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SUNUŞ

Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği (SOGEP), 
kadınların yaşadığı ayrımcı uygulama ve hak ihlallerine karşı sürdürü-
len mücadelenin güçlenerek devam etmesini amaçlamaktadır. SOGEP, 
değişik ayrımcılık biçimlerinin birbirlerini desteklediğini bilir ve tüm ay-
rımcılık biçimleri ile mücadele etmeyi temel hedefi olarak tanımlar.

Ayrımcılık ile mücadelenin sürdürülebilirliğini önemseyen SOGEP, 
Türkiye’de cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin güçle-
nerek devam edebilmesi yönünde çalışmalar yürütür. 

Merkez, temel olarak sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun talepleri 
doğrultusunda sosyal kalkınma ve cinsiyet eşitliği politikalarını ilerlet-
meyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda STK’lara kendi savunuculuk veya 
çalışma alanlarında lobi ve politika yapma araçları sunmayı da hedefle-
mektedir.
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Erkek Muhabbeti Hakkında
Erkek muhabbetlerinin, mevcut cinsiyet kurgusunun üretilip içselleş-
tirilmesinde önemli bir rolü var. Erkekler, erkeklik hakkında eleştirel 
sohbetler de gerçekleştirebilir dediğimiz anda grubumuzun adı ortaya 
çıkmıştı. Mart 2010’dan bugüne değin yaptığımız muhabbetlerin bize, 
bireysel anlamda önemli katkıları oldu. Erkekliği sorgulamaya başladık, 
kendimizdeki ataerkil yönlerin farkına vardık ve  bu değişimi paylaşmak 
için bir çalışmaya giriştik. Çünkü  bir araya gelmemizin sebebi sadece 
bireysel bir eleştiri ortamı oluşturmak değildi. Umuyoruz ki zamanla, 
ataerkil anlamda “erkek olmak” istemeyen ve erkekliğin sınırlarını top-
lumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda yeniden kurmak isteyenlerin bir 
araya geldiği daha kalabalık bir grup oluruz.

Derdimiz mevcut erkek muhabbetlerinden daha fazlasıydı. Cinsel yö-
nelim, cinsel kimlik ya da cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele eden 
oluşumlarda ve sivil toplum örgütlerinde, ataerkil zulmün dolaylı ya da 
doğrudan parçası olmanın getirdiği ürkeklikle, erkekliğimizi rahatça 
tartışamıyorduk. Tam olarak nasıl bir şeyin parçası olduğumuza, bunu 
nasıl öğrenip sürdürdüğümüze ya da bunun hayatımızdaki yansımala-
rına dair farkındalığımız kendi ufuklarımızla sınırlıydı. Kendimizi ifade 
etmeye, başka erkeklerin de erkekliklerini nasıl yaşadıklarını öğrenme-
ye ihtiyacımız vardı. Erkekliğe karşı mücadele ediyorduk ancak birey-
selliğin sınırları da yetersiz kalabiliyordu. Zira kolektif bir üretim alanı 
olan ataerkil erkekliklere karşı bireysel olarak verilebilen en radikal tep-
ki dışta kalmak oluyordu. Artık dışta kalanların oluşturduğu bir alana 
ihtiyacımız olduğunu düşündük. Tüm bu nedenlerle, feminist ve queer 
hareketleri tarafından sorunsallaştırılan erkekliğin, erkekliği sorunsal-
laştırmış özneleri bir araya gelip kendilerini ifade etsinler, mağduriyet-
lerini fark edip faili oldukları düzenle yüzleşsinler isteğiyle yola çıktık. 
Yola çıkarken ataerkil unsurlar taşımadığımıza dair bir iddiamız yoktu, 
maalesef olamamıştı. 

Bir araya geldiğimiz ilk gün, başka bir cinsiyet düzeninin ya da cinsiyet 
temelinde “düzen” niteliği taşıyan herhangi bir ilişkiler bütününün bizi 
mutlu kılıp kılmayacağını bilmiyorduk. Bildiğimiz tek şey mevcut du-
rumda mutlu olmadığımızdı. Umutluyuz çünkü biyolojinin kader olma-
dığını, bir kurgunun parçası olduğunu biliyoruz. Değişmek mümkün ve 
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biz de böyle bir değişimi gerçekleştirmek için bu çalışmaya giriştik. 

Danışmanımız Mehmet’e, yolun başından beri yaptığı içten katkının 
yanı sıra bize vermiş olduğu her türlü destek ve yolumuzu bulmamız-
da bilgisi ve tecrübesiyle oynadığı önemli rol için çok teşekkür ederiz. 
Dolaylı ya da doğrudan mağduru olduğumuz ama daha ziyade başka 
mağduriyetlerin faili olduğumuz mevcut cinsiyet kurgusuna karşı mü-
cadele edebilmemiz için, yol gösterip bizi bir araya getiren SOGEP’e te-
şekkür ederiz. 

Erkek Muhabbeti
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KİŞİSEL FARKINDALIK TESTLERİ 



1

EL ALEM NE DER1

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

1. Okula sürme çekilmiş gözlerim, şeker pembesi tişörtüm ve parmak 
arası terliklerimle gidersem, 
a. bunu gören erkek arkadaşlarım arkamdan şöyle der: 
…………………………
b. bunu gören kız arkadaşlarım arkamdan şöyle der: 
…………………………

2. Kavgada kaybettikten sonra, kavga ettiğim bir erkeğin karşısında 
hüngür hüngür ağlamaya başlarsam, az önce kavga ettiğim erkek 
bana şöyle der: …………………………

3. Her gün, ünlü bir şef olduğum için değil, sadece evde karımın ve 
çoluk çocuğun karnı doysun diye yemek yapıyorsam, bunu duyan 
mahalleli arkamdan şöyle der: …………………………

4. Apartmandaki erkekleri altın günü düzenlemeye davet edersem ve 
onlara lezzetli börek çörekler vaat edersem, bunu öğrenen apart-
mandakiler arkamdan şöyle der: …………………………

5. Her hafta özenli ev temizliğinin ardından, bütün pencereleri silip, 
üstüne de tüm halıları güçlü kollarımla silkeliyorsam, bunu gören 
mahalleli arkamdan şöyle der: …………………………

6. Erkek muhabbeti çevirirken, olur olmadık yerde kikir kikir gülüyorsam, 
muhabbet arkadaşlarım şöyle düşünür: …………………………

1  Bu liste Mehmet Bozok tarafından, Erkek Muhabbeti: Erkekler Erkekliklerini Sorgulu-
yor atölye çalışması için hazırlanmış olup, yazara referans göstermeksizin, ticari amaç-
larla ve eğitim dışındaki gerekçelerle kullanılamaz.
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7. Her gün iş çıkışında mahalledeki kahvehaneye hanım ve çocuklar-
la gidip ailecek saatlerce briç oynuyorsak, kahvehane efradı benim 
hakkımda şöyle der: …………………………

8. Sevgilime her fırsatta onu sevdiğimi söylediğimi duyan arkadaşla-
rım, benim hakkımda şöyle der: …………………………

9. Partnerim benimle sevişmek istediğinde, sevişmek istemediğimi 
söylersem, benim hakkımda şöyle düşünür: …………………………

10. Patronuma, işyerinde çalışan kadın meslektaşlarımın, çalışma haya-
tındaki başarılarının karşılığında en azından erkekler kadar maaş ve 
ikramiye alması gerektiğini söylersem, bunu duyan erkek çalışma ar-
kadaşlarım benim hakkımda şöyle düşünür: …………………………

11. Evin geçimini ben değil, karımın çalışması sağlıyorsa, bunu öğre-
nenler benim arkamdan şöyle der: …………………………

12. Evde sadece benim değil, karımın da en az benim kadar sözü geçiyorsa, 
bunu duyanlar benim hakkımda şöyle der: …………………………
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ERKEK AYRICALIKLARI KONTROL LİSTESİ2

Aşağıdaki kutucuklardan sizin için uygun olanlarını işaretleyiniz. Listeyi 
işaretlemeyi tamamladığınızda ne kadar çok ataerkil ayrıcalığa sahip ol-
duğunuzu göreceksiniz.

