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Bunlar, bu adamlar -benim kendimin de üyesi olduğum bir grup olan- bu erkekler ne 

yapıyorlar, ne yaptıklarını zannediyorlar? Neden “böyleler”? Hep birlikte güzel günlerde 

olabilecekken karanlık geceler boyu bitmek bilmez karabasanlar, erkekler ve erkeklikler. 

Erkeklikler üzerine düşünmeye başlamam, çocukluğumun ilk yıllarına dayanıyor. Eğitimli 

orta sınıf bir aileden geliyorum. Annem ve babam toplumsal cinsiyet eşitliğini –tamamıyla 

olmasa da- görece benimsemiş insanlar. Babam anneme “yardım etmek”
2
 ve onu “yormamak” 

adına ev işlerine her zaman katkıda bulunurdu. Annem ilkokulun ilk yıllarında bana ev işleri 

yapmayı öğretmişti; çünkü –kendi ataerkil yetişme koşullarında öğrendiklerinin aksine- hem 

ev işlerinin sadece kadınların değil evdeki herkesin işi olduğunu, hem de bir erkek çocuk 

olarak benim de başımın çaresine bakmayı bilmem gerektiğini düşünüyordu. Yemekler 

yapmayı, yaşadığım yeri temizlemeyi, söküğümü dikmeyi, bozulan eşyaları tamir etmeyi 

öğrenmiştim. Ancak bu çok temel bilgiler bile akranlarım olan erkeklerle erken yaşlardan 

itibaren büyük çatışmalar yaşamama yetti. 

Sadece ev işi yaptığımı onlarla paylaşmış olduğum ve üstelik de futbol sevmediğim için “karı 

gibi” ya da kimi zaman “ibne” olmakla itham ediliyordum. Sonraki yıllarda akranım olan 

diğer erkekler kızlara laf atıyor, ilk cinsel deneyimlerini çoğunlukla seks işçileriyle “milli 

olmak” şekline adlandırarak yaşıyorlar, hatta cinsiyetçi şakalarla açık açık kızları küçümsüyor 

ve aşağılıyorlardı. Toplumsal cinsiyet ve feminizmin varlığından haberdar değildim o 

yıllarda; ama bunlar bana son derece rahatsız edici ve yanlış geliyordu –çünkü sadece duyarlı 

olmak bile bunların sorunlu olduğunu anlamak için yeterliydi. İlk gençliğimin geçtiği 
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1990’lar, bir taraftan ülkede feminist hareket ve –o zamanlar bugünkünden farklı, yanlış bir 

adlandırmayla “eşcinsel” ve/ya “travesti/transseksüel” olarak anılan- LGBTQI
3
 hareketleri 

yükselişe geçerken, ortaöğrenim çağında aynı yerde ve aynı zamanda bir arada olan genç 

erkekler ve genç kadınlar olarak birbirimizi tanımadığımız, yoğun cinsiyetçi ve homofobik 

baskılara maruz kaldığımız, flörtün siyasetçiler tarafından “zina” olarak değerlendirildiği 

baskıcı ve muhafazakâr bir dönemdi. Okuduğum İstanbul’un ünlü Anadolu lisesinde –

görünürdeki modernist kadın erkek eşitliği fikrine karşın- birçok öğrenci ve öğretmen için 

erkeklik büyük, sorgulanamaz bir meseleydi ve ancak hâkim erkeklik rolleri dâhilinde 

deneyimlendiğinde kabul edilebilirdi. Öğretmenler için de akranlar için de hâkim erkeklik 

rollerinden farklı davranmak dışlayıcı ve küçümseyici tavırlarla karşılaşmak için yeterliydi. 

