya göre, Scheler‟in felsefi antropolojisinden önce 

insanın ne olduğuna dair “geliĢme psikolojisinin teorisi”, “Geist teorisi”, “biyolojik 

teori” ve “kültür antropolojisi” olmak üzere dört temel teori bulunmaktaydı 

(MengüĢoğlu, 2015, s. 27-44). Bu teorilerden ilki, görüĢleri Darwinizme dayanan 

geliĢme psikolojisinin teorisidir. Bu teoriye göre, insan ile hayvan arasında yalnızca 

derece farkı, en alt basamaktaki organik alan ile psiĢik alandan en üst basamaktaki alana 

kadar kesintiye uğramadan yükselen bir geliĢme çizgisi bulunmaktadır (MengüĢoğlu, 

2015, s. 27). MengüĢoğlu bu teorinin, iki canlı arasında sadece bir derece farkı 

olduğunu varsaymaktan öteye gitmemesi ve iki canlı arasında “varlık farkı”nın 

olmaması ve “apayrılık” yaratmaması nedeniyle eleĢtirildiğini belirtir (MengüĢoğlu, 

2015, s. 29).  

Geist teorisi, insanın farklılığını biyo-psiĢik varlıkta arayan geliĢme psikolojisi 

teorisinin farklılığı ortaya çıkartmakta yetersiz kalması nedeniyle, yönünü biyo-psiĢik 

varlığın dıĢına çevirmiĢtir. Bu teori, Scheler‟in insan görüĢüne yani insanı birbiriyle 

bağlantısı olmayan “psikovital varlık” ve geist-varlığı” olarak iki varlık alanına 

ayırmasına dayanmaktadır (MengüĢoğlu, 2015, s. 30). Scheler insanın iç varlığının yani 

ruhsal yapısının, “duyusal itilim”, “içgüdü”, “çağrıĢımsal bellek” ve “pratik zeka” 

olarak adlandırdığı dört basamaktan oluĢtuğunu belirtir. Duyusal itilim, “en saf 

düĢünme edimlerine ve en hassas (aydınlık) iyilik edimlerine gereken enerjiyi sağlayan 

güç” tür (Scheler, 2015, s. 39-40) ve bitki dahil tüm canlılarda bulunan bir ruhsal 

özelliktir (Scheler, 2015, s. 44). Duyusal itilim basamağında, kendini bilme, duyum ve 

tasarım bulunmazken, “bir Ģeye doğru yaklaĢma” ile “bir Ģeyden uzaklaĢma” nitelikleri 

mevcuttur (MengüĢoğlu, 2014, s. 124). Bu bakımdan canlı basamağının en alt sırasında 

yer alan bitkilerdeki duyusal itilim yalnızca büyüme ve çoğalma itilimidir (Scheler, 

2015, s. 41). Ruhsal yapının bir diğer basamağı olan içgüdü, canlı varlıkların 

davranıĢından hareket ederek tanımlanır (Scheler, 2015, s. 45). Scheler‟e göre bir 

davranıĢın içgüdüsel olarak adlandırılabilmesi için sahip olması gereken bir takım 

özellikler bulunmaktadır. Ġlk olarak davranıĢ anlamlı olmalıdır. BaĢka bir deyiĢle, hem 

kendi hem de baĢka bir canlının varlığını sürdürme amacı taĢımalıdır. Ġkinci olarak, 

davranıĢın değiĢtirilemeyen bir ritmi olmalıdır. Üçüncü olarak, canlının salt kendi 

yaĢamı için değil türün yaĢamı için de gerekli olan tipik bir Ģekilde sürekli tekrarlanan 
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bir davranıĢ olması gerekmektedir. Ġçgüdünün türe katkısının olması için doğuĢtan ve 

kalıtımsal olması gerekliliği davranıĢın diğer bir niteliği olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Son olarak, davranıĢ canlının yaptığı tekrarların sayısına bağlı olmamalıdır. Bu özellik 

içgüdüsel davranıĢın en önemli özelliği olup içgüdünün baĢından beri “tam” olmasını 

sağlar (Scheler, 2015, s. 46-48). Ruhsal yapının içgüdü aĢaması, canlının bulunduğu 

basamak ile ters orantıya sahiptir; basamak yükseldikçe içgüdü azalır (MengüĢoğlu, 

2015, s. 30). ÇağrıĢımsal bellek, koĢullu refleks olgularının tümünü içeren bir yetenek 

olup “davranıĢlarını, aynı türden daha önceki davranıĢlarına dayalı olarak, yaĢama 

hizmet edecek biçimde, yani anlamlı bir biçimde yavaş yavaş ve sürekli olarak 

değiştiren her canlıya” ait bir yetenektir (Scheler, 2015, s. 52). Ġnsanın ruhsal yapısının 

yani psikovital varlığının dördüncü ve son basamağı pratik zekadır. Pratik zeka temelde 

“seçme yeteneği” ve “seçme eylemi” ile ilgili bir yetenek olup canlı türleri arasında 

zeka bakımından en üstün olan tür insandır. Scheler zekaya dayalı davranıĢı Ģu Ģekilde 

tanımlar:  

Bir canlı, itkisel bir sorunu çözmek için, ne türe ne de bireye özgü olan, yeni bir durum 

karĢısında, deneme yapmaksızın veya ilk kez yapılan denemeyle, anlamlı (…) bir 

davranıĢta bulunursa, hem de bunu birdenbire ve her Ģeyden önce de, daha önce yaptığı 

denemelerin sayısından bağımsız olarak yaparsa, zekice davranmıĢ olur (Scheler, 2015, 

s. 59). 

Ġnsanın neliği sorununu salt psikovital varlık alanı üzerinden açıklamaya çalıĢmak, 

insanın varlıktaki özel yerini yani onu diğer canlı türlerinden ayırt eden özelliğini ortaya 

koymakta yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle Scheler, insanla ilgili doğru bilgiye sahip 

olabilmek adına, sadece insana ait olan bir varlık alanına gereksinim olduğunu belirtir 

ve Geist-varlık alanına iĢaret eder. Geist teorisinin asıl dayanak alanı olan geist (tin) 

varlığının en geniĢ anlamıyla hayatın dıĢında bulunduğunu belirten Scheler, yeni ilkenin 

“tümüyle yaĢama ve insandaki yaĢama zıt olan” bir ilke olduğunu ifade eder (Scheler, 

2015, s. 66). Öncelikle geist kavramının içeriğini açıklayan Scheler geist‟in, akıl, 

idelerin kavranıĢı, öz bilgisi, iyilik, sevgi, piĢmanlık, saygı, mutluluk gibi “istemli ve 

duyusal edimler” den oluĢtuğunu belirtir (Scheler, 2015, s. 66). Bu özelliklere sahip 

olan varlık, organik olana ve yaĢama bağımlılıktan kurtulmuĢ, özgürleĢmiĢ bir varlık 

olup çevresine tepki verebilen, onu nesne haline getirerek kavrayabilen bir varlıktır yani 

insandır (Scheler, 2015, s. 67). MengüĢoğlu‟ya göre, Scheler‟in insanın ne olduğunun 
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bilgisine ulaĢmak için insanın varlık bütünlüğünü parçalamasıyla birlikte felsefi 

antropoloji bağımsız bir disiplin halini almıĢ ve Scheler de bu disiplinin kurucusu 

olmuĢtur (MengüĢoğlu, 2014, s. 106). 

 Scheler‟in geist teorisi somut olgulara dayanmaması nedeniyle kısa bir süre 

sonra yerini biyolojik teoriye bırakmıĢtır. Biyolojik teorinin öncüsünün Arnold Gehlen 

olduğunu belirten MengüĢoğlu, Gehlen‟in insanın varlıktaki özel yerini insanın 

biyolojik özelliklerinden hareket ederek açıklamaya çalıĢtığını ifade eder (MengüĢoğlu, 

2015, s. 34). Gehlen Darwinizmi temel alarak, iki canlı türü olan insan ile hayvanın 

biyolojilerini ayrı ayrı inceleyerek aralarındaki farklılığa dikkat çekmiĢtir. Gehlen‟e 

göre insan morfolojik olarak yüksek memeli hayvanlara kıyasla bir eksiklikler 

varlığıdır, onu soğuktan koruyacak, yırtıcılara karĢı savunacak doğal organlarının 

olmaması nedeniyle “organ ilkelliği”nden muzdariptir (akt. MengüĢoğlu, 2015, s. 34). 

Ġnsan ve hayvan türünü yavruları bakımından da karĢılaĢtıran Gehlen, insan yavrusunun 

erken doğması nedeniyle bebeğin “embriyonal” olarak dünyaya geldiğini ve bu süreçten 

çıkması için 20 ay baĢkasının bakımına ihtiyaç duyduğunu belirterek insanın organ 

ilkelliğinin yanında geliĢmesinde de gecikme olduğunu vurgular (akt. MengüĢoğlu, 

2015, s. 37). MengüĢoğlu, Gehlen‟in “organ ilkelliği” sorunsalını “Ġnsanda neye karĢı, 

neye göre bir organ-ilkelliği vardır?” sorusu ile eleĢtirir ve insan baĢarılarına vurgu 

yaparak “eğer burada bir değer-yargısına baĢvurulacak olursa, o zaman insan bir 

eksiklikler varlığı değil, bir fazlalıklar varlığıdır denebilir. Ġnsan organları bakımından 

ilkel değil, tersine, bu bakımından en yetkin bir varlıktır denebilir” (MengüĢoğlu, 2015, 

s. 59). 

 Ġnsanın neliğine dair bilgi ortaya koyma iddiasındaki bir diğer teori de kültür 

antropolojisidir. Gehlen‟in insan görüĢünün temelini biyolojiye dayandırması 

antropolojinin de diğer bilimlerde olduğu gibi farklılaĢması gerektiğinin farkedilmesini 

sağlamıĢ ve 1940‟lı yıllarda kültür antropolojisi fikirleri ortaya atılmıĢtır. Bu alanda ilk 

yapıtları veren kiĢilerin Erich Rothacker ve Ernst Cassirer olduğunu belirten 

MengüĢoğlu, Rothacker‟in kültürlerin geliĢtirilmesi, Cassirer‟in ise sembollerle 

kurulmuĢ bir kültür yaratma amacında olduğunu belirtir (MengüĢoğlu, 2015, s. 42-43). 

Rothacker‟a göre insanın varoluĢunu Ģekillendirenin kültürel yaĢam olması bakımından, 

felsefi antropolojinin temel görevi “insan kültürünün geniĢ alanını incelemektir” (akt. 
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MengüĢoğlu, 2015, s. 43). Kültürlerin geliĢmesini ayakta tutan bir takım “polar” yasalar 

bulunduğunu belirten Rothacker, sanat, din, felsefe, Ģiir gibi kültür dallarının bu 

yasalara bağlı olduğunu ifade eder (akt. MengüĢoğlu, 2015, s. 43). Ernst Cassirer‟e 

göre, aslında insanın kabul edildiği gibi bir “animal rasyonale” varlık değil bir “animal 

sembolikum” varlık olması sebebiyle “realite dünyasında” değil “semboller 

dünyasında” yaĢamaktadır (akt. MengüĢoğlu, 2015, s. 43). Cassirer‟e göre semboller 

dünyası, mitos, dil, din, tarih, sanat ve bilimden oluĢmaktadır. Ġnsanın semboller 

dünyasında sembol formların birliğini sağlayabilen bir varlık olması nedeniyle 

antropoloji “sembol formlarının niteliği ve yapısını göstermelidir” (akt. MengüĢoğlu, 

2015, s. 43-44). 

 MengüĢoğlu, yukarıda üzerinde durduğumuz teorileri, insanın neliğine dair 

anlam arayıĢında, hem antropolojik problemleri fenomenlere uygun olarak 

incelemedikleri hem de onları zorlamayla çözmeye çalıĢtıkları için eleĢtirerek yeni bir 

antropoloji görüĢü geliĢtirmiĢtir:  

ĠĢte tam bu noktada ontolojik temellere dayanan antropoloji, insan problemlerini yeni 

bir görüĢten kalkarak ele alıyor. Yeni bir görüĢle insan fenomenlerini inceleyecek olan 

bir antropoloji, artık ne metafizik bir geist kavramından, ne Darwinci bir geliĢme 

kavramından, ne herhangi bir psiĢik yetenekten; ne insanda bulunduğu kabul edilen 

organ-eksikliğinden, bir organ-ilkelliğinden, bir gecikmiĢlik (retardasyon) olayından, 

ne de sınırlandırılması güç olan bir kültür kavramından hareket ediyor (MengüĢoğlu, 

2015, s. 74). 

MengüĢoğlu İnsan Felsefesi‟nde, insanın neliğini anlamayı sağlayacak olanın neden 

ontolojik temellere dayanan felsefi antropoloji olduğunu Ģu Ģekilde ifade eder: “Bu 

antropoloji, önyargısız, yalın, naif bir görüĢten kalkar; herhangi bir önvarsayıma 

baĢvurmadan saptanabilen, temelini insanın somut varlığında, somut yapıp-etmelerinde 

bulan fenomenleri ele alır” (MengüĢoğlu, 2015, s. 74). Ardından, “insan varlık 

koĢulları” adını verdiği bu fenomenleri Ģu Ģekilde sıralar: 

Bu fenomenler insanın bilen, yapıp-eden, değerlerin sesini duyan, tavır takınan, 

önceden gören ve önceden belirleyen, isteyen, özgür hareketleri olan, tarihsel olan, 

ideleĢtiren, kendisini bir Ģeye veren, seven, çalıĢan, eğiten ve eğitilen, devlet kuran, 

inanan, sanat ve tekniğin yaratıcısı olan, konuĢan, biyopsiĢik bir yapıya sahip olan bir 

varlık olduğunu gösteriyorlar (MengüĢoğlu, 2015, s. 19-20). 
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MengüĢoğlu, insanın varlık koĢullarından olan “insanın değerleri duyan bir varlık 

olması” üzerinde önemle durmaktadır. Ġnsanın temelde eyleyen, eylemleri 

gerçekleĢtiren bir varlık olmasının değerleri duyan bir varlık olmasına dayandığını 

belirten MengüĢoğlu, “eğer insan böyle bir yeteneğe sahip olmasaydı, o zaman onun 

içinde bulunduğu durumlar, karĢılaĢtığı olaylar arasında bocalaması, sallantıda kalması 

gerekirdi; insan ne yapacağını ĢaĢırır, (…) insan hayatı rastlantılara terk edilmiĢ olurdu” 

(MengüĢoğlu, 2015, s. 152). MengüĢoğlu, değerlerin insan eylemlerini yönetmesine 

dikkati çeken ilk düĢünürün Nietzsche olduğunu belirtir ve antropoloji açısından 

değerleri “yüksek değerler”, “araç değerler” ve “davranıĢ değerleri” Ģeklinde 

gruplandırır (MengüĢoğlu, 2015, s. 160). 