Bir heteroseksüel erkek olarak…

Toplumsal ilişkilerde egemen olarak görülürüm.

 Toplumda söz sahibi olan ve/ya idareci konumunda olan kimselere 
baktığımda, benimle aynı cinsiyetten bireyler görürüm.

 Parlamenter siyasete girdiğim takdirde, bir partinin genel başkanı, 
milletvekili, bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı olma olasılığım 
kadınlar ve heteroseksüel olmayan bireylerden daha fazladır.

 Siyasi örgütlerde karar alma mekanizmalarında yer alma olanakla-
rım kadınlar ve heteroseksüel olmayan bireylerden daha fazladır.

 En fazla gelecek vadeden mesleklerde çalışma ihtimalim kadınlar-
dan ve heteroseksüel olmayan bireylerden daha yüksektir.

 İş yaşamında daha çok para kazanma ve/ya daha yüksek ücret alma 
olanağım kadınlardan ve heteroseksüel olmayan bireylerden daha 
fazladır.

 İş yaşamında terfi alma olanaklarım kadınlar ve heteroseksüel olma-
yan bireylerden daha fazladır.

 İş yaşamında en üst konuma yükselme şansım kadınlar ve hetero-
seksüel olmayan bireylerden daha fazladır.

 İş yaşamında yıllarca çalışıp da hiç yükselmemişsem, bu cinsel kimli-
ğim nedeniyle değildir.

2  Mehmet Bozok’un, Barry Deutsch’un, Peggy McIntosh’tan derleyerek geliştirdiği 
“The Male Priviledge Checklist” adlı kontrol listesinden esinlenerek hazırladığı listedir. 
Listenin Mehmet Bozok’un hazırladığı bu versionu, ataerkilliğin birincil failleri olarak 
heteroseksüel erkekleri hedeflemektedir. Bu liste ticari amaçlarla ve eğitim dışındaki 
gerekçelerle kullanılamaz Birbirinden bağımsız bir biçimde hazırlanmasında katkıda 
bulunan bu üç kişiye referans verildiği takdirde kullanılmasında ve geliştirilmesinde 
sakınca yoktur.
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 Siyasi örgütlerde ve iş yaşamında yükseldiğim takdirde, bu başarıyı 
“cinsel cazibem” nedeniyle elde ettiğim suçlamasıyla karşılaşma ihti-
malim düşüktür.

 Hayatta cinsel kimliğim nedeniyle baskı ve ayrımcılığa maruz kalma 
olasılığım düşüktür.

 Birçok büyük din ve toplumsal yapıda ailenin reisi olarak görülürüm.

 Çocuğum olmasını istemezsem, erkekliğim sorgulanmaz.

 Evliysem ve/ya çocuklarım varsa, onlara bakmak zorunda değilim. 

 Evliysem ve/ya çocuklarım varsa, bu durum çalışmayı bırakmak zo-
runda kalmama yol açmaz.

 Ev işi yapmak ve/ya yapmayı bilmek zorunda değilim.

 Ev işi yapmazsam cinsel yeterliliğim ve/ya cinsel kimliğim sorgulan-
maz.

 Ev işi yaptığımda, zorunluluktan değil, karıma, çocuklarıma, sevgi-
lime, çevreme, ve/ya anne-babama jest olsun diye, güzellik olsun 
diye yaparım.

 Evliysem, ev halkı benim istediklerimi ve taleplerimi, ben söyleme-
sem bile bilir ve doğal olarak yerine getirir.

 Eşim ve/ya partnerim, ben onunkileri bilmek ve yerine getirmek 
zorunda olmasam bile, cinsel ilişkideki taleplerimi yerine getirmek 
zorundadır.

 Evliysem, eşime sormadan tek başıma tatile çıkabilirim.

 Evliysem, evle ilgili büyük harcamalara ben karar veririm.

 Evliysem, eşime sormadan büyük harcamalar ve/ya alışverişler ya-
pabilirim.

 Evliysem, eşimden çoğu zaman aldığım hediye gerçekte ailenin ge-
reksinimlerini hedefleyen bir ev aleti değil, doğrudan doğruya be-
nim isteklerimi ve/ya ihtiyaçlarımı düşünülerek alınmış bir şeydir.
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 Bugüne kadar eşimden ve/ya sevgilimden şiddet görmedim.

 Eşimden ve/ya sevgilimden şiddet görmekten çekinmeme gerek 
yoktur.

 Evliysem ve çocuklarım varsa, evde çocuklarımdan şiddet görmek-
ten çekinmeme gerek yoktur.

 Evliysem, evle, aileyle ve ilişkiyle ilgili birçok konuda son sözü ben 
söylerim.

 Doğrudan doğruya cinsiyet kimliğimi hedef alan küfürlere ve aşağı-
lanmalara maruz kalma ihtimalim yok denecek kadar azdır.

 Çocukluktan itibaren, toplumda üstün konumda olduğum öğretilir.

 İlk yaşlardan itibaren, cinsel kimliğim nedeniyle toplumda daha aşa-
ğıda olduğum yönünde baskılara maruz kalmadım. 

 Ergenlikte cinsel olgunluğa eriştiğimde, bundan paniğe kapılma-
dım ve diğer insanlardan saklamak zorunda kalmadım; bilakis öv-
güyle karşılandım.

 Evlenmeden ve/ya evlilik olmaksızın cinsel ilişkiye girdiğimde ahlak-
sızlıkla ve namussuzlukla suçlanmam.

 Cinsel ilişkide partnerim tarafından aşağılanma ihtimalim oldukça 
azdır.

 Medya, benimle aynı cinsiyetten bireyleri aşağılayan ve/ya küçük 
düşüren içerikle dolu değildir.

 Araba kullanırken hata yaparsam, bu durum cinsiyetim ile ilişkilen-
dirilmez.

 Ahlaksızlıkla suçlanmadan yüksek sesle konuşabilir ve agresif davra-
nışlar sergileyebilirim.

 Toplumsal kabul görmek için sürekli bakımlı olmak ve iyi giyinmek 
zorunda değilim.

 Giysilerimin karşı cinsten bireylere verdiği mesajları düşünmek zo-
runda değilim.
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 Okulda, işyerinde veya sokakta sözlü tacize uğrama ihtimalim azdır.

 Okulda, işyerinde veya sokakta fiziksel tacize uğrama ihtimalim az-
dır.

 Tecavüze uğrama ihtimalim azdır.

 Davranışlarımla karşıt cinsten bireyleri cinsel olarak tahrik etme suç-
lamasına maruz kalmam.

 Namus cinayetine kurban gitme ihtimalim azdır.

 Gece sokağa tek başıma rahatlıkla çıkabilirim.

 Polise başvurmam gerektiğinde, mesele ne olursa olsun, “fahişe” ol-
duğum imasına maruz kalmam.

 Ayrıcalıklarımın farkında olmama ayrıcalığına sahibim.

 Kadınlar ve heteroseksüel olmayan diğer bireylerle karşılaştırıldığın-
da başka şu ayrıcalıklarım var (lütfen boşlukları doldurunuz):

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………
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ÖNSÖZ

…sen erkek adamsın 
gülümsemenin ardında 

gizlice kanayansın…

Seyyal Taner

Ataerkillik günümüzün en can alıcı sorunlarından biri. Çünkü ataerkillik, 
erkeklerin egemenliği adına kadınlar ve queer bireylere yönelik ayrımcı-
lık yapılmasına, kadınlar ve queer bireylerin baskı görmesine, hukuktan 
siyasete, ekonomiden eğitime yaşamın her alanında cinsiyetler arasın-
da eşitsizlik yaşanmasına, kadınların ev içi alana hapsedilmesine, queer 
bireylerin dışlanmalarına ve “normal” yaşantılar sürme olanağı bulama-
malarına, cinsiyet temelli şiddet, taciz ve tecavüzlerin yaşanmasına, ho-
mofobiye ve transfobiye… yol açıyor. Erkek egemenliğinin kapitalizmle 
aynı madalyonun iki yüzü olduğu düşünülecek olursa, durumun vaha-
meti daha iyi anlaşılır. Ataerkillik insanlık dışıdır ve ortadan kaldırılması 
gereklidir.