Hemcinslerim ve akranlarımla ilişkilerimde her gün gerilimler yaratan travmatik 

deneyimlerim, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler, 

erkeklikler, kadınlıklar, ve tüm bunların arasında kendi konumum üzerine erken yaşlardan 

itibaren düşünmeme yol açmıştı. Çünkü erkekliğin cinsiyet eşitliğine dayalı bir biçimde 

yaşanması gerektiğini, yemek yapmanın, kadınları aşağılamamayı tercih etmenin, futbolu 

sevmemenin eşcinsel ve/ya kadın olmak anlamına gelmediğini (üstelik de bunların hiç de öyle 

iddia edildiği gibi küçümsenecek, aşağılanacak ve dışlanacak şeyler olmadığını), erkek olmak 

için illa belirli rollere uymam gerekmediğini seziyordum.  

Üniversitede bir toplumsal cinsiyet ve/ya feminizm dersimiz yoktu; ama 2001’de tesadüfen 

okuduğum, erkek olmayı bir “felaket” olarak değerlendiren ve erkeklerin de erkek 

egemenliğinden zarar gördüklerini vurgulayan bir kitap
4
 bana özgü olduğunu zannettiğim 

sorunların aslında diğer erkeklere de zarar verdiğini fark etmeme yol açtı. İzleyen süreçte 

toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla tanıştım ve lisansüstü çalışmalarımda
5
 erkeklerin toplumsal 
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inşasını –diğer bir deyişle toplumsal ve kültürel ilişkilerde nasıl erkek olduklarını- eleştirel bir 

biçimde incelemeye karar verdim –bugün de bu ilgim sürüyor. Ancak benim için asıl kafa 

açıcı ve öğretici olan, çalışmalarım sırasında feminizm ve de LGBTQI tartışmalarıyla 

tanışmak ve bu tartışmaların içinde yer almak oldu. Bu alanda ne öğrendiysem, erkeklikler 

üzerine çalışmalar kadar –ve belki de daha fazlasını- feminist kuramlardan, feminist 

kadınlardan ve LGBTQI hareketi ve kuramlarından öğrendiğimi söyleyebilirim. Çünkü erkek 

egemenliği ve cinsiyetçiliğin yarattığı baskılar ve ikincilleştirilmelere karşı onların 

deneyimleri ile mücadele ve bilgi birikimleri bu alanda benim kişisel olarak farkındalığımı 

arttırdı. Mesele, benim kişisel olarak yaşadıklarımın çok ama çok daha ötesinde elbette –

bilakis de te fabula narratur
6
. 

Erkekler –suçlayıcı ve yargılayıcı bir biçimde “hepsi” demek istemiyorum- tamamına yakını 

erkek egemenliğinin iki büyük parçası olan ataerkillik ve cinsiyetçiliğin gündelik ve/ya 

sürekli icralarını gerçekleştiriyorlar, hayata geçiriyorlar -ve/ya hiç bir şey yapmasalar bile 

ataerkil ve cinsiyetçi ilişkilerden pay alıyorlar. Bu hal, kadınlar, LGBTQI’ler
7
 ve erkekler için 

hayatı bitmek bilmez kâbuslar haline getiriyor. Çağcıl erkeklikler büyük sorunlar, sıkıntılar, 

krizler, erkeklik krizleri ile sarmalanmış halde. Fakat bilindiği üzere nerede baskı varsa, orada 

buna yönelik direniş ve/ya en azından direniş nüveleri de bulunur. Erkekler ve erkeklikler için 

de durum böyle.  

Bana sorarsanız erkeklikler bugün bir tür khimeira
8
: türlü türlü kafaları olan ve kültürel-

toplumsal ilişkilerde başkalaşan, farklılıklar gösteren, çeşitli stratejiler kuran, çok başlı, çok 

gövdeli “canavarlar”. Kamusal alanı, ekonomileri, siyasetleri, hukukları, dinleri, sokakları, 

gündüzleri, geceleri, duyguları, hayatları, evi, aşkları, cinsellikleri, bedenleri, öfkeleri, 

sevinçleri, kadın, erkek ve LGBTQI organlarını, yaşantıları –evet en çok yaşantıları- 

denetlemek için yapmadıklarını bırakmıyorlar: asıyorlar; kesiyorlar; öldürüyorlar; esiyorlar; 

tecavüz ediyorlar; taciz ediyorlar; gürlüyorlar; can alıyorlar (can verdiğini “zannediyorlar”) –