Ġlk grupta yer alan yüksek değerler “sevgi, nefret, bilgi, doğruluk, yalancılık, 

masumluk, saflık, dürüstlük, dostluk, hak ve haksızlık, adalet, güven, güvensizlik, 

inanma, söz verme, saygı, Ģeref, iyi ve kötü” gibi değerler olup bunlar tarafından 

yönetilen eylemlerin gerçekleĢme Ģekli değer duygusunun yoğunluğuna göre 

farklılaĢmaktadır (MengüĢoğlu, 2015, s. 160-161). Nicolai Hartmann‟a göre ise, yüksek 

değerler “mutlak” olup, “iyi” grubunun en önemli değerleridirler ve bunlar “pozitif-

negatif” değerler olarak ayrılmaktadırlar (akt. Kuçuradi, 2016a, s. 13).  

Ġkinci değer grubunu oluĢturan araç değerler ise, “ilgi ve çıkarın değerleri, yarar, 

çıkar, kuĢku, çekememezlik, kıskançlık ve vital değerlerle her türlü maddesel 

değerler”dir (MengüĢoğlu, 2015, s. 160). MengüĢoğlu‟ya göre, bu değer grubununda 

yer alan değerler hem dolaylı eylemleri etkilerler hem de yüksek değer grubunun 

eylemlerine müdahale ederler. Her ne kadar ilk iki değer grubu birbirleriyle bağlantı 

içinde olsalar da, aralarındaki temel fark, yüksek değerlerin insanları birleĢtirmesi, araç 

değerlerin ise insanları ayrıĢtırıp çatıĢmaya sürüklemesidir (MengüĢoğlu, 2015, s. 166). 

Üçüncü değer grubu ise “davranıĢ değerleri grubudur.” Bu grup, “„modanın‟, 

„zevk‟lerin, alıĢkanlıkların, geleneklerin, sosyal davranıĢ Ģekillerinin değerleriyle, 

„sorumsuz sfer‟in değerleri” ve tüm “otomatlaĢan eylemleri yöneten değerler”den 

oluĢmaktadır (MengüĢoğlu, 2015, s. 168). Bu değerler değiĢken bir yapıdadırlar, 

ülkeden ülkeye, dönemden döneme değiĢkenlikler gösterebilirler. 
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MengüĢoğlu‟nun detaylı bir biçimde belirlediği insanın varlık koĢullarından 

hareket eden çağdaĢı Ġoanna Kuçuradi, tür olarak insanın değeri ve değerleri 

kavramlarına ulaĢmıĢtır. Bu çalıĢmada insanın değeri ve değerleri kavramları 

Kuçuradi‟nin felsefi görüĢleri temele alınarak tartıĢılacaktır. Kuçuradi öncelikle değerin 

göreceli olup olmadığı sorusu üzerinde durmaktadır. Bazı filozoflar tarafından değerin 

göreceli olduğu ve toplumdan topluma değiĢiklikler gösterebildiği kabul edilegelmiĢtir. 

Bu durumda gerçek hayatta bir dönem “iyi” kabul edilecek bir değerin sonra “kötü” 

kabul edilmesi mümkün olduğundan değiĢmez bir değer bulunmamaktadır (Kuçuradi, 

2016a, s. 9-10). Kuçuradi , İnsan ve Değerleri adlı kitabında bu görüĢü eleĢtirerek, 

değerin göreceli kabul edilmesinin temelinde, değer ve değerler arasında ayrım 

yapılmaması, değerin ve değerlerin sırf insanla ve anlam problemiyle ilgili olduğunun 

görülememesi ve insanın en temel özelliklerinden biri olan değerlendirme etkinliğinin 

farklı tarzlarda gerçekleĢtirilmesinin yattığını belirtir. Kuçuradi, antropolojik bir 

değerler felsefesinin ilk adımı olarak, birbirinden farklı olan “değer” ve “değerler” 

kavramlarını ayrıĢtırır: “Değerler var olan Ģeylerdir, var olan imkanlardır; “Değer” se 

bir Ģeyin değeridir; bir Ģeyin bir çeĢit özelliğidir” (Kuçuradi, 2016a, s. 40). Kendisi bu 

belirlemelerden hareketle “insanın değeri” ile “insanın değerleri” kavramlarının da 

birbirinden farklı olduğunu belirtmiĢ, insanın değeri kavramını, “tür olarak insanın, 

diğer varlıklarla (insan olmıyan herĢeyle) ilgisi bakımından özel durumu, baĢka bir 

deyiĢle insanın varlıktaki özel yeridir” Ģeklinde, insanın değerleri kavramını ise, “tür 

olarak insanın bütün baĢarılarıdır: bilgi, bilimler, sanatlar, felsefe, teknik, moraller, 

kültürlerdir” Ģeklinde tanımlamıĢtır (Kuçuradi, 2016a, s. 40). 

Kuçuradi, “kiĢinin değeri”, “kiĢi değerleri”, “bir kiĢinin değeri”, “bir kiĢinin 

değerleri” kavramlarının da birbirinden farklı olduğunu belirtmektedir: 

“KiĢinin değeri”, kiĢinin toplumla ilgili bakımından özel durumudur. KiĢinin bir 

sayıdan fazla bir Ģey olması, “insan hakları” bakımından diğer kiĢilerle eĢitliği, hiçbir 

Ģekilde araç olarak kullanılmaması gerekliliği ve bu gibi Ģeyler kiĢinin değerinin 

ifadesidir.  

“KiĢi değerleri”, kiĢilerarası iliĢkilerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ortaya 

çıkan sevgi, dürüst olma, bağlılık, saygı, adil olma gibi ve açık düĢünebilme, doğru 

bağlantılar kurabilme gibi kiĢi imkanlarıdır. “Bir kiĢinin değeri” ise diğer kiĢilere göre 

onun o tek olan yapı bütünlüğüne sahip olması, onun o kiĢi olma özelliği ve 

bütünlüğünün bu özelliğinden dolayı diğer kiĢilerden farklı imkanları, farklı yaĢantıları, 
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farklı gerçekleĢtirmeleridir. Bir kiĢinin kahraman, özgür, dürüst, seven …bir kiĢi 

olmasının ifadesidir. “Bir kiĢinin değerleri” de, o kiĢinin yaĢamında ön plana koyduğu 

değerler; yaptıklarında, yaĢamında ağır basan kiĢi değerleri ve diğer değerlerdir 

(Kuçuradi, 2016a, s. 41). 

Değerin göreceli kabul edilmesinin temelinde yatan bir diğer neden ise, insanın temel 

varlık koĢullarından biri olan değerlendirme etkinliğinin farklı Ģekillerde 

gerçekleĢtirilmesidir. Değerlendiren kiĢi bakımından insanların, olayların, durumların, 

sanat eserlerinin değerlendirmesinin farklı olduğunu belirten Kuçuradi, bu durumun 

değerlendirme eyleminin üç farklı Ģekilde yapılmasından kaynaklandığını belirtir. 

Kuçuradi‟nin dikkat çektiği değerlendirme Ģekilleri, “değer atfetme”, “değer biçme” ve 

“doğru değerlendirme” Ģeklinde yapılan değerlendirmelerdir. 

Kuçuradi, bir Ģeye değer atfetme yoluyla yapılan değerlendirmede, değerin 

göreceliğinin anlaĢılmasının kolay olduğunu ifade etmektedir. Değer atfetme Ģeklinde 

yapılan değerlendirmede kendisine değer atfedilen Ģey, değer atfeden kiĢiyle olan özel 

iliĢkiden dolayı değerli görülmektedir. Bu özel iliĢki nedeniyle de atfedilen değer her 

zaman olumlu bir anlam taĢımaktadır (Kuçuradi, 2016a, s. 27). Değer atfetme 

Ģeklindeki değerlendirmenin en temel özelliği, bir Ģeyin değeri ile öneminin birbiriyle 

karıĢtırılmasıdır. Değer atfedilen Ģeyin veya eylemin değerli ya da değersiz olması 

değerlendiren kiĢi bakımından önemli olduğundan eylemden ya da Ģeyin özünden 

koparak ezbere yapılan bir değerlendirme halini alır (Kuçuradi, 2015, s. 19). 

Değer biçme yoluyla yapılan değerlendirmede amaç, değerlendirilmesi yapılan 

Ģeyin gerçek değerini göstermekten ziyade, mevcut ilkeler, kurallar, normlar, standartlar 

ve ölçülere göre nitelendirmek olup değerlendirilen Ģeyin kendisi hesaba katılmaksızın 

yapıldığından ezbere yapılan bir değerlendirme etkinliğidir (Kuçuradi, 2016a, s. 28). 

Kuçuradi bu Ģekilde yapılan değerlendirmeye dair “yüklemleri iyi-kötü, güzel-çirkin, 

faydalı-zararlı, doğru-yanlıĢ, sevap-günah ve bu gibi sıfatlar olan değer yargıları kurulur 

ve herĢeye buna göre değer biçilir veya biçilmesi beklenir” demektedir (Kuçuradi, 

2016a, s. 29). 

Doğru değerlendirme ise, değerlendirilen Ģeyin bir “yapı özelliği olan değerini 

görmek, yani onu anlamak ve kendi alanındaki yerini bulmaktır” (Kuçuradi, 2016a, s. 
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30). Bu Ģekildeki değerlendirme, değerlendirmesi yapılan eylemin, eserin ya da insanın 

bütün olarak özelliklerinin kavranmasıyla gerçekleĢir ve nihai olarak değerlendirmesi 

yapılan Ģeyin değerinin bilgisine yani onun değerli olup olmadığına ulaĢılmasını 

sağlamayı amaçlar (Kuçuradi, 2016a, s. 43). Doğru değerlendirme, değerlendirilen 

Ģeyin bilgisine baĢvurularak yapıldığından burada değerin göreceliği söz konusu 

değildir. 

MengüĢoğlu‟nun belirttiği insanın varlık koĢullarından hareketle insanın 

değerlendirme yapan ve değerler yaratıp onların bilgisine ulaĢan bir varlık olması 

nedeniyle canlı türleri arasında farklı bir konum elde ettiği ortaya konulmuĢtur. 

Kuçuradi de buradan hareketle değer ve değerin farkına dikkat çekerek insan onuru 

kavramına ve insan hakları kavramına ulaĢmıĢtır.  

4.1.2.Ġnsan Hakları Kavramı ve Temellendirilmesi 

Ġnsanın değeri kavramı, insan hakları kavramının temellendirilmesinde ufuk 

açıcı bir Ģekilde bizi insanın onuru kavramına götürmektedir. Kuçuradi insan onurunu 

insanın antropolojik bilgisi üzerine temellendirir: 

“Ġnsan onuru” (human dignity) dediğimiz, insanın bu değerinin farkındalığına iĢaret 

ediyor. Her insanı, insanın bu yapısal olanaklarını gerçekleĢtirebilecek Ģekilde muamele 

görmeye layık kılan da, bu değerdir. Ġnsan onuru, insanın nesnel değerinin öznel 

karĢılığıdır ve tür olarak insanın değerinin felsefi/antropolojik bilgisinden, yani insan 

türünün belirli yapısal özellikleri ile olanaklarının ve bunlardan kaynaklanan ve ona 

evrendeki yerini sağlayan tarihteki baĢarılarının bilgisinden oluĢur. Bu bilgi, ona sahip 

olanlar için, doğal ve rastlantısal özellikleri ne olursa olsun baĢka insanlara, hatta bu 

değerin farkında olmayanlara da, bu değere uygun muamele etmeyi gerekli kılıyor. Bir 

kiĢinin, herĢeyden önce bir insan olduğunun bilincine varmasını, tek ortak kimliğimiz 

olan insan kimliğimizin farkına varmasını sağlayan da, bu bilgidir (Kuçuradi, 2016b, s. 

72-73). 

Kuçuradi, insanın onurundan hareketle insan haklarının “bir fikir” ve “muamele 

ilkeleri” olduğunu belirtirken, Jack Donnelly‟e göre insan hakları, hakların özel bir 

grubudur ve bir kiĢinin yalnızca insan olduğu için sahip olduğu en üstün ahlaki haklar 

insan haklarıdır (Donnelly, 1995, s. 22).  Ġnsan hakları kavramının taĢıdığı önem 

nedeniyle tek baĢına hukuk ya da felsefe ile açıklanamayacağını ifade eden Bülent 

Tanör, insan hakları kavramının içeriğini dolduran hammadde hukuk ise ona yön veren 
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ve ivme kazanmasını sağlayan itici gücün kendini dar hukuk kalıpları içine 

hapsetmeyen felsefe olduğunu belirtmiĢtir (Tanör, 1994, s. 14). 