Ancak ataerkillik, kadınlar ve queer bireyler kadar erkeklere de zarar 
veriyor. Bu zararlar kadınların ve queer bireylerin erkekler ve ataerkil-
likten çektiklerinin yanında ilk bakışta önemsizmiş gibi görünebilir. Fa-
kat, hem ataerkilliğe ilişkin çok boyutlu bir kavrayışa ulaşmak, hem de 
değişimin hayati olduğunu vurgulamak için, erkeklerin tehlikeli bir “üs-
tünlük” adına ataerkil bireyler haline gelirken, kendilerinin de derin bir 
biçimde yaralandıklarının ve zarar gördüklerinin altını çizmek gerekir. 
Erkekler, toplumsal “üstünlük” ve “egemenlik” adına kadınlar ve queer 
bireyleri türlü yollarla ezen ve/ya bu duruma suç ortaklığı eden cana-
varlar haline geliyorlar. Üstelik erkekler duygularına yabancılaşmakta, 
cinsel hazzı sınırlı bir biçimde yaşamakta, mutsuz, narsisist ve kendine 
dönük bireyler haline gelmekte, sağlıksız beslenmekte, “kahraman er-
kekler” olabilmek adına cesaret gösterileri ve kavgalarda yaralanmakta, 
savaşlarda ölmekteler… Kısacası erkekler “erkek olmak” adına psikolojik 
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ve fizyolojik sağlıklarını topyekun yitiriyorlar. Kazanıyormuş gibi görün-
dükleri bir oyunun kaybedenleri konumuna düşüyorlar. Oysa bu oyun-
da kimse kazanmıyor ki…

Ataerkillik, yakın döneme değin ağırlıklı olarak feminizm ve queer çalış-
maları tarafından ayrıntılı bir biçimde incelendi. Fakat bu alanların kendi 
meşru önceliklerinden ötürü, feminist çalışmalar da queer çalışmaları da 
doğrudan doğruya (heteroseksüel) erkeklikleri konu alan ayrıntılı ince-
lemelere yönelmedi. Bu durum ancak duyarlı ve ataerkilliğe karşı olan 
erkeklerin feminist çalışmalar, queer çalışmaları ve bu iki çizgideki top-
lumsal hareketlere verdikleri destekle son üç on yılda değişmeye baş-
lamıştır. Erkekler ve erkekliklerle ilgili meseleler, 1980’lerin başlarından 
bu yana, feminizmi ve queer çalışmaları destekleyen erkekler tarafından 
inşa edilen –ve disiplinlerarası bir nitelik barındıran- erkeklik incelemeleri 
alanında ayrıntılı çalışmalar aracılığıyla ele alınmaya başlandı. Erkeklik 
incelemeleri, erkekler ve erkekliklerin (pro)feminist ve (pro)queer eleşti-
rilerini yaparak, ataerkilliğin asli failleri aracılığıyla nasıl inşa ve yeniden 
inşa edildiğini anla(t)maya ve erkeklerin değişmesinin koşullarını ortaya 
koymaya çalışıyor. 

Ataerkil erkeklikler, çoğu zaman iddia edildiği üzere evrensel, doğal, 
ezeli ve ebedi değil bilakis, belirli tarihsel, toplumsal ve kültürel koşul-
ların ürünüdürler. Erkekler geçmişte –ve hatta yakın geçmişte- bugün-
künden farklıydılar. Benzer bir biçimde farklı topluluklar ve kültürler 
günümüzde erkekliği “bizim” deneyimlediğimizden farklı biçimlerde 
deneyimliyorlar. Erkeklik incelemeleri bize erkekliklerin toplumsal ve kül-
türel kurgular olduğunu gösteriyor. Ezeli ve ebedi olmayan ve herke-
si mutsuz ederek kolektif bir kangrene dönüşen erkeklikler insanlığın 
kaderi değildir ve değişmeleri gereklidir. Erkekler ataerkillik aracılığıyla 
yaşadıkları insanlık dışı üstünlükten vazgeçmelidirler. Olmaz olsun böy-
le üstünlük! Erkekliklere ilişkin toplumsal ve kültürel kurgular değiştiği 
takdirde, ataerkilliğin ortadan kaldırılması da gerçek anlamıyla müm-
kün olacaktır.

Ataerkil bir toplumsal yapı içinde doğmuş olmak erkeklerin kaderi ola-
bilir ama bunu değiştirmeye katkıda bulunmak da onların elindedir. 
Ataerkilliğin ortadan kalkmasının ancak cinsiyetler arasında mutlak bir 
eşitliğin inşası ile mümkün olacağına inanıyorum. Bunun için erkeklerin 
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özel ve kamusal alanda çaba göstermeleri, diğer bir deyişle kendileri ile 
mücadele etmeleri ve feminist ve queer hareketlere destek vermeleri 
elzemdir. Erkeklerin, değişmek için, öncelikle kendi ataerkillikleriyle ya-
şam boyu devam edecek sürekli bir yüzleşmeye girişmeleri gerekmek-
tedir. Yıllar boyunca süren sosyalizasyonda ataerkil olmayı ve gündelik 
yaşamda ataerkil bireyler olarak eylemde bulunmayı içselleştirerek öğ-
renmiş erkeklerin değişmesi uzun soluklu ve kararlı bir mücadeleyi ge-
rektirir. Erkekler, bu kendileriyle yüzleşme sürecinde hem ataerkilliğin 
kendilerine verdiği zararların ayırdına varacaklardır, hem de yapıp-ettik-
lerinde, tutumlarında ve düşündüklerindeki ataerkil boyutları görecek-
lerdir. Farkındalık değişimi getirir.

(Pro)feministler ve (pro)queerlar olarak erkeklerin değişmesi için, femi-
nist çalışmalar ile queer çalışmalarına kulak vermemiz gerektiğine ina-
nıyorum. Erkeklik incelemeleri alanındaki hızlı ilerlemeye karşın, ataer-
killiğe muhalif kimseler olarak (bu satırların okuyucusunun, en azından 
ataerkilliği sorgulamaya ve eleştirmeye başlamış olmasını umuyorum), 
öncelikle, ataerkillikle suç ortaklığımız sonucunda ezilenler ve baskı 
görenler olan kadınlar ve queer bireyler ile (pro)feminist ve (pro)queer 
eleştirilere kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum. Hiçbir şey ezilenle-
rin sesini dinlemek kadar öğretici olamaz. 

Soru ve Cevaplarla Erkeklikler, erkekler ve erkeklikler üzerine bir el kitabı 
değişmeye çalışan (pro)feminist bir erkek tarafından hazırlandı. Kitap, 
kısa sayılmayacak bir süredir sosyal bilimlerde erkekliklerin eleştirisi 
üzerine yürütmekte olduğum çalışmalara dayanıyor. Bu metin işte bu 
naçizane birikimin ürünüdür. Alışmış olduğumun aksine, metni yorma-
mak adına kaynak göstermekten kaçındım. Bunun yerine meraklısı için, 
metnin sonunda yol gösterici olacağını umduğum kısa bir bibliyograf-
yaya yer verdim. Burada erkeklikler, feminizm ya da queer çalışmaları 
üzerine uzmanlaşmış okuyucu için yepyeni şeyler söylemek iddiasında 
değilim. Sık sık vurguladığım üzere, yol uzun, öğrenilecek çok şey var ve 
ince kırmızı çizgide tereddütsüz yürümek zor. 