ama çıkarları gerektirdiğinde sevimlileşmeye, kendini iyi göstermeye çalışıyorlar; ezdiği 
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8
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Wikipedia, Chimeira’nın beden özelliklerine odaklanıyor ve aslan ve/ya keçi başlarına sahip, çeşitli hayvanların 

gövde parçalarının birleşiminden oluşan kurgusal bir yaratık olarak betimliyor. 
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kimselerin rızasını alarak onlar üzerinde hegemonya kurmak için türlü numaralar çevirip 

stratejiler geliştiriyorlar. Erkek egemenliği ve cinsiyetçiliğin iç içeliği, sınıfları, tarihleri, 

toplumları, grupları, kültürleri kesen bir olgu: hiçbir toplumsal ilişki ataerkillik ve 

cinsiyetçilikten azade değil. Bütün bu zor kullanma – hegemonya ve tahakküm kurma 

salınımlarında iyi polis – kötü polis iç içe geçiyor.  

Ataerkil ve cinsiyetçi erkeklikler kesinlikleri kadar muğlaklıkları da olan, her yere, her 

ilişkiye göre biçim değiştirebilen, çok fazla toplumsal ve kültürel bileşenden oluşan –Laclau 

ve Mouffe’un ifadesiyle- “yamalı bohça” gibi kimlikler
9
. Çünkü erkek egemenliğini kurma, 

eleştirel erkeklik incelemelerinin kurucularından Raewyn Connell’ın bize gösterdiği gibi 

“karşı tarafların” rızasını almayı gerektirir; hegemonya kurma sürekli üzerinde uğraşılması 

gereken “zor ve zahmetli” bir çabayı gerektirir ve bu nedenle de erkeklerin büyük çoğunluğu 

bu zahmete girmek yerine “hegemonik erkeklik” inşaları ile “suç ortaklığı ve/ya işbirliği” 

yaparak ondan “ataerkil payını” almaya bakar
10

.  

Fakat erkekliğin aynı zamanda kendi kendini yiyen bir yaratık –bir çeşit “Ouroboros”
11

- 

olduğunu belirtmek yanlış olmaz sanırım. Erkeklik sürekli yeniden üretilmeyi gerektiren bir 

toplumsal inşadır. Bu sürekli inşalara katılma ihmal edildiği ya da ona itiraz edildiği takdirde 

erkek egemenliğini taşıyan ve icra eden diğer erkekler tarafından “erkekliğine” meydan 

okumalarla, “erkekliğin elinden alınması”, “erkekliğinden olma”, “kadınlaşma”, “eşcinsellik” 

gibi türlü türlü “tehditlerle”, “korkutmalarla” karşılaşılır. Erkek egemenliği erkeklere gündelik 

yaşamlarında türlü türlü “kolaylıklar”, “ayrıcalıklar” ve “avantajlar” sağlarken, erkekliğe 

yönelik itiraz ise “erkekler dünyasının” dışına atılma tehditleriyle karşı karşıya kalır. Bu 

nedenle birçok erkek, erkekliğe –daha doğru bir ifadeyle ataerkil ve cinsiyetçi erkekliklere- 

itiraz ederken çoğu kez defalarca düşünmek durumunda hisseder kendisini. Fakat erkekler 

kadınlara, LGBTQI’lere ve diğer erkeklere zarar vermenin yarattığı, bilincin ötelerine 

itilmeye çalışılsa da varlığını hissettiren derin bir iç rahatsızlık yaşarlar çoğu zaman.  
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 Ernesto Laclau ve Chantal Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji. (Çev. A. Kardam, İstanbul: İletişim 

Yayınları). 