Ġnsan hakları kavramının öneminin ve değerinin anlaĢılabilmesi için insanlık 

tarihinin derin krizler yaĢaması gerekiyordu. Krizin tepe seviyesine Ġkinci Dünya SavaĢı 

ile ulaĢılmıĢtı. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında devletlerin ve doğrudan insanların büyük 

yaralar alması nedeniyle uluslararası hukuk bakımından bağlayıcı kurallar koyulması 

ihtiyacının kaçınılmaz olduğu anlaĢılmıĢtır. Dünyada barıĢın sağlanması ve 

eĢitsizliklerin ortadan kaldırıp topyekun bir kalkınmanın tesisi düĢünsel temelleri çok 

eski dönemlere kadar uzanan insan haklarının evrensel bir değer olarak kabul edilmesi 

gerekliliğini su yüzüne çıkarmıĢtır. Tarihsel süreçte insan hakları konusunda kuralların 

oluĢturulması için birçok adım atılmıĢtır. Özellikle 1215 yılında hazırlanan Magna 

Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) ile baĢlayıp daha sonra çeĢitli Ġngiliz 

yasaları (Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Bill of Rights, vb.), 1776 tarihli 

Virginia Haklar Bildirgesi ve 1789 tarihli Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirgesi‟ne 

uzanan süreçte ilgili belgeler uluslararası düzeyde fazla etki yaratmamıĢ olsa bile insan 

haklarının yerleĢmesi açısından olumlu kazanımlar sağlanmasına neden olmuĢlardır. 

Ancak son tahlilde, 10 Aralık 1948 tarihinde yürürlüğe giren BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi
7
 ile temel insan hakları evrensel bir değer olarak kabul 

edilmiĢtir.  

Kuçuradi, Bildirgenin “etik bir belge” olduğunu ve “insan türüne ait kiĢilerin 

muamele görmesine iliĢkin ilkeler ya da talepler”i içerdiğini belirtmektedir (Kuçuradi, 

2016b, s. 197-198). Bildirge‟nin ilk maddesi incelendiğinde Kuçuradi‟nin belirttiği gibi 

insan onuruna atıf yapıldığı ve metnin felsefi antropolojiyi temele alarak hazırlandığı 

görülmektedir. Bildirge‟nin birinci maddesi Ģu Ģekildedir: “Bütün insanlar hür, haysiyet 

ve haklar bakımından eĢit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karĢı 

kardeĢlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.”  

Bu madde de belirtilen insanın onur ve haklar bakımından eĢitliği ile kardeĢlik 

zihniyeti ile hareket etme mecburiyeti, insana ait iki temel özellik olan akıl ve vicdan ile 

                                                 
7
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/insan%20haklari%20evrensel%20beyannemesi.

pdf EriĢim Tarihi: 03.05.2020 
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temellendirilmektedir. Ġnsan akıl ve vicdan sahibi bir varlık olması nedeniyle diğer 

insanlara kardeĢçe davranabilir ve davranmalıdır da. Bu temellendirme bizi tekrar 

Kuçuradi‟nin insan hakları görüĢüne yani insan haklarının bir tür “muamele” ve “etik 

eylem ilkeleri” olduğu düĢüncesine götürmektedir (Kuçuradi, 2016b, s. 71). 

Kuçuradi‟ye göre, esasında etik davranıĢ ilkeleri olan insan hakları ilk aĢamada 

gerçeklikte olmayıp varlıklarını davranıĢa yön veren kararlarda göstererek gerçekliği 

dönüĢtürme gücüne sahiptirler. Dolayısıyla eylemin niteliği büyük önem taĢımaktadır. 

Kadının insan hakları konusunda aydınlatıcı olması bakımından son olarak 

hakların sınıflandırılmasından bahsetmek faydalı olacaktır. Ġnsan hakları tek tek 

kiĢilerin taĢıyıcısı olduğu haklar olduğundan aynı zamanda kiĢi haklarıdır ancak bütün 

kiĢi hakları insan hakları değildir. Kuçuradi kiĢi haklarının iki ana kategoriden 

oluĢtuğunu ifade etmektedir. Bu kategorilerden ilki “kiĢinin temel haklarından (yani, 

her kiĢinin sırf insan olduğu için sahip olduğu haklardan), ikincisi ise, “yurttaĢlık 

haklarından (yani, kiĢinin bir devletin yurttaĢı olmasından dolayı, belirli bir devlet 

tarafından kiĢiye tanınan ekonomik, sosyal, siyasal haklardan)” oluĢmaktadır (Kuçuradi, 

2014, s. 16). Kuçuradi, kiĢi haklarına istemler açısından baktığında, insan haklarının 

kapsadığı kiĢi haklarına ulaĢmaya çalıĢmaktadır. Bu istemlerden bir kısmı insanın 

olanaklarıyla doğrudan doğruya, bir kısmı olanakların geliĢtirilmesi için genel olarak 

gerekli olan önkoĢullarla, diğer bir kısmı ise bir takım değiĢken koĢullarla ilgilidir 

(Kuçuradi, 2016b, s. 4). Bu bağlamda, insan hakları terimi ilk iki tür istem açısından 

kullanılmakta olup insan hakları kavramı, kiĢinin güvenliğine iliĢkin istemler ve temel 

özgürlükleri ile insanın olanaklarını korumanın genel olarak ön koĢullarına iliĢkin 

istemlerden oluĢmaktadır (Kuçuradi, 2016b, s. 4). 

Görüldüğü gibi insan hakları kavramıyla, tekil olarak biricik değere sahip tüm 

insanların salt insan olmalarıyla nedeniyle sahip oldukları olanaklarına eriĢme ve onları 

geliĢtirme haklarını garanti altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. “ÇalıĢılmıĢtır” diyoruz çünkü 

uygulamada bu kıymetli amaca ulaĢılamamıĢ olup, örneğin cinsiyetler arasındaki büyük 

farklar kapatılamamıĢtır. Günümüzde halen kadınlar insan olanaklarını geliĢtirebilmek 

adına mücadele etmekteler ve insan haklarını kadının insan haklarını da kapsayacak 

Ģekilde geniĢletmeye çalıĢmaktadırlar. 
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4.2.Kadının Ġnsan Hakları 

Hiç Ģüphesiz, günümüzde kadın haklarından bahsedilebilmesinin ardında insan 

hakları fikri ve Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yer almaktadır. Genel olarak insan 

haklarının yok sayıldığı dönemlerde kadın haklarından da bahsedilmesi mümkün 

olmamıĢtır. Ġnsan haklarının evrensel bir değer olarak kabul edilebilmesi için verilen 

eĢitlik ve özgürlük mücadeleleri sonucunda, kadın-erkek, yaĢlı-genç, eğitimli-eğitimsiz, 

kız çocuğu-oğlan çocuğu fark etmeksizin tüm insanlığı kapsayan haklar ortaya 

konmuĢtur. Bu haklardan tüm insanların eĢit olarak faydalanacağı Ġnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi‟nin ikinci maddesinde “herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi 

veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menĢe, servet, doğuĢ veya herhangi 

diğer bir fark gözetilmeksizin iĢ bu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün 

hürriyetlerden istifade edebilirler”
8
 Ģeklinde açıkça ifade edilmesine rağmen 

uygulamada durum kadınlar açısından beklenilen sonuçları vermemiĢtir. Aslında 

kadınların mücadelesi henüz Bildirge‟nin hazırlık aĢamasında baĢlamıĢ olup kadınlar, 

maddelerin tarafsız bir dil kullanılarak hazırlanması konusunda kararlı bir duruĢ 

sergilemiĢlerdir. Böylece metinde tüm insanların sahip olduğu eĢit haklardan 

bahsedilirken, cinsiyetçi bir dil olan Ġngilizce‟deki all men (tüm erkekler) ifadesi yerine 

all human beings (tüm insanlar) ifadesinin kullanılması sağlanmıĢtır (Ertürk, 2015, s. 

54). 

Berktay, evrensel insan haklarının uygulanmasında ortaya çıkan cinsiyetler arası 

farklılığının nedenini hakların temelinde yatan liberal değerlere bağlamaktadır. Bu 

hakların oluĢumunda merkeze alınan konular, çoğunlukla erkeklerin yaĢamları ve 

deneyimlerinden hareketle belirlendiğinden, kadınların sorunlarına yanıt verecek 

çözümleri barındırmamaktadırlar. Bu noktada kadının insan hakları kavramı gündeme 

gelmiĢtir (Berktay, 2018, s. 36). 

Bu eleĢtiriden hareketle liberalizmin tarihsel sürecine haklar ve kadınların 

durumu açısından bakmak yerinde olacaktır. Evrensel bir hukuk sisteminin temelinde 

                                                 
8
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/insan%20haklari%20evrensel%20beyannemesi.

pdf EriĢim Tarihi: 03.05.2020 
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liberal düĢüncenin ürünü olan doğal hukuk ve toplumsal sözleĢmeler yer almakta olup 

bu sayede haklar sözde “bedenden kurtulmuĢ akıl” ile hazırlanmıĢlardır (MacKinnon, 

2015, s. 186). Ancak Orta Çağda felsefi olarak zayıflayan dünyayı akıl ve bilim 

ekseninde yeniden anlamlandırmaya çalıĢan Aydınlanma dönemi düĢünürlerinin 

“ilerlemeyi sağlayacak akıl” olarak kurguladıkları akıl “doğal olarak” erkek aklı 

olduğundan yasaları hazırlamak da onların hakkıydı: “Çünkü doğal olarak insan (erkek) 

aklı ile övünen düĢünceye göre akılcı varlıklar, yaratılıĢın efendileridir ve “akıldan” 

yoksun kalanlara -kadınlara, insan olmayan varlıklara ve dünyanın kendisine- aklı 

dayatma hakları vardır” (Donovan, 2016, s. 25). SözleĢme kuramcılarından Thomas 

Hobbes, John Locke ve Jean Jacques Rousseau‟ya göre, insanın karmaĢanın ve 

düzensizliğin hakim olduğu doğa durumundan kurtulması için farklı dayanaklarla 

hazırlanan sözleĢmelerle düzenin sağlanması gerekmektedir. Toplumsal sözleĢmelerle 

kurulacak olan liberal devlette bireyler, toplumsal iliĢkiler bakımından bağımsız olarak 

bir takım haklara sahip olurken özgürlükçü ve eĢitlikçi yapıdaki devlet ise, bireylerin 

“çatıĢan çıkarlar arasında tarafsız bir hakem” görevini üstlenecektir (MacKinnon, 2015, 

s. 186). Erkek aklın egemenliği doğrultusunda, bu “özgürleĢimci formülasyonların” 

ataerkil örüntüler taĢımaya devam ettiğini belirten Berktay, 19.yüzyıl liberal 

düĢüncesinin geleneksel kamusal ve özel alan arasındaki ayrım temelinde 

kurgulandığına dikkat çekerek, özgürlük alanının bireyin özel hayatı, kuralların ve 

zorunluluğun hakim olduğu alanın ise kamusal alan yani erkeklerin alanı varsayıldığını 

belirtir (Berktay, 2018, s. 37). Tarihsel olarak kamusal ve özel alan ayrımı Antik 

Yunan‟da karĢımıza çıkmaktadır. Bu ayrımın Eski Yunan kent devletlerinde oikos/polis 

ikiliği biçiminde ortaya çıktığını ifade eden Acar-Savran‟ın açıklamasına göre, 

Polis özgürlüğün, kendi kaderini belirlemenin, dünyayı dönüĢtürmenin, kamusal 

etkinliğin, insanın özne oluĢunun alanıyken, oikos zorunluluğun, belirlenmiĢliğin 

alanıdır; maddi üretim ve insanların yeniden üretimi köleler ve kadınlarca bu alanda 

sürdürülür  (Savran, 2013, s. 106). 

Feodal yapının hakim olduğu Ortaçağ döneminde bu iki alan arasındaki ayrım 

belirsizleĢmiĢtir. Bu dönemde kamusal güç ve iktidar devlet otoritesinden ziyade 

kiĢilerde yani toprak sahibi güçlü aristokratların elinde bulunduğundan, Antik Yunan 

polisinde olduğu gibi “bütünlüklü bir kamusal alandan” bahsedilememektedir; “kamusal 

erk, soyluların Ģahıslarında temsil edilmiĢtir” (Savran, 2013, s. 108). 17.yüzyılda 
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merkezi otoritenin güçlenmeye baĢlaması ve feodalitenin yıkılmasıyla birlikte, ataerkil 

aile yapısının ve onunla eĢanlı liberal kuramların ortaya çıkıĢıyla kamusal/özel alan 

ayrımı eski gücünü geri kazanmıĢtır. Bu ayrım çerçevesinde, hukuksal düzenlemelerin 

uygun olduğu alan kamusal alan olurken, güçlü ataerkil aileye ait olan özel alan 

hukuksal düzenlemelerin dıĢında bırakılmıĢtır. Bu sayede, aile hukuki açıdan 

bağımsızlık kazanmıĢ ve “hukuktan özgürlüğün cenneti haline gelmiĢ”tir (Berktay, 

2018, s. 39). Berktay Ģöyle der: 

Bu bağlamda, devlet; “birey”in haklarını, yaĢamını ve mülkiyetini güvence altına almak 

üzere yasalar ve kurallar koyarken, yani kamusal alanda onun özgürlüğünü sınırlarken, 

özel alan özgürlüğünü yaĢadığı yer haline gelir. Bu da karĢılığında, “birey”in, yurttaĢ ve 

aile üyesi olarak bölünmesine yol açar. Ġki alanın birbirine karĢıt olarak kurgulanması 

ve kamusal yaĢamın aile yaĢamından koparılmasıyla birlikte kadınların aile ve özel 

yaĢam içinde konumlandırılması, bireysel erkeğin özgürlüğüne anlamını kazandıran 

Ģeydir. (…) kadınların (…) kamusal alandan ve dolayısıyla da “yurttaĢlığın” tanımından 

dıĢlanmıĢ olmaları gerçeği, klasik “yurttaĢ” ve “birey” soyutlamalarının cinsiyet 

açısından nötr değil, tümüyle eril bir nitelik taĢıdığını, fazla zahmete giriĢmeksizin 

kanıtlayabilmemizi sağlar (Berktay, 2018, s. 38). 