Soru ve Cevaplarla Erkeklikler, erkeklik üzerine sorgulamaya girişmiş oku-
yucuyu hedef alan ve temel tartışmaları, ana hatlarıyla, olabildiğince 
kapsayıcı bir biçimde tartışmayı amaçlayan giriş niteliğinde bir el kitabı. 
Uzman olmayan okuyucuyu hedefleyen ve sınırlılıkları olan bir el kitabı-
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nın eksik kalan noktaları olduğu kuşkusuzdur. Hiçbir metin okuyucuyla 
buluşmadan tamamlanamaz. Metinde akademik tartışma üslubunun 
dışına çıkıp, kalın çizgilerle bazı noktaların altını çizdiğimin farkındayım. 
Ataerkilliğin değişmesi için erkekler ve erkekliklerin de değişmesi ge-
rektiğini vurgulamak adına, bir el kitabında bunun sakıncalı olmaktan 
ziyade gerekli olduğunu düşünüyorum. Tekrarların hafızada yer bıraka-
cağını düşündüğüm için de, bazı noktaları yinelemekten kaçınmadım. 
Defalarca karşımıza çıkan bir şey hakkında ne zaman düşüneceğimiz 
belli olmaz. Dilimiz sürçtü ise affola!..

Mehmet Bozok

Eylül 2011, Artvin 
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I. BÖLÜM: NEDİR BU “ERKEKLİK”?
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1. BÖLÜM: Nedir bu “erkeklik”?

1. “Erkeklik” kavramı nelere işaret eder?

“Erkeklik” kavramı temelde “erkek psikolojisi ve biyolojisi”, “top-
lumsal ve kültürel bakımdan erkek olarak kabul edilmek”, “erkek 
kimliği”, “erkeksilik” ve “erkek rolleri” gibi birbirinden farklı ancak 
birbirini bütünleyen olgulara işaret etmektedir. “Erkeklik”ten söz 
edildiğinde, birbirinden farklı olgular olan toplumsal ve kültü-
rel bakımdan erkek olarak kabul edilmeye, erkek biyolojisine, 
erkekliğe ilişkin bir beden algısına ve hatta erkeklik temsillerine 
birlikte işaret edilmektedir. 

Erkekliği anlamak için bu kavramların gerçekte birbirinden ol-
dukça farklı olgulara işaret ettiğini akılda tutmakta yarar vardır. 
Bu kavramları aynı şeymiş gibi birbirinin yerine kullanmak ata-
erkil söyleme hizmet eder. Ataerkil söylem, “fiziksel bakımdan 
güçlü” erkeğin aynı zamanda “psikolojik bakımdan da dayanıklı”, 
“cesur” ve “erkeksi” olduğu imgesini besler ve bireylerin bunun 
erkekliğin ezelden beri varolan doğası olduğu fikrini içselleştir-
melerine yol açar. Oysa ki bu birbirinden farklı kavramlar ara-
sındaki yegane bağ, bizzat ataerkil söylemdir. Bu nedenle, bu 
kavramı kullanırken, erkekliğin –örneğin- “toplumsal ve kültürel 
bakımdan erkek kabul edilmeye” ilişkin yönü ile “erkek biyolojisi 
ve psikolojisine” ilişkin yönünün birbiriyle özdeş şeyler olmadığı-
nı dikkate almak gerekir. Dolayısıyla “erkeklik” kavramı farklı renk 
ve dokuları olan birçok parçadan oluşan bir yamalı bohçadır. Bu 
kavramın parçalarını birbirine tutturan dikiş ise ataerkilliktir.

2.  “Erkeklik” toplumsal ve kültürel mi, yoksa biyolojik ve fizik-
sel bir olgu mudur?

Erkeklik, bir toplumsal cinsiyet kategorisidir; diğer bir deyişle, er-
keklik, biyolojik ve/ya fiziksel olarak başlayıp, toplumsal ve kül-
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türel araçlarla şekillendirilmektedir. Biyolojik bakımdan erkek 
olan bireyler, doğumu izleyen ilk aylardan itibaren, erkek olmayı 
öğrenirler. Bu öğrenme sürecinde toplumsal kabul gören erkek-
ler haline gelmek için nasıl davranmaları, nasıl oturup-kalkma-
ları, nasıl bir beden diline ve beden imajına sahip olmaları, nasıl 
konuşmaları, nasıl düşünmeleri, nasıl hissetmeleri, ne gibi beğe-
nilere ve ilgi alanlarına sahip olmaları, kimlerden hoşlanmaları, 
nasıl bir cinsellik yaşamaları…gibi yaşamlarının bütün alanlarını 
şekillendiren birçok konuda bilgilenirler. Bu olgular, ataerkil söy-
lem tarafından çoğu zaman erkekliğin –biyolojik temellerinin- 
bizzat kendisiymiş gibi dile getirilse de, gerçekte toplumsal ve 
kültüreldirler. Bu nedenle de zaman ve mekan içinde değişebilir 
ve farklılık gösterebilirler.

Diğer yandan, erkekliğin toplumsal ve kültürel yanı, biyolojik ve/
ya fiziksel yönlerinden beslenir ve onları etkiler. Basit bir örnek 
vermek gerekirse bazı toplumlarda erkeklerin (bedensel) acı 
çekmekten kaçınmamaları beklenir, bazı toplumlarda erkekle-
rin sakal bırakması beklenir, başka bazı toplumlarda erkeklerin 
bedensel temizliğine ve bakımlı olmalarına öncelik verilir, diğer 
bazı toplumlarda ise yetişkin erkeklerin dövme yaptırması bek-
lenir… Bunlar hem zaman içinde, hem de aynı zaman diliminde-
ki farklı kültürlerde kayda değer değişiklikler gösterirler. Ancak 
bu ve benzeri durumlar erkekliğin biyolojik değil toplumsal ve 
kültürel yönünü oluşturur. Diğer bir deyişle, toplumsal ve kültü-
rel normlar erkeklerin biyolojisi üzerinde kayda değer bir belirle-
yiciliğe sahiptir.

3.  Erkeklik ezeli ve ebedi midir, yoksa farklı zamanlarda ve 
mekanlarda farklılık gösteren bir olgu mudur?

Erkeklik ezeli ve ebedi değildir. Erkeklik, hem zaman içinde, hem 
de toplumlar ve kültürler arasında farklılık gösteren bir olgu-
dur. Düşünülecek olunursa, birkaç on yıl önce erkeklerin yapıp 
ettikleri ve onlardan beklenenler ile günümüz erkeklerinin ya-
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pıp ettikleri ve onlara yönelik beklentiler oldukça farklıdır. Aynı 
şekilde, günümüzde sanayileşmiş batı metropollerinde yaşayan 
erkekler ile görece yalıtılmış köylerde yaşayan erkeklerin yaşan-
tıları birbirinden oldukça farklıdır. 

Bu nedenle erkekliklerin ezeli ve ebedi olmadığını, bilakis farklı 
zamanlarda ve farklı coğrafyalarda değişim ve farklılaşma gös-
terdiğini vurgulamak gerekir. Erkekliklerin zaman ve mekan için-
de farklılık gösteriyor olması, aynı şekilde onların değişme po-
tansiyelinin olduğuna da işaret etmektedir. 

Dolayısıyla ataerkil erkeklikler de ezeli ve ebedi değildirler. Er-
kekler bu yönde çaba ve irade gösterdikleri takdirde, toplumsal 
cinsiyet eşitliği doğrultusunda değişmeleri mümkündür.

4.  “Erkeğin doğası” nasıldır?

Erkeklik, ezeli ve ebedi olmayan, değişebilen ve farklılaşan bir 
olgudur. Farklı koşullar sonucunda, farklı yerler ve farklı zaman-
larda farklı erkeklikler ortaya çıkar. Erkekler ve kadınlar arasında-
ki biyolojik ve/ya kalıtımdan gelen farklılıklar toplumsal olarak 
kurgulananlara oranla son derece önemsiz düzeydedir. Bu ne-
denle “erkeğin ve/ya erkekliğin doğasından” bahsetmek doğru 
değildir. 