10
 Raewyn Connell, Masculinities. (Berkeley: University of California Press, 2005[1995], ss. 76-80) 
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Ataerkil ve cinsiyetçi erkeklik inşaları, bunlar asla ve asla kadınlar ve LGBTQI’lerin 

yaşadıklarıyla karşılaştırılamayacak olsa bile –evet- erkeklere de zararlar verir. Erkeklik 

erkekler için krizler yaratan bir hal, tekinsizliklerle dolu bir varoluş. Erkekler erkeklerin 

dünyasında yer alabilmek, “erkek adam”(!) olabilmek
 
(başlı başına bu paradoksal ifade bile 

çok şey söylemiyor mu!!!) adına duygularına yabancılaşırlar, bitmek bilmez cinsel 

tatminsizliklerle boğuşurlar, çalışma yaşamında sürekli başarılı olma baskısı yaşarlar, 

kurdukları kavga ve savaş dolu dünyada yaralanırlar. Ancak mesele erkeklerin en fazla 

kendilerinin yarattığı egemenlik ilişkilerinden erkeklikten en fazla kendilerinin rahatsızlık 

duyduklarını iddia ederek birçok ilişkide olduğu gibi abartılı bir mağduriyet iddiasıyla bir kez 

daha öne çıkma girişiminin ötesinde, içten içe kendilerini de baskılayan cinsiyet temelli 

egemenlik ilişkilerinin verdiği boğucu tekinsizliktir. Bu nedenle ara sıra, bazı erkekler ve 

erkeklikler canhıraş bir halde toplumsal ilişkilerde suyun altından kafalarını uzatıp soluk 

almaya çalışırlar. 

Erkekler her ne kadar avantajlar sağlasalar da, iktidardan pay alsalar da, bu onlar için 

sorunsuz ve sıkıntısız bir egemenlik hali değildir. Genel anlamda bastırılmak istenen suçun –

diğer bir deyişle erkeklerin failleri ve yararlanıcıları oldukları, kadınlara, LGBTQI’lere ve 

erkek egemen ilişkilerden dışlanan öteki erkeklere yaşamı zindan etmenin, ataerkil ve 

cinsiyetçi ilişkilerin- verdiği rahatsızlık, köşelerine itildiği bilinç dışından zaman zaman 

sıyrılarak farkındalık haline geldiğinde, erkeklerde alttan alta rahatsızlık yaratır. Bu bir 

farkındalık haline dönüştüğünde, bilinçli hale gelindiğinde dönüştürücü etkiye sahip olma 

potansiyelini barındırır. Bazı erkeklerde bu farkındalığı uyandıran, başta kadın hareketi olmak 

üzere ataerkillik cinsiyetçilik karşıtı hareketlerin onların yaşamlarını sarsmaya başlaması 

olmuştur. Erkeklerin birçoğu, her ne kadar ilk başta ataerkil, cinsiyetçi ve kadın düşmanı 

yaklaşımlarla görmezden gelmeye ve hatta küçümsemeye çalışmış olsa bile, bazı duyarlı 

erkekler yaşamlarının sorgulanmaya başlandığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. 

Çünkü nasıl ataerkillik ve cinsiyetçilik –yukarıda da belirttiğim üzere- tüm toplumsal sınıfları, 

kültürleri ve ilişkileri kesen bir olguysa, erkekliklerin eleştirisine dönük talep ve girişimler de 

tüm toplumsal sınıfları, kültürleri ve ilişkilerde bulunur. Değişimin ilk kıvılcımları burada 

saklıdır. 

Böylece 1970’lerin sonlarından itibaren, feminizm ve LGBTQI hareketlerinin dünyadaki 

sarsıcı etkisiyle, ataerkilliğe ve cinsiyetçiliğe karşı kadınlar ve LGBTQI’lerin yanı sıra kimi 

(heteroseksüel) erkekler arasında da eleştirel bir farkındalık oluşmaya başladı. Erkekler kendi 

aralarında feministlerin yaptığına benzer bir yoldan ilerleyerek erkeklikleri eleştirel bir 
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biçimde sorgulayan toplantılar gerçekleştirmeye başladılar. Bu toplantılar erkeklerin 

ataerkillik içindeki konumlarıyla yüzleşmeye başlamalarına yol açtı.  