Hayatın her alanında, her türlü egemenlik biçiminde kadının ikincil konumu değiĢmez 

bir olgu olarak kalmıĢtır. Simone de Beauvoir İkinci Cinsiyet (1949) kitabının giriĢ 

bölümünde bu ikincil konuma, iĢçi sınıfının ezilmesiyle bağlantı kurarak “iĢte kadın da, 

öteden beri, erkeğin kölesi olmasa bile uyruğu olmuĢtur. Ġki cinsiyet dünyayı hiçbir 

zaman eĢit olarak paylaĢmamıĢtır” diyerek dikkatimizi çekmiĢtir (Beauvoir, 2019, s. 

29). Liberal düĢünceler etkisinde hazırlanan ilk insan hakları belgelerinin kadınlar için 

ayrıca bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duymamalarının nedenini en açık Ģekilde 

Beauvoir‟in Ģu cümlesi anlatıyor gibi durmaktadır: “Kadın kendini erkeğe göre belirler 

ve farklılaĢtırır, erkek kadına göre değil; kadın, özsel olan karĢısında özsel olmayandır. 

Erkek Özne‟dir, Mutlak olandır, Kadın BaĢka‟dır” (Beauvoir, 2019, s. 26). Kadının 

öteki/baĢka konumda bulunması kısır bir döngü halini alıp kadını öteki olmaya mecbur 

kılmıĢtır. ġimga (Durudoğan) bu durumu, “Kadın içkinliğe mahkum edildiği için erkek 

gibi çalıĢamamıĢ; insanlığın baĢarı ve eserler tarihindeki yerini alamamıĢ; erkek gibi 

düĢünememiĢ ve erkeklerin kendi aralarında kurdukları (…) mitsein‟a katılamamıĢtır” 

Ģeklinde ifade etmiĢtir (Durudoğan, 2013, s. 235). Ġnsanlık tarihinde kadının 

görünürlüğünü anlayabilmek için, insan baĢarılarına, yani felsefeye, tarihe, edebiyata, 

pozitif bilimlere katkıda bulunan kadınların sayısının incelenmesi yeterli olmaktadır. Bu 
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bize çarpıcı bir Ģekilde aslında bu tarihin “kadına karĢı ayrımcılığın tarihi” de olduğunu 

göstermektedir (Durudoğan, 2013, s. 235). Bu ayrımcı tarihi değiĢtirmek adına yerelde 

baĢlayıp küresel boyuta ulaĢan kadın mücadelesi sahneye çıkmıĢtır. Bu mücadele 

beraberinde feminizmi doğurmuĢ, feminist bilinç sayesinde kadınlar, ezilen bir gruba 

mensup olduklarını ve doğal olmayan, toplumsal olarak kurgulanmıĢ bir haksızlık 

içinde yaĢamlarını sürdürmek zorunda kaldıklarının farkına varmıĢlardır (Berktay, 

2004, s. 4). 

Her ne kadar kadınların erkeklerle eĢit haklara sahip olma mücadelesi 

meyvelerini 20.yüzyılda vermeye baĢlamıĢ olsa da, görünmezliğe daha fazla tahammül 

edemeyen kadınların kitlesel olarak tarih sahnesine çıkıĢı ilk kez 1789 Fransız 

Devrimi‟yle gerçekleĢmiĢtir (Çakır, 2016, s. 56). Kadınlar devrime damga vuran eĢitlik, 

özgürlük, kardeĢlik kavramlarının kendileri için de geçerli olduğunu düĢünürken 

devrimin sonucunda yayımlanan Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirgesi‟nde durumun 

düĢündükleri gibi olmadığını görmüĢlerdir. Bugünden baktığımızda, aslında bu sonucun 

kadınlar için beklenilmez olmadığını görebiliriz. Devrimin fikirsel anlamda önderi olan 

Rousseau, Emile adlı kitabında kadına bakıĢını Ģu Ģekilde ortaya koymuĢtur; “Kadının 

görevi erkeklerin hoĢuna gitmek, onlara yararlı olmak, kendilerini onlara sevdirip 

saydırmak, küçükken büyütmek, büyüyünce onlara öğüt vermek, teselli etmek, hayatı 

zevkli ve sevimli hale koymaktır” (akt. Çakır, 2016, s. 56). 

Tıpkı Aydınlanma Çağı‟na hakim olan “erkek akıl”lı idealizm gibi Fransız 

Devrimi de kadınsız bir geliĢmeyi kurgulamıĢtır. Devrimin her alanında var olan 

kadınların bildirgede yer alan “homme (erkek)” yerine “homme-femme (erkek-kadın)” 

yazılması taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, devrimci kadınlar tarafından 1791 

yılında Kadın ve YurttaĢ Hakları Beyannamesi ilan edilmiĢtir (Moroğlu, 2009, s. 4). 

Devrim sürecindeki katkıları yadsınamaz olan Olympe de Gouges önderliğinde 

hazırlanan beyannamenin en önemli tezi “kadınların giyotine gitme hakları varsa, 

kürsüye çıkma hakları da olmalıdır” tezidir (Göztepe, 1996, s. 189). Ancak Gouges 

“kendi cinsine yaraĢmayacak Ģekilde politikayla ilgilenmek ve ölümünün diğer 

kadınlara ibret olmasını sağlamak” gerekçesiyle 1793 yılında idam edilmiĢtir (Moroğlu, 

2009, s. 4). Bu sayede Eski Yunan‟dan beri var olan kamusal/özel alan ikilemi tekrar 
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perçinlenmiĢ ve kadınlar yasal Ģekilde, hem de yaĢamları pahasına kamusal alandan 

dıĢlanmıĢlardır. 

Bütün bu engellemelere rağmen, kadınların eĢit haklar mücadelesi 

engellenememiĢtir. Mücadelenin devam ettiğinin en somut örneklerinden biri, Olympe 

de Gouges‟in katledilmesinden 55 yıl sonra, 19-20 Temmuz 1848 tarihinde Elisabeth 

Cady Stanton tarafından kaleme alınan Declaration of Sentiments‟in (Duygular 

Bildirgesi) Seneca Falls‟da yayımlanmasıdır. Temel doğal haklar doktrinini kadın 

haklarına uyarlayan bildirinin açılıĢ cümlesi Ģu Ģekildedir: 

Ġnsanlığın geliĢim çizgisinde insanlık ailesinin bir bölümü dünya üzerindeki daha önce 

yaĢamıĢ hemcinslerinden farklı ama doğanın ve Tanrının yasasının ona bahĢettiği yeri 

talep ettiğinde, bu talebin gerekçesini açıklamak, onun insanlığa saygısının bir gereği 

olmalıdır (akt.Donovan, 2016, s. 30). 

Kadını özel alana hapseden liberal kuramcıları kendi değerleriyle gafil avlayan Bildirge, 

Ģu Ģekilde devam eder: 

Bütün erkekler ve kadınlar eĢit olarak yaratılmıĢlardır, yaratıcıları tarafından verilmiĢ ve 

vazgeçilemez haklara sahiptirler, ki bunların arasında yaĢam, özgürlük ve mutluluğun 

peĢinden koĢma hakkı vardır, bu hakları korumak için güçlerini yönetilenlerin 

rızalarından alan hükümetler kurulmuĢtur – bu hakikatleri aĢikar sayıyoruz (akt. 

Donovan, 2016, s. 30). 

Görüldüğü gibi bu bildiride, kadınlar ve erkeklerin aynı doğa yasasına ait olmalarına 

rağmen aynı doğal haklara sahip olmadıkları ortaya koyulmuĢ, kadınların gerek siyasal 

gerekse toplumsal olarak ikincil bir konumda yer aldığı vurgulanmıĢtır. Bildirinin 

toplumsal önyargılar konusunda da söyleyecek sözleri vardır. Kadınların, kazanç getiren 

iĢlerden uzak tutulması, üniversitelerin kapılarının kadınlara kapalı olması, kilisede 

liderlik mevkilerine gelmelerine izin verilmemesi ve namus konusunda çifte standart 

uygulanması bildirideki Ģikayete konu sorunlardan birkaçıdır. Özellikle namus 

konusundaki yasalar, “kadınları kamusal olarak “ayıp” sayılan davranıĢlar konusunda 

mahkum ederken, aynı davranıĢlardan (özellikle cinsel suçlardan) erkekleri muaf 

tutmaktadır” (Donovan, 2016, s. 32). Son tahlilde toplumsal cinsiyetin ve ataerkil 

ailenin yeniden üretimine katkı sağlayan liberal devlet MacKinnon‟ın da dediği gibi, 

“sınıftan ne kadar bağımsızlaĢmıĢ gibi görünse de, cinsiyetten bağımsız değildir. Eril 
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iktidar tüm sistemi etkiler. Zorlayıcı, meĢrulaĢmıĢ ve epistemiktir. Rejimin ta 

kendisidir” (MacKinnon, 2015, s. 197). 

Burada adını anamadığımız birçok mücadele ve kazanımla gelinen 20. yüzyılda 

kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol oynama çabaları devam etmekteydi. 

Paradoksal bir Ģekilde, kadınların toplumda görünürlük kazanmasına rağmen, kadına 

yönelik Ģiddet ve ayrımcılığın hız kesmeden devam ediyor olması uluslararası 

düzeydeki önlemlerin kadınlar açısından yeterli olmadığını ortaya koymuĢtur. Bu 

amaçla, kadın haklarıyla ilgili BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Komisyonu 

bünyesinden bağımsız bir komisyonun kurulmasına karar verilmiĢ olup uzun 

tartıĢmaların gölgesinde 1946 yılında Kadının Statüsü Komisyonu (Commission on the 

Status of Women-CSW) kurulmuĢtur (Ertürk, 2015, s. 51). CSW‟nin küresel kadın 

hareketiyle paralel olarak cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına yönelik önemli politikaların 

üretilmesine katkı sağladığını belirten Yakın Ertürk, CSW‟nin geliĢim sürecini altı 

gruba ayırarak incelemektedir:  

 Birinci dönem: 1946-1965 yılları arasındaki “eĢitliğin sağlanması” 

mücadelelerine sahne olan dönemdir. Bu dönemde yasal ve siyasal haklar 

bakımından eĢitlik sağlanması amacıyla önemli sözleĢmeler hazırlanmıĢ olup 

bazıları Ģu Ģekildedir: Kadınların Siyasi Hakları SözleĢmesi (1952), Evli 

Kadınların VatandaĢlıklarına Dair SözleĢme (1957), Evliliğe Rıza, Evlilik YaĢı 

ve Evliliklerin Kaybedilmesine Dair SözleĢme (1962) (Ertürk, 2015, s. 54). 

 Ġkinci dönem: 1966-1975 yılları arasındaki bu dönemi kalkınmanın ön planda 

olması nedeniyle “kadın ve kalkınma” Ģeklinde isimlendiren Ertürk, az geliĢmiĢ 

ülkelerde makineli tarıma geçiĢ ile ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 

amaçlandığını ve kadının emeğinin görünürlük kazandığını belirtmiĢtir. Bu 

dönemde özellikle ilk evrede çalıĢmalarına baĢlanmıĢ olan Kadınlara Yönelik 

Ayırımcılığın Bertaraf Edilmesi SözleĢmesi (1967) kabul edilmiĢtir (Ertürk, 

2015, s. 55-57). 

 Üçüncü dönem: 1976-1985 yılları arasındaki “kadın on yılı ve ayrımcılığın 

yasaklanması” döneminde kadın-erkek eĢitliği ile kadınların sorunları 

uluslararası düzeyde görünürlük kazanmıĢtır. Bu dönemin en önemli kazanımı 
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1979 yılında kabul edilen Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayırımcılığın Bertaraf 

Edilmesi SözleĢmesi (CEDAW)‟dir (Ertürk, 2015, s. 58-60). 

 Dördüncü dönem: 1986-1995 yılları arasındaki “kadının güçlenmesi” dönemi 

kadın hakları tarihi açısından dönüm noktası olup kadına yönelik Ģiddet 1993 

Viyana Ġnsan Hakları Konferansı‟nda bir insan hakkı ihlali olarak kabul edilmiĢ 

olup Pekin Eylem Platformu‟nda kadının insan hakları konusunda önemli 

adımlar atılmıĢtır (Ertürk, 2015, s. 60-61). 

 BeĢinci dönem: 1996-2005 yılları arasındaki “kadının insan hakları” dönemine 

damgasını vuran “kadın hakları insan haklarıdır” sloganı olmuĢtur. Bu dönemde 

bir önceki dönemin taahhütlerinin yerine getirilip getirilmediği “Pekin+5” 

oturumunda değerlendirilmiĢtir (Ertürk, 2015, s. 61-62). 

 Altıncı dönem: 2006 ve sonrasını “kadın ve barıĢ” dönemi olarak ele alan 

Ertürk, bu dönemin kadınların barıĢ ve güvenlik taleplerinin ağırlık kazandığı bir 

dönem olduğunu belirtir. Dönemin önemli kazanımı cinsiyet eĢitliği 

politikalarının yeknesaklık kazanması adına 2010 yılında “BM Kadın Birimi 

(UN Women)” nin kurulmasıdır (Ertürk, 2015, s. 62-63). 