Erkeğin değişmez bir doğası olduğunu savunmak ve/ya bu do-
ğanın erkeklere güçlülük, mertlik, cesaret, dayanıklılık ve hatta 
kadınlar üzerinde üstün olma hakkı bahşettiğini iddia etmek 
yalnızca ataerkil söyleme ve onun yeniden üretilmesine hizmet 
eder. Ataerkillik erkeğin doğası değil, erkeklerin öğrendikleri ve 
içselleştirdikleri, diğer bir deyişle toplumsallaşmak adına, ken-
di olmaktan vazgeçerek satın aldıkları, tarihsel ve toplumsal bir 
üründür.
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5.  “Erkek kimliği” nedir?

Erkek kimliği, bireylerin, erkek olmak adına düşündükleri ve ya-
pıp ettikleri şeylerin sonucu olarak ortaya çıkan cinsiyet kimliği-
dir. Eylemler ve edimler sonucunda şekillenen bu kimlik, birey-
lere yönelik beklentileri de beraberinde getirir. Bireyler “erkek 
olarak” kabul görmek için, toplumdaki erkek kimliğini yeniden 
üretirler. Ancak “erkek olmaya” ilişkin beklentiler, hem bireysel 
ayrılıklar, hem de toplumsal ve kültürel farklılıklar nedeniyle 
bireyler ve toplumlar arasında farklılık gösterir –bunun zaman 
içinde de farklılık gösterdiğini vurgulamak gerekir. Bu bağlamda 
hem bireysel olarak tek tek erkeklerin sahip olduğu erkek kimli-
ğinden, hem de belirli toplum ve kültürlerde yaşayan erkeklerin 
şekillendirdiği genel bir erkek kimliğinden söz edilebilir. Bireysel 
ve toplumsal erkek kimliği arasında karşılıklı bir ilişki bulunur. 
Toplumdaki erkek kimliği, tek tek bireylerin erkek kimliğini şe-
killendirirken, bireyler de toplumdaki erkek kimliğini etkilerler. 
Günümüzde erkek kimliği ataerkil kapitalizm –ve ataerkil kapita-
lizmin belirli toplumsal ve kültürel koşullarda farklılaşan dışavu-
rumları- tarafından şekillendirilmektedir.

6. “Erkek olmak” nedir? 

“Erkek olmak”, biyolojik olarak erkek olarak doğan bireylerin, ata-
erkil kapitalist toplumsal yapı tarafından şekillendirilen normlar 
çerçevesinde toplumsal ve kültürel bakımdan “erkek olarak” 
kabul edilmesine dayanır. Bu bakımdan hakim erkeklik rol ve 
normları, bireylerin toplumsal ve kültürel bağlamda kabul gör-
melerini sağlamak için yaşamlarını en mahrem alanlarına değin 
biçimlendirir. Erkekler, “erkek olarak” kabul görmek için bir top-
lumdaki erkeklik normlarını içselleştirerek yaşamaya çalışırlar. 

Biyolojik olarak erkek olarak doğan bireyler, ataerkil toplumsal 
yapı içinde “erkek olmak” adına performanslar sergilerler. Bilin-
diği üzere, bunların cesaret ve şiddet gösterilerinden homofo-
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biye, heteroseksizmden militarizme, cinsel performans kaygısın-
dan, duygularını ifade etmede güçlük yaşamaya ve erkeklerin 
toplumsal üstünlük iddiasına değin uzanan geniş bir yelpazede 
dışavurumları vardır. Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere, gü-
nümüzde erkek olma deneyimleri ataerkillik tarafından şekillen-
dirilmektedir.

Ancak hakim ataerkil söylemdeki “erkek (adam) olmak” ile ata-
erkil kodlardan sıyrılmış ve kendi olmayı başarmış erkek olma 
hali birbirinden taban tabana zıt şeylerdir. “Erkek olmak”, hakim 
söylem ve pratikler nedeniyle ataerkil olmak ile özdeş görülse 
de, ataerkil kodlardan sıyrılmış ve kendi olmayı başarmış erkek 
olma hali, ataerkil norm ve roller dışında sağlıklı bir erkek olma 
halinin ortaya çıkması potansiyelini barındırır. Erkeklerin erkek 
egemen kodları reddetmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği doğ-
rultusunda yaşaması, bugünkülerden farklı erkekliklerin ortaya 
çıkmasını sağlayacaktır. Ataerkil olmayan başka erkek olma hal-
leri de mümkündür.

7.  “Erkeksilik” nedir? “Hiper-erkeksilik” nedir?

“Erkeksilik”, temelde, diğer –erkek ya da kadın- bireylerden “daha 
fazla erkek” olarak kabul edilmek ve/ya bu yönde performans 
sergilemek anlamında kullanılır. “Hiper-erkeksilik” ise bazı bi-
reylerin, bu daha fazla erkek olma çabasında diğer bireylerden 
daha fazla aşırılık sergilemesi anlamına gelir. Bu iki kavramdaki 
erkek olma fikrinin bizatihi ataerkil bir özcülük barındırması bir 
yana, erkeksilik –ve hiper-erkeksilik- fikri, diğer bireyler “erkek ol-
makta yetersiz” görüldükleri için erkeksi olan bireyin daha fazla 
erkek olarak kabul edildiği fikrine dayanır. Birçok birey erken yaş-
larda ataerkil beklentiler ve koşullanmalar nedeniyle erkeklikle 
ilişkilendirilen özellikleri içselleştirmeye çalışırlar ve bunun so-
nucunda da erkeksi olma doğrultusunda bir çabaya girerler. Bu 
nedenle, erkeksilikte kendini bulan daha fazla erkek olma çabası, 
gerçekte erkekliğin doğası gereği ortaya çıkan bir durum değil, 
ataerkilliğin sonucudur. 



20

Her ne kadar biyolojik özelliklere dayanıyor gözükse de “diğer 
bireylerden daha fazla erkek” olmak gerçekte toplumsal ilişkiler 
içinde şekillenen ve belirli toplumsal koşullarda anlam taşıyan 
özelliklere işaret eder. Örneğin “erkeksi” olmak bazı koşullarda 
kaslı bir bedene sahip olmayı gerektirse de başka koşullarda “er-
keksi” olmanın karşılığı partnerine yönelik koruyucu davranışlar 
sergilemeyi, belirli bir biçimde giyinmeyi, bıyık bırakmayı, sık 
tüylü bir bedene sahip olmayı veya aşırı cinsel performansı ge-
rektirir. Düşünülecek olursa, erkek olarak doğan bir bireyin sade-
ce kendisi olarak varoluşunu sürdürmesi için bu gibi özelliklerin 
hiçbirine gereksinimi yoktur.

8.  “Erkeklik norm ve rolleri” nedir? 

“Erkeklik normları”, erkeklerin toplumsal olarak erkek kabul gör-
mek için neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini, nasıl oturup 
kalkacaklarını, neleri giymelerinin daha uygun olduğunu, ve hat-
ta hangi durumda ne hissedeceklerini... belirleyen kabullerdir. 
Bu normların sonucunda da erkeklerin toplumda yapıp-etme-
leri beklenen “erkeklik rolleri” ortaya çıkar. Erkeklerden, “erkeklik 
normları” tarafından biçimlendirilen “erkeklik rolleri” çerçevesin-
de davranış ve tutumlar sergilemeleri beklenir. 