Feminizmin “kişisel olan politiktir”
12

 şiarının yansıması olarak erkekliklerin sorgulanmasının 

akademideki karşılığı, profeminist
13

, ve cinsiyetçilik karşıtı nitelikleriyle öne çıkan, feminizm 

ve LGBTQI kuramlarının deneyimleri ve bakış açılarından beslenen, günümüzde eleştirel 

erkeklik incelemeleri
14

 olarak adlandırılan alan ortaya çıktı. Toplumsal hareketlerde ise buna 

paralel eleştirel erkeklik siyasaları gelişti
15

. Eleştirel erkeklik incelemeleri alanı –özellikle 

1980’lerden itibaren- dünyada
16

 ve Türkiye’de
17

 erkekliklerin toplumsal ve kültürel 

ilişkilerdeki inşalarını iktidar ilişkileri bağlamında şiddet, cinsellik, spor, milliyetçilik, 

babalık, gençlik, öznellik… gibi erkeklerin her alanına uzanan temalara odaklanarak eleştirel 

bir biçimde tartışmaya açtı. Öte yandan eleştirel erkeklik siyasaları, bu meseleleri sokaklara 

ve siyasal tartılma mecralarına taşıdı ve son yıllarda batıda
18

 ve Türkiye’de
19

 erkekliği ve 

cinsiyetçiliği sorgulayan birçok grup ortaya çıktı. Günümüzde akademi dışında da bu 

tartışmalar, bloglar ve sosyal medyadaki paylaşımların
20

 yanı sıra forumlar ve tartışmaların da 

katkısıyla giderek daha gelişiyor ve geniş kesimlere yayılıyor. 

                                                 
12

 Carol Hanisch, Kişisel Olan Politiktir (Lefkoşa: Kült Neşriyat, 2013). 

13
 Yani en geniş anlamıyla feminizmi destekleyen, feminizm destekçisi. 

14
 Bu alan farklı vurgularla “erkeklik çalışmaları”, “erkeklik incelemeleri” gibi adlarla da anılıyor. Ama erkekler 

ve erkekliklerin ataerkillik ve cinsiyetçilik karşıtı eleştirilerini yapmanın altını defaten çizen “eleştirel erkeklik 

incelemeleri” adını tercih ediyorum. 

15
 Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bir tarihsel tartışma için bkz. Mehmet Bozok, “Feminizmin Erkekler 

Cephesindeki Yankısı: Erkekler ve Erkeklikler Üzerine Eleştirel İncelemeler.” Cogito, 58. (2009): 269-284.  

16
 Jeff Hearn, “The Personal is Work is Political is Theoretical: Continuities and Discontinuities in Women’s 

Studies, (Pro)feminism, “Men” and My Selves.” NORA-Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 

16(4). (2008): 241-256.  

17
 Türkiye’de 1990’lardan bu yana giderek gelişen eleştirel erkeklik incelemeleri alanındaki özgün çalışmaların 

yanı sıra 2012’den bu yana bu alandaki çalışmalara yer veren Masculinities: A Journal of Identity and Culture 

adlı bir bilimsel dergi de yayımlanıyor.  

18
 Örneğin White Ribbon Campaign (Beyaz Kurdele Kampanyası) erkek şiddetine karşı erkeklerin başlattığı 

uluslararası örgütlenmelerin en önemlilerinden biridir. Bkz. http://www.whiteribbon.ca/ 

19
 Türkiye’de 2008’de Pippa Bacca’nın tecavüz edilmesinin ardından öldürülmesinin izleyen günlerde ortaya 

çıkan -ve sonraları Ataerkiye Karşı Erkekler ve daha sonra da Cinsiyetçilik Karşıtı Erkekler olarak devam eden- 

Biz Erkek Değiliz İnisiyatifi ile 2010’da SOGEP çatısı altında bir proje olarak başlayan ve günümüze kadar 

devam eden Erkek Muhabbeti bu alandaki en önemli örgütlenmeler. 