Esasında, Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ilgili 

düzenlemeleri içermesi bakımından kadın hakları ile ilgili çalıĢmalar konusunda 

dayanak oluĢturmaktadır. Ancak çekirdek hak ve özgürlüklere iliĢkin düzenlemelerin 

kadınlar açısından uygulanamaması nedeniyle farklı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Söz konusu yasal düzenlemelere yönelik olarak, Kadının Statüsü 

Komisyonu (CSW) tarafından 1970‟li yıllarda dünyada “kadının statüsü ve sorunlarını 

tespit etmek ve kadınların sorunlarına evrensel çözümler getirmek üzere kapsamlı 

çalıĢmalar” baĢlatılmıĢtır (Moroğlu, 2009, s. 7). Bu çalıĢmaların ürünlerinden biri olan 

CEDAW (Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayırımcılığın Bertaraf Edilmesi SözleĢmesi)
9
 

içeriği bakımından “kadınların uluslararası anayasası” olarak tanımlanmıĢtır (Ertürk, 

2015, s. 64). Kadın sorununu uluslararası arenaya taĢıması bakımından önemli bir 

niteliğe sahip olan CEDAW hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. 

                                                 
9
 SözleĢmenin pdf hali 29.10.2017 tarihinde www.unicef.org.tr sitesinden indirilmiĢtir. 
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CEDAW, 1979 yılında BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu‟nda 130 evet oyuna 

karĢılık 11 çekimser oyla kabul edilmiĢ olup 20 üye ülkenin sözleĢmeyi onaylamasıyla 

1981 yılında yürürlüğe girmiĢtir. SözleĢmenin amacının her alandaki kadın 

ayrımcılığını ortadan kaldırmak olması sebebiyle ilk madde ayrımcılığın tanımına 

ayrılmıĢ olup sözleĢmede kadınlara karĢı ayrımcılık; “kadınların medeni durumlarına 

bakılmaksızın ve kadın ile erkek eĢitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, 

kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, 

kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya 

bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya 

kısıtlama” Ģeklinde tanımlanmıĢtır (CEDAW, md.1). Ayırımcılık yapmama vurgusu 

bakımından CEDAW, “cinsiyet açısından nötr bir yaklaĢımı” aĢarak kadın-erkek eĢitliği 

konusunda özgül bir niteliğe sahip hukuksal bir belge niteliği taĢımaktadır (Berktay, 

2018, s. 47). CEDAW‟ın diğer uluslararası sözleĢmelerden farklı bir niteliğe sahip 

olmasını “eĢitlik” den ziyade “ayrımcılığın yok edilmesi”ni sağlamak amacına bağlayan 

Feride Acar, sözleĢmenin önemini Ģu Ģekilde vurgulamıĢtır. 

…SözleĢmeye taraf olan devletlerin “nötr” bir ortamda kadın-erkek eĢitliğini 

gerçekleĢtirecek “yansız” uygulamalarla yetinemeyecekleri, bir cinsiyet grubu 

(kadınlar) açısından esasen kabul edilemez nitelikte bulunan olumsuzluk durumlarının 

acilen düzeltilmesi için geçici, süreli, etkin ve amaca yönelik önlemler almayı taahhüt 

etmeleri manasını taĢımaktadır (akt. Ertürk, 2015, s. 66-67). 

SözleĢmenin yüksek oranda evet oyu ile kabul edilmesine rağmen, “yasalarda 

ayrımcılığın yasaklanması, kırsal kalkınma, evlilik ve aile, eğitim ve istihdam, sağlık 

hizmetleri ve banka kredileri gibi alanlarda tam eĢitliğin sağlanması” konularında 

uzlaĢmazlıkların yaĢandığını belirten Ertürk, bu durumun sonraki dönemlerde 

sözleĢmeye çekinceler konulmasına ve uygulamalarda aksaklıklar yaĢanmasına sebep 

olduğunu ifade etmiĢtir (Ertürk, 2015, s. 65). Esasında CEDAW, devletler açısından 

ataerkil ön kabullerle güçlenmiĢ erkek iktidarını sarsıntıya uğratma giriĢimi olarak 

karĢılanmıĢtır. Bu nedenle en geliĢmiĢ ülkelerden az geliĢmiĢ ülkelere kadar birçok ülke 

sözleĢmeye çekinceler koymuĢ, sözleĢme insan hakları belgeleri arasında en çok 

çekince konulan sözleĢme niteliğine sahip olmuĢtur. Kanımca CEDAW‟a devletlerin 

bakıĢ açısını en iyi ortaya koyan Ģu kıyaslamadır: 
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(…), çok sayıda ülke, daha baĢından sözleĢmeyi imzalamaya bile yanaĢmadı. Üstelik 

devletler, CEDAW söz konusu olduğunda çekincelerinin sözleĢme ile uyumlu olup 

olmadığını kendileri belirleyeceklerdi; aynı tutum, örneğin Irksal Ayrımcılığın 

Önlenmesi SözleĢmesi (Convention on the Elimination of Racial Discrimination- 

CERD) için geçerli değildi; CERD söz konusu olduğunda, bir taraf devletin koyduğu 

çekince, diğer taraf devletlerin üçte ikisinin oyuyla sözleĢmenin amacına aykırı ilan 

edilebilmekteydi (Clark‟tan akt. Berktay, 2018, s. 58). 

Ġnsan haklarının evrenselliği ve niteliği konusundaki görüĢ ayrılıklarıyla kadın hakları 

konusunda da karĢılaĢılmaktadır. Berktay bu görüĢ ayrılıklarının nedeninin kadının 

insan hakları konusundaki yaklaĢımlarla ilgisi olduğunu belirterek “evrenselci 

yaklaĢım” ve “kültürel yaklaĢım” olmak üzere iki tür yaklaĢım üzerinde durmaktadır: 

Evrenselci yaklaĢım, basit ifadesiyle, “insanlık ailesinin bütün üyelerinin” aynı 

vazgeçilmez haklara sahip olduğunu savunur. (…) Evrenselci tutuma göre, bütün 

kadınlar, BM sözleĢmelerinde yer alan tüm haklardan yararlanırlar. Buna karĢılık, 

kültürel göreciler, bir toplumun üyelerinin, farklı geleneklere sahip baĢka bir toplumun 

pratiklerini yargılama hakkı olmadığını, kültüre dayalı pratiklerin ve hakların 

değerlendirilmesi için kültürleri kesen geçerli ölçütler olmadığını savunurlar. Özellikle, 

Batılıların Ortadoğu‟da kadınlara yapılan ayrımcılığı eleĢtirmeleri karĢısında, kültürel 

relativistler, bu konuda evrensel ölçütler olamayacağını, kullanılan ölçütlerin 

uluslararası değil, yalnızca Batı‟ya özgü değerler olduğunu ileri sürüyorlar (Berktay, 

2018, s. 56). 

Esasında kadın hakları gündeme geldiğinde karĢılaĢılan direnç, kadının insan hakları 

konusundaki baskın yaklaĢımın kültürel yaklaĢım olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Erkek iktidarının Ģekillendirdiği cinsiyet rolleri kurgusu kadını toplumda ikincil konuma 

yerleĢtirirken, kültürel normlar bu kurgunun sorgulanmamasına neden olmuĢtur. Kadın 

hakları konusundaki kazanımlar bu ataerkil kültürel normlara karĢı verilen mücadeleler 

sonucunda elde edilmiĢtir. Özellikle insan haklarının Batılı ülkelerin tarihsel 

sömürgeciliğinin devamı olarak görülmesi nedeniyle Batı dıĢında kalan ülkeler kadın 

haklarını ihlal eden kültürel normlarına sıkıca sarılmıĢlardır. Örneğin, emperyalist 

ülkelerin egemen olduğu dönemlerde, Kenya‟da kadın sünneti uygulamasının ortadan 

kaldırılması çabalarına karĢın Kenyalı erkekler kadın sünnetini kültürel değerleri olduğu 

gerekçesiyle korumaya çalıĢmıĢlardır ve böylece “kadın sünneti, sömürgeciliğe karĢı 

ulusalcılığı temsil eden yeni bir anlam kazanmıĢtır” (Tripp‟den akt. Ertürk, 2015, s. 

130). 
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Kültürel yaklaĢım toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretimine ve kadının 

ikincil konumunu sağlamlaĢtırılmaya hizmet etmektedir. Kültürel normlarla yoğurulmuĢ 

Ģiddetin bir baskı aracı olarak kullanılmasının nedeni, erkeklerin kendilerini kültürün 

koruyucusu, kadınları ise kültürün taĢıyıcısı ve aktarıcısı kabul etmeleridir (Ertürk, 

2015, s. 137). Kadınlar kültürün taĢıyıcısı misyonlarını bedenleri ve cinsellikleriyle elde 

ettiklerinden namus, kültürel değerler arasında en baĢ değer konumunun sahibi 

olmuĢtur. Etnik köken veya geliĢmiĢlik seviyesi farketmeksizin, gerek Doğulu gerekse 

Batılı kadınlar bu sınırları belirsiz kültürel değer nedeniyle yaĢamlarını kaybetmektedir. 

 

4.3.Bir Ġnsan Hakkı Ġhlali Olarak Namus Cinayetleri 

Temel insan hakları kavramı, insanların tarih boyunca maruz kaldığı iĢkence ve 

insanlık dıĢı muamelelere karĢı baĢkaldırı sonucunda ortaya çıkmıĢ bir kavramdır. 

Haklar konusunda bir sınıflandırma yapılacak olursa, insanın asla vazgeçilemez ve 

dokunulamaz hakkı yaĢama hakkı iken kadınların öldürülme tehdidi ile denetim altında 

tutulması çok büyük çeliĢki arz etmektedir. Üstelik bu tehdit kültürel normlarla 

iliĢkilendirilip “kültür” adına iĢlenen cinayetlere meĢruluk kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Kökleri çok eski dönemlere dayanan kadına yönelik Ģiddetin bir türü olan namus 

cinayetleri, özellikle 2000‟li yıllarda dünya gündeminde yer almaya baĢlamıĢtır. 

Konunun dünya gündemine yerleĢmesinde iki geliĢme etkili olmuĢtur. Birincisi, kadın 

hareketinin güçlenmesiyle farklı kültürlerde kadınların maruz kaldığı Ģiddet türlerinin 

gün yüzüne çıkartılması, ikincisi ise Avrupa‟ya göç etmiĢ olan mülteci aileler arasında 

namus adına iĢlenen cinayetlerin artıĢıyla birlikte konunun Batılıların dikkatini çekmiĢ 

olmasıdır (Ecevitoğlu, 2012, s. 21-22). Bu bağlamda namus cinayetlerinin kadına 

yönelik özel bir Ģiddet türü olarak farklı uluslararası mekanizmalar ile engellenmesi 

gereği ortaya çıkmıĢtır.  

CEDAW‟da Ģiddet konusunun yer almamıĢ olması sözleĢmenin en büyük 

eksikliği olarak dikkat çekerken, Ertürk, uluslararası topluluğun sözleĢmede Ģiddetin yer 

almaması konusunda ortak bir tutum sergilediğini belirterek nedenini ise, sözleĢmenin 
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hazırlandığı dönemde insan hakları kavramının yerleĢmemiĢ olmasına ve özellikle de 

ataerkil toplum yapısının henüz sorgulanamamıĢ olmasına bağlamaktadır (Ertürk, 2015, 

s. 66). ġiddetin kadınların temel insan haklarının önündeki en önemli engel olması 

nedeniyle kadın hareketinin baskılarıyla, Ģiddet CEDAW‟a eklenen tavsiye kararlarının 

ana konusunu oluĢturmuĢtur. Özellikle 1992 yılına ait 19 No‟lu Genel Tavsiye 

kararında
10

 kadınların “sırf kadın oldukları” için Ģiddete maruz kaldığı ve bunun bir tür 

cinsiyete dayalı ayırımcılık olduğu vurgulanarak, Ģiddet konusu CEDAW denetimi 

kapsamına alınmıĢtır. Bu kararla Komite, CEDAW‟a taraf olan devletlere kadına karĢı 

Ģiddeti önleme yükümlülüğü getirmiĢ olup konunun 1993 yılında düzenlenen Viyana 

Ġnsan Hakları Konferansı‟nın gündemine taĢınmasını da sağlamıĢtır (Ertürk, 2015, s. 

73). Bu tavsiye kararının en dikkat çekici maddelerinden birisi aile içi Ģiddetin ortadan 

kaldırılması için alınacak tedbirler arasında “kadın aile bireyinin öldürülmesi veya 

saldırıya uğramasına iliĢkin olarak namus kavramına dayalı bir savunma imkanının 

yasalardan çıkarılması” önerisinin yer almasıdır. 

Viyana Konferansı sonucunda hazırlanan Viyana Eylem Programı‟nda 

“kadınların bütün insan haklarından tam ve eĢit olarak yararlanmalarını sağlamanın 

hükümetlerin ve BM‟nin öncelikli görevleri arasında olduğunu” vurgulaması önemli bir 

kazanımdır (Berktay, 2018, s. 48). Böylece kadına yönelik Ģiddetin farkındalığı 

konusunda yaĢanan geliĢmeler sayesinde aynı yıl BM Genel Kurulu‟nda Kadınlara 

Yönelik ġiddetin Bertaraf Edilmesi SözleĢmesi (Declaration on the Elimination of 

Violence Against Women)
11

 oylama yapılmaksızın kabul edilmiĢtir. SözleĢmenin birinci 

maddesi Ģiddeti, “(…) kadınlara yönelik, Ģiddet ister kamusal ister özel hayatta olsun bu 

tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bırakma dahil 

olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu 

doğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan, cinsiyete dayalı her türlü Ģiddet 

eylemi” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Böylece kadına yönelik Ģiddet konusunda uluslararası 

düzeyde ilk adım atılmıĢ olmuĢtur. Kadına yönelik Ģiddetin önlenmesi konusunda 

devlete özel alanda da sorumluluk yüklenmesiyle birlikte aile içi Ģiddet, cinsel istismar, 

                                                 
10

 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom19 

EriĢim Tarihi: 12.05.2020 
 
11

 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx EriĢim 

Tarihi: 12.05.2020 
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evlilik içi tecavüz ve kültürel bir tabu olan namus cinayetleri konusunda devletlerin 

yasal düzenlemeler yapması sağlanmıĢtır.  