“Erkeklik normları” ve “erkeklik rolleri” ataerkillik tarafından şe-
killendirilmektedir. Bu normlar ve roller, erkeklerin kadınlara yö-
nelik doymak bilmez bir cinsel talep sergilemesinden zayıflıkla 
ilişkilendirdikleri duygularını ifade etmemeyi tercih etmelerine, 
ev içi alanda çalışmayı istememelerinden queer bireylere yöne-
lik düşmanca tavırlar sergilemelerine, kadınlara yönelik sözlü ve 
cinsel tacizi hoş görmelerinden çoğunlukla sadece erkeklerle ya-
kın dostluk ilişkileri kurmalarına ve çoğu zaman belirli bir biçim-
de giyinmeyi tercih etmelerine (örneğin  pantolon giymelerine 
ya da pembe giymekten kaçınmalarına) değin geniş bir yelpa-
zede erkeklerin davranış ve tutumları üzerinde belirleyicidirler. 
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“Erkeklik normları”, erkeklere ne yapıp ne yapmamaları gerekti-
ğini dayatırlar. Örneğin ataerkil söylemde bir erkeğin partneri-
ne sevgisini ve/ya üzüntüsünü ifade etmesi erkeklik normlarına 
aykırı görülür. Burada görülebileceği üzere, erkeklik normları er-
keklere kendilerini gerçekleştirmeleri, diğer bir deyişle kendileri 
olmaları için pek fazla alan bırakmaz ve erkekleri kadınlar ve qu-
eer bireyleri ezen ataerkil toplumsal yapının işbirlikçileri haline 
getirir.

Erkekler, erkeklik norm ve rolleri aracılığı ile hem ataerkil top-
lumsal yapının parçası olurlar, hem de ataerkilliği sürdüren ve 
yeniden üreten aktörler haline gelirler. Erkeklik normları, bireysel 
olarak erkeklere diğer erkekler arasında, diğer bir deyişle erkek-
lerin dünyasında toplumsal kabul sağlar. Erkekler sosyalizasyon 
sürecinde erkeklik normlarını içselleştirdikleri için, bunları ben-
liklerinin doğal bir parçasıymış gibi algılarlar ve yetişkin oldukla-
rında da bunları sürdürürler. Oysa ki erkeklik norm ve rolleri ezeli 
ve ebedi değil, ataerkil toplumsal yapının ürünüdür. Erkekler 
toplumsal cinsiyet eşitlikçiliği doğrultusunda davranış ve tutum-
lar sergiledikleri ve ataerkillikle mücadele etmeye başladıkları 
takdirde, bu rol ve normlar da dönüşüme uğrayacaktır. 

9.  “Erkekliğin kitabı” olarak da anılan “erkeklik kodları” ne-
dir? 

“Erkeklik kodları”, erkeklerin uymaları beklenen ahlaki kurallar-
dır. Bu ahlaki kurallar, tıpkı “erkeklik normları” gibi, erkeklerin ya-
pıp ettikleri, hissettikleri ve düşündükleri üzerinde belirleyicidir. 
Çoğu erkek, erkeklik kodlarına uygun ya da en azından aykırı ol-
mayan bir biçimde yaşamaya çalışır. 

Gündelik dilde “erkekliğin kitabı” olarak anılan “erkeklik kodları”, 
erkeklere toplumsal kabul gören “erkek adamlar” olmak için ne-
ler yapmaları gerektiğine ilişkin bir dizi fikir önerir. Muhtemelen 
en bilinen iki erkeklik kodu “erkek adam ağlamaz” cümlesiyle ifa-
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de edilen ve “at avrat silah” deyimiyle dile getirilenlerdir. Bu kod-
lar, ataerkil “erkek adam”ın nasıl olması ve nasıl olmaması gerek-
tiğine ilişkin, “erkek adam cesur olur” gibi psikolojik bir özelliğe 
atıfta bulunabildiği gibi, “erkek adam yalan söylemez” gibi gele-
neksel ahlaka da göndermede bulunabilir, “erkek adam roman-
tik komedi izlemez” gibi beğeniye ilişkin bir fikir de ileri sürebilir, 
“erkek adam severse tam sever” gibi erkeklerin duygu dünyasına 
ilişkin de olabilir, “erkek adam parmak arası terlik giymez” gibi gi-
yim kuşama ilişkin de olabilir, “erkek adam kıkırdamaz” gibi dav-
ranışa ilişkin de olabilir... Dolayısıyla erkeklik kodları son derece 
geniş bir yelpazededir ve kurgusaldır.

Erkeklik kodları, “kusursuz” bir ataerkil erkeğin nasıl olması ge-
rektiğine ilişkin toplumsal beklentilerin karikatürüdür. Ataerkil-
liği pekiştirir ve yeniden üretirler. Birçok ataerkil erkek, erkeklik 
kodlarına bıyık altından gülseler bile, bu kodlar ataerkil erkekle-
rin yapıp ettikleri üzerinde belirleyicidir. Erkeklerin büyük kısmı, 
ailelerinin geçimini sağlama yükümlülüğünün kendi üzerlerinde 
olduğunu, zayıflık olarak algılanabilecek duygusal davranışlar-
dan kaçınmaları gerektiğini, duygusal birliktelik teklifinin kendi-
lerinden gelmesi gerektiğini, ve aynı zamanda hem ailelerindeki 
kadınların namusunu korumak için şiddet kullanmaktan kaçın-
mamaları gerektiğini, hem de -duygusal ve cinsel bakımdan- 
başka kadınlar üzerinde hak iddia edebilecek kadar talepkâr 
olmalarının, destekleyici bir hoşgörüyle karşılanma ihtimalinin 
yüksek olduğunu… bilirler. Tüm bu kodlar ataerkil söylemin ürü-
nüdür. Bu söylemin hedeflediği şey, ataerkil erkekler yaratmaktır. 
Burada unutulmaması gereken şey, ataerkil söylem aracılığıyla 
yaratılan erkeklikten farklı, ataerkil kodlara dayanmayan ve top-
lumsal cinsiyet eşitliğini temel alan erkeklik deneyimlerinin ya-
şanmasının mümkün olduğudur.
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10. Erkekliğe atfedilen özellikler ve değerler nelerdir?

Erkekler ve erkekliğe mertlik, dürüstlük, cesaret, dayanıklılık, 
güçlü olmak, cinsel iktidar sahibi olmak, ailenin sorgulanamaz 
reisi olmak, ailenin namusunu korumak, ailenin geçimini sağla-
mak, koruyuculuk, babacanlık ve cinsel arzunun yüksek düzeyde 
olması… gibi özellikler ve değerler atfedilir. Tüm bu özellik ve 
değerler, erkekliğin ezelden beri gelen ayrılmaz parçaları değil, 
ataerkil kapitalist toplumsal yapının günümüzdeki dışavurumu-
nun ürünleridir. Hiçbir erkek ne doğuştan cesurdur, ne ailenin 
geçimini sağlamak salt erkeklere düşen bir yükümlülüktür, ne de 
erkeklerin aile reisi olması doğanın kanunudur. 

Ataerkil söylemde yer alan erkekliğe atfedilen bütün bu özellik 
ve değerler, ataerkil kapitalist toplumsal yapının sürmesi ve ken-
disini erkek özneler aracılığıyla ve elbette ikincilleştirilmiş kadın 
özneler aracılığıyla yeniden üretmesini hedefler. Erkeklerin, ilk 
bakışta kendilerini olumluyor gibi gözüken bu ataerkil özellik ve 
değerlerin tuzağına düşmekten kaçınması ve ataerkilliğe karşı 
uyanık olması gerekir. Aksi halde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
hakim olduğu bir topluma ulaşmak mümkün değildir.

11. “Erkekliği” neler şekillendirir?

Bir toplumsal cinsiyet kimliği olarak erkeklik, en genel anlamıyla 
toplumsal ve kültürel koşulların ürünüdür. Erkeklik, günümüzde 
medyadan sinema filmlerine, internetten toplumsal paylaşım 
ağlarına, aileden eğitime, reklamlardan spor karşılaşmalarındaki 
sloganlara, kişiler arası ilişkilerden siyasete, ekonomik koşullar-
dan kültüre değin birçok unsur tarafından şekillendirilmektedir. 
Tüm bu kanallar ataerkil söylemler üretir, onları besler ve yeni-
den üretir.