20
 Batıda akademi, toplumsal hareketler ve sosyal medyadaki profeminist ve cinsiyetçilik karşıtı tartışmaları ve 

blogları, yazıları ve makaleleri… en kapsamlı bir biçimde bir araya getiren mecra hiç kuşkusuz XYOnline bkz. 

http://www.xyonline.net/ 
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Bugün Türkiye’de siyasi iktidarlar tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılan ve maalesef 

yükselişte olan –erkek egemenliği ve cinsiyetçilikle bir madalyonun iki yüzü olan- 

muhafazakâr, İslamcı, gelenekselci ve milliyetçi fikirler ve yaşam biçimlerine karşın 

erkekliklerin eleştirilerine yönelik talepler ve girişimler de giderek artıyor. Çünkü –yukarıda 

da değindiğim gibi- her hegemonya, karşı hegemonya teşebbüslerini de içinde barındırır. Gezi 

Direnişi ve sonrasındaki forumlar ve tartışmalarda erkek egemenliğine yöneltilen eleştirilerin 

öne çıkmasının da erkekliklere ilişkin yaşanan genel rahatsızlıklar ve hoşnutsuzlukların bir 

yansıması olduğunu düşünüyorum. Nasıl olmasın, Türkiye günümüzde kadınlar ve 

LGBTQI’lere yönelik saldırılar ve şiddet eylemleri her geçen gün daha da artarken bu 

eylemlilikleri gerçekleştiren erkekler ve erkekliklere yönelik içeriden eleştirilerin yükselmesi 

de kaçınılmazdı. 

Ataerkil ve cinsiyetçi erkeklikler, çoğu zaman iddia edildiği üzere evrensel, doğal, ezeli ve 

ebedi değil bilakis, belirli tarihsel, toplumsal ve kültürel koşulların ürünüdürler. Tam da bu 

yüzden toplumsal ve kültürel inşalar olarak erkeklikler, radikal bir cinsiyet eşitlikçiliği 

doğrultusunda yeniden inşa edilebilirler. Erkekler ataerkil ve cinsiyetçi olmaktan 

vazgeçtiklerinde ne erkekliklerini ne de herhangi başka bir şeyi kaybederler. Bu nedenle her 

ne kadar insanlık kadar eski bir geçmişleri olsa da değişmeleri ve değiştirilmeleri 

mümkündür. Ataerkil ve cinsiyetçi bir toplumsal yapı içinde doğmuş olmak erkeklerin kaderi 

olabilir ama bunu değiştirmeye katkıda bulunmak da onların elindedir. 

Erkekler, yapısal olduğu kadar bireysel, bireysel olduğu kadar yapısal unsurlardan beslenerek 

inşa edilirler. Erkekler ve erkeklikleri bugünkü sorunlu ve sıkıntılı bir çıkmaz sokak haline 

getiren, bir yandan devlet, siyaset, kapitalist ilişkiler, hukuk ve din gibi yapısal unsurlarca 

ataerkil ve cinsiyetçi yönlerinin desteklenmesi, meşrulaştırılması ve ancak bu özelliklerinin 

altı çizilerek varolma şansı bırakılmasıdır. Bunlara verilebilecek çok örnek var. Cinsel tacizler 

cezalandırılmayı bırakın çoğu zaman kovuşturmaya bile uğramazlar; tecavüzcüler “tahrik” 

ve/ya “iyi hal” indirimlerinden yararlanırlar; bir kadına veya transa şiddet uyguladıklarında 

bırakın cezalandırılmayı, haklı görülmeleri ve pohpohlanmaları için onlarca neden her zaman 

hazırdır; mobbingi kanıtlamak ise zaten “zordur”… Erkekler kadınlardan daha az bile 

çalışsalar aynı iş yerinde salt erkek oldukları için daha yüksek ücretlerle çalışmanın tadını 

çıkarırlar. Parlamentoda ancak “erkek olabilenler” iktidar sahibidir. Tek tanrılı dinler 

öncelikle erkeklere hitap eder ve kadınlara ikincil konum atfederler. Bütün bu ilişkilerde 

eşcinsel ve trans erkekler açık oldukları takdirde ancak sapkınlar olarak görülürler; 

parlamentoda temsil şansı bulamazlar; herkes gibi devlet görevlerinde çalışamazlar, öğretmen 
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olamazlar, memur olamazlar, futbol hakemi olamazlar
21

… Erkekliği ataerkil ve cinsiyetçi 

vurgularla inşa eden yapısal unsurların değiştirilmesi için mücadele vermek elzemdir. 