Namus cinayetlerinin kadına Ģiddetin özel bir türü olarak yavaĢ yavaĢ dünya 

gündemine yerleĢmesini sağlayan geliĢmelerden biri de 5-9 Haziran 2000 tarihleri 

arasında yapılan Kadın 2000: 21. Yüzyıl için Toplumsal Cinsiyet EĢitliği, Kalkınma ve 

BarıĢ (Pekin+5) özel oturumunda konuya dikkat çekilmesidir. Oturum sonunda 

yayımlanan bildirgenin maddeleri arasında “erken ve zorla evlendirme ile namus 

cinayetlerinin kadına karĢı Ģiddet kapsamında yer alması” maddesi ile namus 

cinayetlerin kadına yönelik Ģiddetin özel bir türü olduğuna dikkat çekilmiĢtir. Bu 

geliĢmenin ardından namus cinayetleriyle ilgili özel bir bildiri olan BM Genel 

Kurulu‟nun “57/179 No‟lu Kararı: Namus Adına Kadınlara KarĢı ĠĢlenen Suçların 

Ortadan Kaldırılmasına Yönelik ÇalıĢma
12

” baĢlıklı öneri 30 Ocak 2003 yılında kabul 

edilmiĢtir. Bu bildirgede “kadınlara karĢı namus adına iĢlenen suçların insan hakları 

sorunu olduğu” ve “bu suçların dini ve kültürel değerlerle bağdaĢmadığı” 

vurgulanmıĢtır. 

Kadına yönelik Ģiddet konusunda BM nezdinde yapılan düzenlemelerin yanında 

Avrupa Konseyi‟nin de Ģiddet konusunda çalıĢmaları bulunmaktadır. Özellikle 2000 

yılından beri Konsey, kadına yönelik Ģiddet konusunda, gerek öneri metinleri gerek 

uluslararası düzeyde kampanyalar gerekse de bünyesindeki uzman grupların hazırladığı 

raporlarla mücadele etmektedir. 2011 yılına gelindiğinde, Avrupa Konseyi‟nin yoğun 

çalıĢmaları neticesinde kadına yönelik Ģiddet konusunda önemli sözleĢmelerden biri 

olan Kadınlara Yönelik ġiddet ve Ev-Ġçi ġiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 

Dair Avrupa Konseyi SözleĢmesi (Council of Europe Convention on Preventing and 

Combating Violence Against Women and Domestic Violence) kısa adıyla Ġstanbul 

SözleĢmesi
13

 kabul edilmiĢtir. Ġstanbul SözleĢmesi kadınların maruz kaldığı ayrımcılık 

konusunda devletlerin daha etkin önlemler alması gerekliliğinden doğmuĢtur ve “özel 

olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddeti hedef alan ilk 

                                                 
12

 ÇalıĢma metni için bknz. Ayata G., Dilek E.S. ve Öder E. B. (2010). Kadın Hakları 

Uluslararası Hukuk ve Uygulama. Ġstanbul. Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 
13

 https://www.kamer.org.tr/menuis/istanbul_sozlesmesi.pdf. EriĢim tarihi: 13.05.2020 
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Avrupa sözleĢmesi olma” özelliğine sahiptir (Bakırcı, 2015, s. 133). SözleĢme‟nin giriĢ 

kısmında “kadınlar ile kız çocuklarının, çoğunlukla aile içi Ģiddet, cinsel taciz, tecavüz, 

zorla evlendirme, sözde “namus” adına iĢlenen cinayetler, kadın sünneti gibi insan 

haklarını ciddi Ģekilde ihlal eden ve kadın erkek eĢitliğini sağlamanın önünde büyük bir 

engel oluĢturan Ģiddetin pek çok boyutuna maruz kaldıklarını” belirtilerek aile içi 

Ģiddetin kadınların yanında kız çocuklarının da muzdarip olduğu bir sorun olduğu 

vurgulanmıĢtır. SözleĢme‟de çocuklara da yer verilmesinin önemli olduğunu belirten 

Gülriz Uygur, kadına yönelik Ģiddet ve ev içi Ģiddetin birlikte kullanılmasının nedenini, 

Ģiddetle her ne kadar yaĢamın her alanında karĢılaĢılsa da kadınların en fazla maruz 

kaldığı Ģiddet türünün “ev-içi Ģiddet” olmasına bağlamaktadır (Uygur, 2015, s. 195). 

Ġstanbul SözleĢmesi, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve Ģiddeti temel 

alarak “toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belge” olma özelliğine de sahip 

olmuĢtur (Bakırcı, 2015, s. 135). Bu bakımdan sözleĢme, Ģiddet tanımlarına yer verdiği 

üçüncü maddesinde öncelikle toplumsal cinsiyeti tanımlamıĢ ve “kadınlara yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı Ģiddeti” özel bir Ģiddet türü olarak ele almıĢtır. SözleĢme‟ye 

göre toplumsal cinsiyet; “kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve 

sosyal olarak inĢa edilen roller, davranıĢlar, eylemler ve nitelikler anlamına gelir” 

(Ġstanbul SözleĢmesi, md.3/c). ġiddet türleri ise Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir:  

“Kadınlara yönelik Ģiddet”, bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir 

biçimi olarak anlaĢılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, 

kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya 

verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit 

etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir (Ġstanbul 

SözleĢmesi, md.3/a).  

“Aile-içi Ģiddet”, aile içerisinde veya hanede veya mağdur faille aynı evi paylaĢsa da 

paylaĢmasa da eski veya Ģimdiki eĢler veya partnerler arasında meydana gelen her türlü 

fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik Ģiddet eylemi anlamına gelir (Ġstanbul 

SözleĢmesi, md.3/b).  

“Kadınlara Yönelik Toplumsal Cinsiyete Dayalı ġiddet”, kadına kadın olmasından 

dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen Ģiddet anlamına gelir 

(Ġstanbul SözleĢmesi, md.3/d). 

Görüldüğü üzere, Ġstanbul SözleĢmesi‟nde kadına yönelik Ģiddet ayrımcılık vurgusuyla 

tanımlanmıĢtır ve “bu Ģiddetin cinsiyetten kaynaklandığına iĢaret etmesi ve bir eĢitlik 
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sorunuyla ilgili olduğunu belirtmesi bakımından önemlidir” (Uygur, 2015, s. 197). 

SözleĢme‟nin geneline hakim olan bu toplumsal cinsiyet vurgusu kadınların toplumdaki 

ikincil konumlarının ve dolayısıyla maruz kaldıkları Ģiddetin ataerkil sistemle ilgili 

olduğunun uluslararası düzeyde de kabul gördüğü anlamını taĢımaktadır. Ataerkil 

yapının kültürel örüntülerinin kadına karĢı Ģiddet konusundaki etkisinin farkında olarak 

sözleĢme 12.maddede devletlere, “kültür, örf ve adet, gelenek, din veya sözde 

„namus‟un sözleĢme kapsamında herhangi bir Ģiddet eylemi için mazeret 

oluĢturmamasını sağlama” görevi yüklemiĢtir. Ayrıca SözleĢme‟nin “sözde „namus‟ 

adına iĢlenen suçlar dahil olmak üzere, kabul edilemez gerekçeler” baĢlıklı 42.maddesi 

namus adına iĢlenen cinayetlerin yargılanmasıyla ilgili olarak önemli iki noktaya 

değinmiĢtir: 

Taraf devletler, sözleĢme kapsamındaki herhangi bir Ģiddet 

eyleminin gerçekleĢmesini müteakiben baĢlatılan cezai 

iĢlemlerde kültür, gelenek, din, görenek veya sözde “namus”un 

bu eylemlerin gerekçesi olarak kabul edilmemesini sağlamak 

üzere gereken hukuki ve diğer tedbirleri alır. Bu özellikle, 

mağdurun kültürel, dini, sosyal veya geleneksel olarak kabul 

gören uygun davranıĢ normlarını veya törelerini ihlal ettiği 

iddialarını da içerecektir (Ġstanbul SözleĢmesi, md.42/1).  

Taraf devletler, 1.paragrafta belirtilen eylemlerden herhangi 

birini gerçekleĢtirmesi için herhangi bir kimseyi veya bir 

çocuğu azmettirmenin iĢlenen eylem için söz konusu kiĢinin 

cezai sorumluluğunu azaltmamasını sağlamak üzere gerekli 

hukuki veya diğer tedbirleri alır (Ġstanbul SözleĢmesi, md.42/2). 

Uluslararası düzeyde namus cinayetleri ile ilgili düzenlemelere kısaca değindikten sonra 

ataerkil yapının bir ürünü olan namus cinayetlerini incelemekte fayda vardır. 

Koğacıoğlu namus cinayetlerini, cinsel davranıĢı onaylanmayan bir kadının aile üyeleri 

tarafından öldürülmesi olarak tanımlamaktadır (Koğacıoğlu, 2004, s. 118). Aslında 

namus, yalnızca kadının onaylanmayan cinsel davranıĢı nedeniyle değil, tecavüz gibi 

doğrudan kadının acı çektiği eylemlerle de zarar görebilen bir olgudur (ġimga, 2019, s. 

114). Kuçuradi‟nin kavram görüĢünden hareketle, namus kavramının içeriğinin belirsiz 

olması nedeniyle kadının insan hakları için tehlikeli bir kavram olduğunu vurgulayan 

ġimga, bir kadının saygınlığının veya değerinin çoğunlukla cinsel davranıĢını 

düzenleyen normlara bağlı olduğu bir kültürde kadın haklarının ve özgürlüklerinin 

çiğnenmesinin kaçınılmaz olacağını belirtir (ġimga, 2019, s. 116). Namus adına iĢlenen 
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cinayetlerin arka planında kültür normları, gelenek veya töre nasıl adlandırıldığı fark 

etmeyen değiĢmez ve sorgulanmaz normların yer aldığı açıktır. Koğacıoğlu, çeĢitli 

aktörler tarafından “namus kodları” ve geniĢ anlamıyla “kültür” olarak görülen namus 

cinayetlerinin siyasi ve toplumsal dinamiklerin kesiĢim noktasında yer aldığını 

belirterek, namus cinayetleriyle birlikte kadın sünneti, sati uygulamaları, çeyiz 

cinayetleri gibi “Batılı olmayan sorunlu uygulamalar” ile birinci ve üçüncü dünya 

ülkelerinin feministleri arasındaki diyalogla mücadele edilebileceğini belirtir 

(Koğacıoğlu, 2004, s. 119). Aslında bu diyalogun meyveleri uluslararası toplumun 

dikkatini namus cinayetlerinin çekmesiyle vermeye baĢlamıĢ gibi görünmektedir. Ancak 

Koğacıoğlu bu duruma da temkinli yaklaĢarak “namus cinayetleri meselesinin giderek 

görünürlük kazandığı ve de meseleyi gelenek kavramı ile birleĢtirerek uzmanlaĢmıĢ 

bilgi ürettiğini iddia eden aktörlerin doğduğu bir dönemde yaĢıyoruz” diyerek öncelikle 

gelenek söylemini tartıĢmaktadır (Koğacıoğlu, 2009, s. 353). Gelenek esasında çift 

yönlü bir kavramdır. Hem bir değer olarak görünür değiĢen dönüĢen dünyada sıkı sıkıya 

bağlı kalınarak korunması gereken bir değer, hem de geri kalmıĢlığın, yoksulluğun, 

eğitimsizliğin bir göstergesidir. Gelenek kurgusunun ilginç bir kurgu olduğunu 

vurgulayan Koğacıoğlu‟ya göre, “dünyadaki bütün modern hukuk sistemlerinden daha 

baĢarılı bir toplumsal düzen” yarattığını belirttiği gelenek, toplumsal aktörlerin 

sorgulamadan, herhangi bir katkıda bulunmadan veya hiçbir Ģey almadan uyduğu, 

değiĢen dünyaya direnç gösteren bir olgudur (Koğacıoğlu, 2009, s. 354).  

Gelenek söylemi kendini her zaman bir “öteki” ile var eder ve sürdürür. 

Geleneğin kötülediği “öteki”, namus cinayetlerine yaklaĢımın temel unsurudur. 

Türkiye‟de namus cinayetleri Kürtlere ve Güneydoğu‟ya özgü iken Dünya‟da Batılı 

olmayan özellikle de Müslüman toplumlara özgü olup her ikisinde de “geri kalmıĢlık, 

suç ve ötekilik” ile eĢdeğerdir (Koğacıoğlu, 2009, s. 354 ; Sen, 2005, s. 44). Koğacıoğlu 

Türkiye özelinde namus cinayetlerinin Kürtlerle iliĢkilendirilmesini çarpıcı bir örnekle 

açıklar: 

Nihayet Batı basını da töre cinayetlerinin aĢiret düzeniyle ilgisi olduğunu, her iki 

olgunun da Güneydoğu‟ya mahsus bulunduğunu anlamaya baĢladı. Batılılar daha 

önceleri töre cinayetlerinin Türk halkının tümü tarafından iĢlendiğini sanıyordu. Hatta 

bir keresinde IHT‟de çokeĢlilik konusunda çıkan bir yazıda verilen örnek 

Güneydoğu‟dan olmakla birlikte, Kürt ve Türk sözcükleri eĢanlamlı kullanılmıĢtı. 