Burada önemli olan nokta, tüm bu toplumsal ve kültürel koşul-
ların içeriğidir. Erkekler –aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde tar-
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tışılan- ataerkil bir “sosyalizasyon” sürecinden geçerek ataerkil 
erkekler haline gelirler. Bu sosyalizasyon süreci içinde erkekler 
hakim erkeklik normlarını, rollerini ve değerlerini içselleştirerek, 
ataerkil erkekler haline gelirler. Ataerkil erkeklik ezeli ve ebedi 
değil, doğuştan itibaren öğrenilen ve yaşam boyu yeniden üreti-
len toplumsal ve kültürel bir olgudur. Bu süreçler toplumsal cin-
siyet eşitliği doğrultusunda yeniden inşa edildiği takdirde erkek-
liğin kalıcı bir biçimde değişmesinin de önü açılacaktır.

12.  Erkeklik ve ataerkillik arasında nasıl bir ilişki vardır?

Erkekler ve erkeklikler, ataerkil toplumsal yapının birincil failleri 
ve aktörleridir. Erkek egemen toplumsal yapı, herkesten ve her 
şeyden çok erkekler ve erkeklikler tarafından hayata geçirilir. 
Kadınlar ve queer bireylerin ezilme ve ikincilleştirilmelerini hem 
gerçekleştiren, hem de bundan yarar sağlayanlar erkekler ve er-
kekliklerdir. Öte yandan, erkekler ve erkeklikler ataerkil söylem 
tarafından şekillendirilirler. Tarihsel, iktisadi, toplumsal ve kültü-
rel koşulların ürünü olan ataerkil söylem, erkekler ve erkeklikle-
rin nasıl olacağını cinsellikten duygu dünyasına, eğitimden kişi-
ler arası ilişkilerin nasıl deneyimleneceğine, beğenilerden beden 
diline değin her alanda belirler. Öte yandan, erkekler de ataerkil 
toplumsal yapının sürmesine katkıda bulunarak, ataerkilliğin “ni-
metlerinden” pay alırlar. Burada da görüldüğü üzere, erkeklik ve 
ataerkillik arasında karşılıklı bir belirlenim ilişkisi bulunmaktadır.

Buna karşın, ataerkillik de kadınlar ve queer bireylerin ezilme ve 
ikincilleştirilmelerinin yanı sıra, başta duygu dünyaları ve cinsel-
lik alanları olmak üzere, erkeklerin bedenleri, sağlıkları ve kişisel 
özerkliklerini baskılar. Erkekler, toplumsal yapı dahilinde “üstün” 
konumdaki ataerkil erkekler haline gelebilmek için –çoğu za-
man pek farkında olmadıkları- son derece ağır bedeller ödemek 
zorunda kalırlar. Erkekler, ataerkil erkekler haline gelerek hem 
etik olmayan davranışlar sergileyen kişiler haline gelirler, hem 
de tam anlamıyla mutlu, özerk ve sağlıklı bireyler olma imkanını 
yitirirler. Ataerkil erkeklikler herkes için tehlikelidir.
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II. BÖLÜM:

ATAERKİLLİK VE DIŞAVURUMLARI 
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II.  BÖLÜM:  Ataerkillik ve dışavurumları

13.  “Ataerkillik” nedir?

Ataerkillik, erkek egemen toplumsal yapı anlamına gelir. Ataer-
kil toplumsal yapı, kadınlar ve queer bireylerin erkekler ve erkek 
egemen düzenin biçimlendirdiği toplumsal kurumlar tarafından 
ezilme ve ikincilleştirilmesine yol açar. Ortaya çıkan  toplumsal 
ve kültürel ilişkiler, erkek merkezci, erkek önyargılı, heteroseksist, 
kadın ve queer düşmanı, homofobik ve transfobiktir. Ataerkillik 
hem kamusal, hem de özel alanda kendisini gösterir. Kadınlar ve 
queer bireyler, ekonomik ilişkilerden cinselliğe, toplumsal ilişki-
lerden siyasete, sosyalizasyondan eğitime değin her alanda ezil-
mekte ve ikincilleştirilmektedirler. Ataerkil kapitalist toplumsal 
yapıda erkeklere merkezi ve öncelikli bir konum verilirken kadın-
lar ve queer bireyler karar alma süreçlerinden uzaklaştırılmakta 
ve -(heteroseksüel) erkeklerin lehine olmak üzere- emeklerine 
erkeklerinkine verilenden daha az değer verilmektedir. Böylece 
günümüzde kapitalizmle iç içe geçerek “ataerkil kapitalizm” ola-
rak kendini gösteren ataerkillik, (heteroseksüel) erkeklerin ka-
dınlar ile queer bireylerin ezilmesinden yararlanmasına ve (he-
teroseksüel) erkeklere diğer bireylerden daha fazla ayrıcalıklar 
tanınmasına yol açar. 

Ataerkillik, söylem, diğer bir deyişle ideoloji, aracılığıyla bireyle-
rin kimlik ve deneyimlerini kurar, toplumsal olarak ifade edilir, ve 
aynı zamanda bireysel aktörler aracılığıyla sürekli yeniden inşa 
edilir. Bireylerin nasıl bireyler olacakları ve ne gibi deneyimler 
yaşayacakları ataerkil söylem aracılığıyla belirlenir. Bu süreçte 
hem ataerkil iktidar, hem ataerkil toplumsallık hem de ataerkil 
kapitalist iktisadi ilişkilerden pay alan bireyler, ataerkilliği sürekli 
yeniden inşa ederler. Örneğin erkekler ev işi yapmayarak ev içi 
alanda kadınların emeğini sömürürler. Buna karşı çıkıyor gö-
rünseler bile, toplumda kendilerine atfedilen “üstün” konumun 
“getirilerinden” yararlanırlar. Aynı doğrultuda, ataerkil söylemin 
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en bilinen ve en merkezi iddialarından birisi olan “erkeklerin ka-
dınlardan daha üstün olduğu ve/ya böyle yaratıldıkları” fikrini 
sık sık dile getirerek ataerkil söylemi ifade etmiş ve dolayısıyla 
da devam etmesine ve yeniden üretilmesine katkıda bulunmuş 
olurlar. 

Ataerkillik erkekleri merkeze alır ve kadınlar ile queer bireyleri 
hem ikinci sınıf canlılar olarak değerlendirir, hem de toplumun 
çeperlerine iterek dışlar. Erkeklerin “dünyanın merkezindeymiş-
çesine” değerlendirildiği bu toplumsal yapı içinde kadınlar ve eş-
cinseller, erkeklere göre değersiz, ikincil varlıklar olarak görülür-
ler. Bu değersizlik fikri, kadınlar ve eşcinsellerin toplumsal ilişki 
ve karar alma süreçlerinde daha az söz hakkına sahip olabilme-
sinden mirastan daha az pay almaları veya hiç pay alamamaları-
na, aynı işte aynı emeğe karşılık daha düşük ücret verilmesine ve 
hatta yakın zamana değin sosyal bilimlerde onlardan neredeyse 
hiç söz edilmemesine değin uzanan vahim toplumsal sonuçlar 
yaratır. Kadınlar ve queer bireyler ataerkil kapitalist toplumsal 
yapıda üst basamaklara  erişmeyi başarsalar bile “kadın” ve “que-
er” bireyler olarak ikincilleştirilmeye devam ederler. Hatta başa-
rılı olabilmek için cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini giz-
lemek zorunda kalırlar. İş dünyasındaki başarılarıyla anılan kaç 
queer birey veya başarısının gerekçesi olarak “kadın olması ve/ya 
kadınca entrikalar çevirmesi” gösterilmeyen kaç işkadını biliyo-
ruz… Bu ve benzeri örneklerde dikkat edilmesi gereken nokta, 
erkek merkezci toplumsal örgütlenmenin, ataerkilliğin ayrılmaz 
bir parçası olduğudur.