Öte taraftan erkeklikler bireysel yollardan, erkeklerin kendileri tarafından her gün tekrar 

tekrar yeniden inşa edilirler. Ataerkil ve cinsiyetçilik yaşamın her alanında, her an 

deneyimlenir. Bunu değiştirmek için bireysel olarak erkeklerin kendilerine çok iş düştüğü 

kanısındayım. Erkekler öncelikle kendi ataerkillik ve cinsiyetçilikleriyle, bu ilişkilerde 

kadınlar ve LGBTQI’lere yönelik neler yaptıklarıyla yüzleşmeli, erkek egemenliğinin 

sağladığı ayrıcalıklarından vazgeçerek, kendi ataerkil ve cinsiyetçi özelliklerini terk 

etmelidirler. Bu farkındalık, erkeklerin kendilerine dönük yaşam boyu özeleştiri yapmalarını 

gerektirir, çünkü farkındalık değişimi getirir. Bu yaşamın her alanında ve her anında çaba 

göstermeyi gerektiren bir süreçtir. Örneğin, kendini sorgulanmaz kılarken, cinsiyetçi küfürler 

ve şakalar yaparken, kadınlara sesini yükseltmeyi kimliğinin doğal bir parçası olarak 

görürken, kadınların gece sokakta ne aradığını sorgularken, eşcinseller aşağılanıp translar 

şiddet görürken kıs kıs gülüp ses çıkarmazken, otobüste bacaklarını aça aça otururken, ev 

işlerini kadınların omzuna yıkarken, çocuğunun altını temizlemekten bile imtina ederken… ve 

daha böyle nice şeyler olup biterken, baskının, cinsiyetçiliğin ve ataerkilliğin her an yeniden 

yeniden üretildiğini görmek gerekir. Eşitlikçi olduklarını iddia edenler de dahil olmak üzere 

hiçbir erkek bunlardan azade değildir. Bu nedenle erkekler kadınlarla ve LGBTQI’lerle 

ilişkilerinde onların yaşadıklarına yönelik sürekli duyarlı olmalı, onların yaşantıları ile 

duygudaşlık kurmaya çalışmalıdırlar
22

.  

Erkekler ve erkekliklerin değişmesi elzemdir. Bunun için yapılabilecek ve yapılması gereken 

çok şey vardır ama değişmek mümkündür. 

                                                 
21

 Eşcinsel olduğunu açık etmek zorunda kalan Trabzon’lu futbol hakemi Halil İbrahim Dinçdağ’ın bitmek 

bilmez trajedileri bunun en iyi örneklerinden biridir herhalde. Bkz. Burcu Karakaş ve Bawer Çakır, Erkeklik 

Ofsayta Düşünce: Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçdağ’ın Hikayesi. (İstanbul: İletişim, 2013). 

22
 Erkeklerin feministler ve LGBTQI’lerden öğrenecekleri çok şey vardır. Ama bu kesinlikle bu değişme 

yollarını öğretme yükünü onlara yıkmak anlamına gelmemelidir. Kadınlar ve LGBTQI’lerin yeterince derdi 

vardır; ve erkeklere değişim süreçlerinde yol göstermek ve/ya onlara annelik yapmak onların vazifesi değildir. 

Erkekler duyarlı davranıp kadınlarla ve LGBTQI’lerle duygudaşlık kurmaya çalışmalıdırlar. Anne Thériault’un 

bu konudaki yazısını hararetle öneriyorum. Anne Thériault, I’m not Your Feminist Mommy & I’m Tired of 

Holding Your Hand. http://feminspire.com/im-not-your-feminist-mommy/ (12 Eylül 2014). Erişim, 19.3.2015 