Güneydoğu dıĢında vuku bulan töre cinayetleri, ülkenin diğer yerlerine göçen Kürtlerin 
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aĢiret geleneklerini koruduğunu gösteriyor. AĢiret yapısıysa sadece Kürtlerde var. Bazı 

Kürt STK‟larının bu gerçekleri inkar etmesinin yararı yok (Gündüz Aktan‟dan 

akt.Koğacıoğlu, 2009, s. 354). 

Namus cinayetlerinin salt kültürel normlar üzerinden tartıĢılması egemen eril toplumsal 

normları, cinsiyetçi yapı ve kurumları, toplumsal cinsiyet iliĢkilerini ve bunların 

yeniden üretimini göz ardı etmemize neden olabilmektedir. Türkiye özelinde namus 

cinayetleri salt gelenek üzerinden tartıĢıldığında, iktidarın yeniden yapılanması ile 

uyumlu bir müdahale nesnesi yaratılmıĢ olmaktadır. Böylece gerek ulus devletin 

kurmuĢ olduğu hiyerarĢiler, gerekse silahlı çatıĢmalar nedeniyle yoksullaĢma ve zorunlu 

göç, gerekse de Ġslamcı veya Kürt ideolojilerinin etkilerinin tartıĢılmasına gerek 

olmaksızın “mesele teknik bir meseleye” dönüĢür (Koğacıoğlu, 2009, s. 374). Bir 

yandan da bu durum namus cinayetleri ile töre cinayetlerinin aynı kabul edilmesine 

neden olur. Görüldüğü gibi namus adına iĢlenen cinayetler ile töre cinayetleri iç içe 

geçmiĢ eylemlerdir. Pervizat, Türkiye‟de özelinde bir “namus mu, töre mi?” tartıĢması 

yaĢandığını belirterek, ikisi arasındaki farklılığı iki saptamayla ortaya koyar; namus 

cinayetleri büyük oranda kadına yönelik iĢlenir ve toplumun geleneklerine, kültürel 

normlarına ters düĢtüğüne inanılan davranıĢlar sonucunda ortaya çıkan bir infaz türüdür. 

Ancak töre cinayetleri feodal sistemle iliĢkili olup genellikle erkekler arasında meydana 

gelen Ģiddet eylemleridir. Bir diğer farklılık ise, namus cinayetleri kadın bedeni ve 

özerkliğinin denetimi için oluĢurken, töre cinayetleri feodal sistemin devamı için 

gerçekleĢir (Pervizat, 2005, s. 81). Her iki Ģiddet eylemi, gerçekleĢme amaçlarındaki 

farklılığın yanında hukuksal olarak da farklı sonuçlar doğurmaktadır. Bir cinayetin, 

baĢka bir “gelenek pratiği” olan kan davası nedeniyle iĢlenmesi cezayı ağırlaĢtırıcı 

sebep iken, namus nedeniyle iĢlenen cezalarda indirim uygulanmaktadır (Koğacıoğlu, 

2009, s. 360). Esasında Türk Ceza Kanunu‟nda namus nedeniyle iĢlenen cezalara 

indirim uygulanabildiğine dair bir düzenleme yer almasa da namus, uygulamada 

hakimler tarafından indirim nedeni kapsamında değerlendirilmektedir. Türk Ceza 

Kanunu‟nda değiĢiklikler yapıldığı esnada, bu durumun yaĢanabileceğini öngören kadın 

platformları, namus kelimesinin metinden çıkartılmaması gerektiğini belirtip “haksız 

tahrik” gerekçeleri arasında namus cinayeti iĢleyenlerin hâksiz tahrik indirimi dıĢında 

tutulmasının belirtilmesi gerekliliği üzerinde durmuĢlardır. Yasa koyucu tarafından töre 

saikiyle iĢlenen suçlar ile namus adına iĢlenen suçların aynı kapsamda 

değerlendirilmesiyle, namus suçlarının adı, TCK‟nın 82. maddesinde “nitelikli haller” 
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baĢlığı altında belirttiği ve iĢlenmesi halinde ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasının 

uygulanacağı kasten öldürme eylemi olarak anılmamıĢtır. Esasında namus cinayetleri ile 

töre cinayetlerinin farklı olması nedeniyle de uygulamada namus adına iĢlenen suçlara 

ceza indirimi yolunun açılması mümkün hale gelmiĢtir.
14

 Nitekim, uygulamada bu 

yönde kararlara da rastlanmaktadır. Örneğin, 2013 yılında iĢlenen bir kadın cinayetinde 

erkeğe “töre saikiyle kasten öldürme” eylemi kapsamında verilen ağırlaĢtırılmıĢ 

müebbet hapis cezası kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından “töre cinayeti 

farklı, namus cinayeti farklıdır” yorumuyla bozulmuĢtur.
15

 

Kadının namus kodları nedeniyle yaĢam hakkına saldırı yalnızca bir baĢkası 

tarafından öldürülme Ģeklinde değil intihara zorlanma Ģeklinde de gerçekleĢmektedir. 

Ertürk, istatiksel olarak Türkiye‟de intihar oranının dünyaya kıyasla daha düĢük 

olmasına rağmen, Türkiye‟nin intihar edenlerin cinsiyetleri bakımından diğer ülkelerden 

farklılaĢtığını belirtir. Dünya genelinde intihar oranı erkekler arasında daha yüksek iken 

özellikle Doğu illerinde intihar eden kadınların sayısı çarpıcı Ģekilde yüksektir. 

Ertürk‟ün konuyla ilgili raporunda belirttiği gibi, Batman‟da 2000 ile 2005 yılları 

arasında kayıtlara geçmiĢ 105 kadın intiharı yaĢanmıĢtır (Ertürk, 2015, s. 301-302). Bu 

anormal istatistikler, ataerkil baskılar sonucunda kadınların ya intihara zorlanmayla ya 

da öldürülüp intihar süsü verilmeyle namus cinayetinin mağduru olduğunu akıllara 

getirmiĢtir. Irak Kürdistanı‟nda ise namus cinayetlerinin “kendini yakma” Ģeklinde 

zuhur ettiğini belirten Mojab, pek çok olayda kadınların kendilerini isteyerek 

yakmadıklarını, toplumsal normlara aykırı harekette bulunan veya bulunduğundan 

Ģüphelenilen kadının ya ailesi tarafından kendini yakmaya zorlandığı ya da aile 

kararıyla öldürülüp cesedinin yakılarak kendini yakma süsü verildiğini belirtir (Mojab, 

2006, s. 19). Kadınların maruz kaldığı Ģiddetin bir biçimi olarak namus cinayetlerini 

gündemine alan BirleĢmiĢ Milleler, intihar vakalarındaki artıĢ nedeniyle intihar 

vakalarını da namus suçlarının kapsamına alarak, bu eylemin de soruĢturulmasının 

                                                 
14

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 82. maddesinde sıralanan kasten öldürme fiillerinden 

namus cinayetleri ile iliĢkilendirilebilecek olanları Ģunlardır: 82/d-Üstsoy veya altsoydan birine 

ya da eĢ veya kardeĢe karĢı. 82/f-Gebe olduğu bilinen kadına karĢı. 82/i-Kan gütme saikiyle. 

82/j-Töre saikiyle. Ayrıntılı bilgi içiniz bknz: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html 

EriĢim Tarihi: 31.05.2020. 
15

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/torede-tahrik-indirimi-yok-namusta-var-25178268 

EriĢim Tarihi: 17.05.2020. 
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önemini vurgulamıĢtır. Özellikle intihar vakalarında, intihara zorlamanın varlığını 

ortaya koyabilmek için “psikolojik otopsi” lerin yapılması önem taĢımaktadır (ġimga, 

2019, s. 121-122). 

Ataerkil düzen, kendini yeniden üretmek ve varlığını sürdürmek için namus 

nosyonuna ihtiyaç duymaktadır. Namus cinayetlerinin yanında daha kapsamlı bir 

kavram olan namus suçları kavramı da literatürde yer almaktadır. Namus suçlarının 

içeriğinde, “evlilik biçimine müdahale, bedensel sömürü, gözdağı, özgürlüğün 

kısıtlanması gibi” birçok hak ihlal edici unsur yer almaktadır (Welchman ve Hossain, 

2005, s. 7). Batılı toplumların bu suçların kendilerine ait olmadığını, kendi topraklarında 

iĢlense dahi “öteki”nin iĢlediği bir suç olduğunu varsaymaları nedeniyle, tutku suçları 

ile namus cinayetleri birbirlerinden farklı kavramlar olarak kabul edilir. Bu algıyı ortaya 

koymak adına Avrupa Konseyi Raportörü Ann Cryer‟in sözlerine dikkat çekmek 

gerekir: 

“Namus suçları” denen Ģey “tutku suçları” kavramıyla karıĢtırılmamalıdır. Tutku 

suçları, iliĢkideki bir eĢin (yada koca ve karının) diğerine karĢı (duygusal veya tutkuyla) 

spontene olarak (çoğunlukla “cinsel tahrik” savunmasıyla) iĢlediği suçla sınırlıdır. 

Namus suçları ise (genellikle) kadınların bir veya daha fazla yakın aile üyesi tarafından 

(eĢleri de dahil) bireysel ya da ailenin namusu adına istismar edilmesi veya 

öldürülmesini içerir (akt. Welchman ve Hossain, 2005, s. 10). 

Bu algı nedeniyle tutku cinayetleri sanki toplumsal cinsiyet örüntüleri taĢımayan bir 

eylemmiĢ gibi addedilip, kadının sırf kadın olduğu için insan haklarının ihlal edildiği bir 

Ģiddet türü olarak kabul edilmez. Temelinde kadınların erkekler tarafından öldürülmesi 

eyleminin bulunması bakımından Doğu ile Batı arasında hiçbir farklılık olmamasına 

rağmen, son dönemde namus cinayetleri ile tutku cinayetleri arasındaki farklar ve 

benzerlikler konusunda önemli çalıĢmalar yapılmıĢtır. Namus cinayeti ile tutku 

cinayetleri arasında olduğu varsayılan farklardan biri, suçüstü yakalanma eylemidir. 

Namus cinayeti için bir babanın kızını biriyle yakalamıĢ olması cinayet sebeplerinden 

biri iken, tutku cinayetinin olmazsa olmaz koĢulu olduğu kabul edilir. Namusta 

mağdurun ya da maktulenin yaptığı hareketin “iffetsizliği ve namussuzluğu” tartıĢılır. 

Namussuzluk olarak görülen eylem gerçekleĢirken katilin veya katillerin orada 

bulunması gerekmezken, tutku cinayetinde katil o anda bilincini kaybederek ağır tahrik 

altında cinayeti iĢlemektedir (Pervizat, 2005, s. 62). Bu yaklaĢımın Latin Amerikalı 
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feministler tarafından çürütüldüğünü belirten Pervizat, Güney Amerika‟da iĢlenen tutku 

cinayetlerinin aniden ve ağır tahrik ile iĢlendiği düĢünülse de cinayetlerin iĢleniĢ 

Ģekilleri ve nedenleri araĢtırıldığında, katilin cinayeti tahrik olduğunu iddia ettiği 

zamandan daha sonra iĢlediği olaylar bulunduğunu belirtir. Bu açıdan bakıldığında tutku 

cinayetlerinin “bir anda göz dönme, nedenleriyle iĢlenmediği, namus cinayetlerinde 

olduğu gibi (…) „bir kadın tarafından aĢağılanmaya katlanamayan bir erkeğin‟ bu 

cinayeti iĢlediğini görmek mümkündür” (Pervizat, 2005, s. 63).  

Görüldüğü gibi adı ister namus cinayeti olsun isterse tutku cinayeti olsun, namus 

kadının yaĢadığı toplum fark etmeksizin, yakınındaki erkeklerin ataerkil kurumlardan 

aldıkları “yetkiyle” öldürülmesi sürecinin en önemli parçasıdır. Namusun ataerkil 

kurumlarla iliĢkisi üç alanda görünürlük kazanmaktadır; “kadının davranıĢlarının 

kontrol edilmesi, bu kontrolün kaybedilmesiyle erkeğin yaĢadığı utanç duygusu ve 

toplumun bu utancın kontrolüne ve geliĢmesine sağladığı katkı” (Welchman ve Hossain, 

2005, s. 12). Doğulu erkeğin utancı ile Batılı erkeğin utancının ardında farklı 

gerçekleĢmeler bulunsa da sonuçları aynıdır; her iki durumda da kadına karĢı ataerkil 

Ģiddet söz konusudur. Mojab ataerkil Ģiddet ile evrensel bir mücadele yürütülmesi 

gerektiğini belirtmekle birlikte, etkili bir mücadele için “tikel olan” ile “evrensel olan” 

arasındaki iliĢkinin ortaya konulması gerektiğini vurgular ve Ģöyle ekler “Her bir 

ataerkillik rejimi tikeldir (…). Öte yandan, tüm ataerkil sistemler, kadına yönelik 

fiziksel ya da sembolik Ģiddeti istisnasız bir Ģekilde sürdürdükleri ölçüde, evrensel bir 

rejim oluĢtururlar” (Mojab, 2006, s. 39-40). 

Evrensel bir rejim haline gelmiĢ olan ataerkil sistemi yıkmak adına verilen 

mücadeleler devam ederken, mücadelenin önemli aktörü olarak karĢımıza evrensel 

insan hakları kavramı çıkmaktadır. Namus cinayetleri bir insan hakkı ihlalidir. Hatta 

tartıĢmaya yer olmayan bir çekirdek hak olan yaĢam hakkının ihlalidir. YaĢamın ve 

yaĢam hakkının ne olduğuna dair Bahri Savcı‟nın görüĢlerine dikkat çekmek istiyoruz. 

Savcı‟ya göre ilk olan yaĢamdır: 

Önce, insansal varlığın (être humaine‟ın) kendisi vardır: onun bu yeryüzü yuvarlağında 

(globe‟da) fiziksel olarak var oluĢu (naissance‟ı) ve bir fiziksel varlık olarak kendini 

idame ediĢi (se maintenir) vardır, insansal varlık olarak yeryüzüne gelmek ve orada, 

kendini idame etmek (se maintenir) “yaĢam”dır, ilk özgürlüktür; hiç kimsenin, baĢka 
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herhangi bir varlığın önleyemeyeceği, engel olamayacağı, sınırlayamayacağı bir 

özgürlüktür bu (Savcı, 2009, s. 83). 

Önce olanın yaĢam olması bakımından, insanın sahip olduğu ilk hak da yaĢam hakkıdır. 

Savcı yaĢam hakkını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: 

Ve yaĢam hakkı da evren-doğa-insan üçlüsüne ait ÖZGÜRLÜK‟ ten doğan; insan 

olarak “var olmak”, insan onuruna layık olarak “kendini idame etmek”, boyuna geliĢen 

insan onuru kavramına paralel olarak, “var oluĢu” “geliĢtirmek” olanağı, serbestliği, 

yeteneği, ayrıcalığıdır (Savcı, 2009, s. 84). 

Daha önce de belirtildiği gibi, felsefi olarak insan hakları kavramının birer “muamele 

ilkeleri” olarak hareket noktasının “insanın değeri” veya “insan onuru” olduğunu her 

fırsatta vurgulayan Kuçuradi, yaĢam hakkı ile ilgili görüĢlerini belirtirken öncelikle 

“hak” kavramı üzerinde durmaktadır. Kuçuradi‟ye göre hak kelimesi “insan olan 

herkese borçlu olunan bir muameleye- kiĢilerin görmesi gereken bir muameleye olduğu 

kadar, kiĢilerin baĢka kiĢilere göstermesi gereken bir muameleye- iliĢkin bir talep” 

anlamına sahiptir (Kuçuradi, 2016b, s. 116-117). YaĢama hakkı olarak yalnızca insanın 

biyolojik varlığına dokunulmazlığın vurgulamanın eksik olduğunu belirten Kuçuradi, 

“her öldürme bir insan hakkı ihlali olarak ele alınabilir mi?” tartıĢmasındaki yanılgıyı Ģu 

Ģekilde belirtir: 

Bir suçu ancak bir devlet görevlisi iĢlerse, bu, insan hakkı ihlalidir, baĢka birisi iĢlerse 

sadece suçtur” savına “evet” denilirse, bu soruyu cevaplandırmak kolay olur: öldürmek 

amacıyla ya da bir insanı hedef alarak silah çekmenin sonucu olan her öldürme yaĢama 

hakkının ihlali değildir (Kuçuradi, 2016b, s. 117). 

Ancak bu Ģekilde yapılan bir değerlendirmenin doğru olmadığını belirten Kuçuradi‟ye 

göre, “eğer insan hakları etik ilkeler olarak görülürse, öldürmek amacıyla gerçekleĢtiren 

ya da bir insanı hedef alarak silah çekmenin sonucu olan her öldürme, yaĢama hakkının 

ihlali olur” (Kuçuradi, 2016b, s. 117-118). Bu belirleme bize, bir kadının yaĢamına 

namus adına son vermenin asla meĢru bir öldürme eylemi olarak kabul edilemeyeceğini 

açıkça göstermektedir.  

Namus bahanesiyle kadınlar, yaĢam hakkına yapılan saldırıların yanında, 

özgürlükten yoksun bırakılma, self determinasyon hakkına sahip olamam gibi farklı 

birçok farklı hak ihlallerine de maruz kalmaktadır. Bu sorunla mücadele etmek adına 
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öncelikle tekil olarak, kadın ve erkek tüm bireylerin evrensel insan haklarının sıkı sıkıya 

korunması gerekmektedir. 

  

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Hiç Ģüphesiz, yüzyıllardır süregelen ataerkil sistemin yazılı olmayan kuralları 

vardır. Bu kurallar erkeğin sınırsız güce ulaĢmasını sağlarken kadının hayatını sınırlar 

dahilinde Ģekillendirir ve ihlal edilmeleri halinde Ģiddet ile cezalandırır. ġiddetin en sert 

biçimi öldürme eylemiyken, ataerkil sistem burada da kadının karĢısında yer almayı 

ihmal etmemiĢ ve ona özgü bir cinayet türü yaratmıĢtır. Namus adına cinayet! ĠĢte bu 

çalıĢmada kadına özgül bir öldürülme yönteminin konusu olan namus kavramı 

incelenmiĢtir.  

Bu çalıĢmanın ana tezlerinden biri, namus kavramının içinde doğduğu alan olan 

ataerkil sistemin feminist bir bakıĢ açısıyla analizinin yapılmasının önemli olduğudur. 
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Namus adına öldürmenin temel gerekçesi erkeğin iktidarını koruma isteği olduğundan, 

iktidarı kazanma sürecinin çözümlenmesi sorunla baĢa çıkmak için faydalı olacaktır. 

Esasında kadının namus adına katledilmesi tek bir olguyla açıklanamayacak kadar çok 

boyutludur. Sorunu sadece ataerkil sisteme indirgemek ya da salt kültürel normlara veya 

cinsiyet eĢitsizliğine bağlamak sorunun derinlemesine analizini engelleyeceği kabul 

edilmelidir. Ancak çalıĢmanın kısıtlı alanında temelde öldürme eyleminin iktidarla 

bağlantısı nedeniyle ataerkil sistem üzerinde durulmuĢ olup namus olgusunun ataerkil 

sistemin bir ürünü olduğu kabul edilmiĢtir. 

Feminist hareketin son 50 yılda kadın haklarına dair kazandırdıklarının önemi 

açıktır. Ve hiç Ģüphesiz, Carol Hanisch‟in sloganı doğrudur: KiĢisel Olan Politiktir! Bu 

slogan artık kamusal alan ile özel alanın sınırlarının yıkılması gerektiğini ve kamusal 

alanın kadına da ait olduğunu haykırırken, bir yandan da erkeğin özel alanının kadın ve 

kadın bedeni olamayacağını da gün yüzüne çıkartır.  

Kamusal alanın görünür öznesi kabul edilen erkek, özel alanda iktidar sahibi 

olması bakımından namusun da sahibidir. Ġkinci bölümde yer verilen Delaney‟in değerli 

analizinde görüldüğü üzere, toplumsal olarak namusun erkeğe, utancın ise kadına ait bir 

özellik olduğu kabul edilegelmiĢtir. Kadın, bedeninin ve cinselliğinin sahibi 

olmadığından baĢkasına ait olan Ģeyi koruyamamanın utancını taĢımalı ve cezasını 

çekmelidir. Bu ceza, toplumdan topluma farklı Ģekil ve isimlere bürünür; kimi 

toplumlarda kadın sünneti ve sati uygulamaları, kimi toplumlarda zorla evlendirme ve 

özerklikten yoksun bırakma, kimi toplumlarda ise namus ve tutku adı altında öldürülme 

Ģeklinde ortaya çıkar. Kadına yönelik Ģiddetin en uç noktası olan namus uğruna kadının 

yaĢam hakkının elinden alınmasının geri planında, namusun ancak kan ile 

temizlenebileceği fikri yer almaktadır. Ataerkil sistemde namus konusunda nihai karar 

mercii olan toplumun beklentisi de bu yöndedir. Tıpkı Gabriel Garcia Marquez‟in 

Kırmızı Pazartesi‟sinde olduğu gibi namus kodlarının ihlalinde, bir cinayetin iĢleneceği 

en baĢından bellidir ve hiç kimse bunu engellemek için çabalamaz. 

Erkek, toplumun beklentisi doğrultusunda yaĢamının her alanında erkekliğini 

göstermelidir. Özel alana hapsedilmiĢ kadını tahakküm altında tutmak ve bağımlı 

kılmak “erkeklik” gösterisinin en kolay yoludur. Ancak değiĢen ve dönüĢen dünyada 
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kadınların özgürlük taleplerinin artması ve bağımsızlık mücadeleleri erkek iktidarının 

sarsılmasına neden olmuĢtur. Toplumsal cinsiyet rollerindeki değiĢimler beraberinde 

erkeğe biçilen koruma ve denetleme rollerinin etkisini kaybetmesini sağlamıĢtır. 

Özellikle son dönemde yapılan çalıĢmalarda, kadına yönelik Ģiddet eylemlerinin 

artıĢının ardındaki neden olarak, erkeklerin güç kaybetmelerinden dolayı bir tür kriz 

içinde bulunmaları yani “erkeklik krizi”
16

 yaĢamaları gösterilmektedir. Literatürde 

erkekliğin krize girmesinin ardında neo-liberal ekonomik politikalar olduğu 

vurgulanırken, kadının özerkliğini kazanması ve maddi olarak özgürleĢmesinin 

erkekleri krize sürüklediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Krize giren erkekliğin sonucunda bir cins kıyımı olarak kadın cinayetlerinin 

artması nedeniyle Ģiddet ile iktidar arasındaki iliĢkiyi incelemek önemli hale gelmiĢtir. 

Hannah Arendt, iktidar ve Ģiddet fenomenleri ile ilgili analizinde, iktidarın ve Ģiddetin 

birbirinin zıttı olan iki fenomen olduğunu belirtir. Arendt‟e göre; “birinin mutlak 

hakimiyetini kurduğu yerde diğeri barınamaz. ġiddet, iktidarın tehlikeye girdiği anda 

ortaya çıkar” (Arendt, 2018, s. 67). Peki bir iktidar alanı olarak kabul edilen kadın 

bedeni toplumu nasıl bir tehlikeye sürükleyebilir? Ya da bir erkek kaç kadının 

bedeninden sorumlu olup kaç beden üzerinde iktidar kurabilir? Annesinin mi, karısının 

mı veya kızının mı?  

Esasında bu sorular ataerkil sistem içerisinde cevapları belli olan sorulardır. 

Ataerkil sistem, erkeğe etrafındaki tüm kadınlar üzerinde iktidar gücü sağlayan bir 

sistem olması sebebiyle varlığını yüzyıllardır devam ettirmektedir. Her ne kadar farklı 

durum ve farklı toplumlarda bu güç ikincil konumda bulunsa da, bir erkek kesinlikle 

etrafındaki bir kadından, iktidar bakımından, daha güçlü olduğunu “bilerek” yaĢamını 

sürdürmektedir. Ataerkil sistemin yapısı değiĢse de değiĢmeyen erkeğin iktidar gücüdür. 

ÖğrenilmiĢ bu gücün, zamanın bir noktasında Ģiddet biçimine dönüĢme ihtimali her 

zaman var olmuĢtur.  

                                                 
16

 Erkeklik krizi ile ilgili olarak bknz: Connell, R.W. (1995), Masculinities, Cambridge: Polity Press,  

Segal, L. (1992). Ağır Çekim: DeğiĢen Erkeklikler DeğiĢen Erkekler. Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Beck, U. (2011). Risk Toplumu-BaĢka Bir Modernliğe Doğru. Ġstanbul: Ġthaki Yayınları. 
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ÇalıĢmanın birinci bölümünde anaerkil toplum yapısından ataerkil toplum 

yapısına geçiĢe yer vermemizin asıl nedeni, toplumsal yaĢamın geliĢmesiyle birlikte 

yani ilkel topluluklardan modern topluma geçiĢle, kadınların ikincil konumunun 

derinleĢmesi arasındaki yakın iliĢkiye dikkat çekmektir. Ġlk bakıĢta burada bir çeliĢkinin 

bulunduğu ve modern dünya düzeninin aslında kadınların hak ve çıkarları açısından 

önemli kazanımlar sağladığı düĢülebilir. Esasında modern hukuk sistemi ve ekonomik 

özgürlükler önceki dönemlerle kıyasla kadınlara etkili bir hareket alanı açmıĢtır. Ancak 

değiĢen dünya koĢulları kadınların kazanımları oranında (belki daha fazla) erkeklerin 

tahakküm gücünü artırmıĢtır. Bu durumda da hiçbir Ģeye sahip olunmadığı ve insansal 

olanakların bulunmadığı dönemlerde kadınların, aslında günümüzde hayal edilen 

konumda bulundukları varsayımına ulaĢılmaktadır. 

ÇalıĢmanın bütününe hakim olan görüĢe göre, kadınların maruz kaldıkları baskı 

ve hak ihlalleri, gerek yerel gerekse küresel ölçekte kültür ve gelenek söylemleriyle 

“kabul edilebilir” kılınmaya çalıĢılmaktadır. Ne yazık ki günümüzde halen namus adına 

bir kadının yaĢamına son verilmesi veya insansal olanaklarına eriĢiminin engellenmesi 

kimileri tarafından adeta Ģerefli, meĢru bir eylem olarak görülmektedir. Toplumdan 

topluma derecesi değiĢse de namus adına kadına acı çektirilmesi, yasalar önünde olmasa 

da aile ve toplumun gözünde meĢru bir eylem olarak gözükebilmektedir. Bu durumun 

ters yüz edilmesi adına çalıĢmanın önerisi kültürel bakıĢ açılarından sıyrılarak evrensel 

insan haklarının yaĢamın her alanında ölçüt olarak kabul edilmesidir. 

Sonuç olarak, kadının toplumsal hayattaki sorunlarının çözümlenmesinde kritik 

nokta, her alanda özgürlük ve haklar bakımından kadın ile erkek arasında eĢitliğin 

sağlanmasındadır. EĢitliğin gerçekleĢebilmesi için öncelikle, düzenin ataerkil 

örüntülerden arındırılması gerekmektedir. Özellikle devletin yargı organlarının ve 

hukuk kurallarının eĢitlikçi bir yapıya büründürülmesi büyük önem taĢımaktadır. 

Bununla birlikte tarafsız ve kadının birey olarak öneminin farkındalığını sağlayacak bir 

eğitim sistemine de ihtiyaç bulunmaktadır. 
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