Ataerkil kapitalizm kadınları hem özel, hem de kamusal alanda 
ezer ve ikincilleştirir. Kadınlar, erkeklerden farklı olarak, evde 
karşılık almaksızın çalışmak, bulaşık ve çamaşır  yıkamak, çocuk 
yetiştirmek, yaşlıların bakımıyla ilgilenmek, yemek yapmak, her 
gün ev halkını ertesi güne hazırlamak ve istemedikleri durum-
larda bile kocalarına cinsel partnerlik yapmak zorunda kalırlar. 
Ücretli işlerde çalışsalar bile erkeklerden daha düşük ücret alırlar. 
Eşlerden her ikisinin de ücretli işlerde çalıştığı durumlarda bile 
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ev işleri, erkeklerin değil kadınların yükümlülüğü olarak değer-
lendirilir ve kadınlara yönelik ezilme ve ikincilleştirilme her iki 
alanda da gerçekleşir. Bunun yanı sıra kamusal ve özel alanda 
erkeklerden çok kadınlar mobbing3, taciz, tecavüz ve şiddete 
maruz kalmaktadırlar. Bunları fiilen gerçekleştirmeyen erkekler 
bile kadınların özel ve kamusal alanda uğradıkları baskı ve ezil-
mişliğin sonuçlarından yararlanmaktadırlar.

Ancak ataerkil kapitalist toplumsal yapı, ilk bakışta göründüğün-
den daha karmaşık ilişki ağlarını barındırır. Ataerkil toplumsal 
örgütlenmeden ne salt erkekler sorumludur, ne de erkekler ata-
erkil örgütlenmeden yarar sağlayan yegane gruptur. Birincil fa-
illeri, aktörleri ve ondan yararlananları erkekler olmakla birlikte, 
kadınlar ve queer bireyler de toplumsal ilişkilerde ataerkil söyle-
me başvurarak, –çoğu zaman daha az olmakla birlikte- ataerkil 
söylemden pay alırlar. Bazı kadınların toplumda söz sahibi ola-
bilmek için “erkeksi” –ya da bununla benzer bir işleve sahip olan 
“aşırı kadınsı”- davranışlarda bulunması, erkek egemenliğini ve 
erkeklerin toplumsal üstünlüğü iddiasını sosyalizasyon sürecin-
de çocuklarına aktarmaları, bazı queer bireylerin heteroseksist 
bir dili benimsemesi, militarizmi savunması ve hatta homofobik 
ve transfobik olmaları… bu tür toplumsal ilişkilerin sonucudur. 
Toplumsal ilişkilerde erkek hegemonyası, kadınlar ve queer bi-
reylerin de katkısıyla kurulmaktadır.

14.  Erkek egemenliği nasıl kurulur?

Erkek egemenliği, en genel anlamıyla toplumsal ve kültürel ko-
şulların ürünüdür ve tarihsel bir niteliği bulunmaktadır. Ataerkil-
lik binlerce yıldır varlığını sürdürmektedir. Erkeklerin kadınlar ve 
queer bireylere yönelik baskı ve ikincilleştirme uygulaması, eko-

3  “Mobbing”, genellikle cinsiyet temelli olan baskı, kuşatma, rahatsızlık verme, ve taciz 
anlamında kullanılmaktadır. Mobbing bir kişi veya grubun belirli bir kişiye duygusal 
yollarla baskı kurmasına ve onu yıldırmaya çalışmasına işaret eder. Kişiyi çalıştığı veya 
içinde bulunduğu ortamdan dışlamaya ve oradan ayrılmak zorunda bırakmaya yöne-
liktir. Günümüzde mobbing hukuki yaptırım nedeni olarak kabul edilmektedir.
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nomiden siyasete, cinsellikten ev içi işbölümüne değin gündelik 
yaşamın her alanında karşımıza çıkar. Bu baskı ve ikincilleştirme, 
fiziksel, sözlü, cinsel ve ekonomik şiddetin yanı sıra ataerkil sos-
yalizasyon ve ataerkil söylem gibi görece daha dolaylı yollarla da 
gerçekleşmektedir. Ataerkil iktidar, erkeklerden gelen zor kullan-
ma ve zor kullanma tehdidinin yanı sıra toplumun tüm üyelerinin 
ataerkil söylemi içselleştirmesini ve ona rıza göstermesini gerek-
tirmektedir. Bunun aracı da temelde sosyalizasyon pratikleri ve 
bütün bu süreçlerin merkezinde yer alan ataerkil söylemdir.

Bireyler ataerkil kapitalist toplumsal yapının için(d)e doğarlar, 
sosyalizasyon sürecinde onu içselleştirir ve çocukluktan itibaren 
ataerkilliği yeniden üretmeye başlarlar. Tüm bu süreçte ataerkil-
liğin asli failleri erkeklerin toplumda “üstün” oldukları fikrini içsel-
leştirmeleri sağlanır. Bu fikir erkeklere doğuştan itibaren, oyun-
larda, evde, askerlikte, baba olurken… defalarca hatırlatılır. Buna 
karşılık olarak da kadınlara sosyalizasyon sürecinde toplumsal 
yapıdaki ikincil konumlarını içselleştirmeleri ve baskı ve ezilmiş-
liği kanıksamaları sağlanır. Hatta kadınların bu durumu meşru 
görmeleri ve kendi yaşamlarında ataerkil söylemi yeniden üret-
meleri sağlanır. Erkeklerin kadınlar ve queer bireyleri ezmesi ve 
ikincilleştirilmesini meşrulaştıran ataerkil söylem hem erkekler 
hem de kadınlar aracılığıyla sürekli yeniden üretilmektedir. 

15.  Ataerkillik içinde erkeklerin ne gibi bir rolü vardır?

Ataerkil erkekler ve ataerkil erkeklikler, ataerkilliğin birincil faille-
ridir. Ataerkillik ve ataerkil söylem erkekler ve ataerkil erkeklikler 
aracılığıyla yeniden üretilir. Erkekler, kadınlar ile queer bireylerin 
maruz kaldıkları ezilme ve ikincilleştirmeyi gerçekleştiren ve bu 
durumdan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanan kişilerdir. 
Erkekler, evde kadınları bedelsiz olarak çalıştırır, kadınların çalış-
ma yaşamında daha düşük ücretlerle çalışmalarından yararlanır, 
cinsiyetçi argo ifadeler kullanır, kadınları ezen ve küçük düşüren 
pornografi tüketir ve queer bireyleri toplumsal yaşamdan dış-
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larlar... Bütün erkekler, kadınları ve queer bireyleri her an fiilen 
ezmeseler ve ikincilleştirilmelerine katkıda bulunmasalar bile, 
toplumda erkek egemenliğinin hüküm sürmesinin temelde er-
keklerin lehine olduğu kuşkusuzdur. Hiçbir erkek kadınlar ile 
queer bireylerin ezilme ve ikincilleştirilmesinde payı olmadığını, 
veya ataerkilliğe karşı çıkmayarak suç ortaklığı yapmadığını söy-
leyemez.

16.  Ataerkillik nerelerde görülür?

Ataerkillik, hukukta, siyasette, ekonomide, kültürde, sporda, 
eğitimde, kişiler arası ilişkilerde, cinsel ilişkilerde, ev içinde ve 
kamusal alanda, kısacası toplumsal yaşamın her alanında görül-
mektedir.

17.  Erkek egemen toplumsal yapıda kamusal alan ve özel ala-
nın önemi nedir?

Erkek egemenliği kamusal ve özel alanın ikisinde birden varol-
masına karşın, kamusal alan erkeklere, özel alan da kadınlara ay-
rılmış durumdadır. Ataerkillik, öteden beri kadın – erkek ikiliğini 
erkek egemenliğini meşrulaştıran bir özel alan – kamusal alan 
ikiliğine yansıtmış durumdadır. Erkekler toplumun tamamını de-
netleyebilecekleri kamusal alanın fiili hakimi durumundadırlar. 
Kadınlara ise ikincil önem ve değer atfedilen özel alan bırakılmış, 
üstelik orada da üzerlerine iş yükünün tamamı bindirilmiş ve ka-
rar verme süreçlerine katılımları sınırlandırılmış durumdadır.

Erkekler siyasi iktidara sahiptirler. Karar alma mekanizmalarında 
çoğu zaman nihai kararı verenler durumundadırlar. Parlamento-
lardaki kadın sayısı ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki 
sınırlı konumuyla, bu alanlarda erkeklerin durumunu karşılaştı-
rın…
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Ekonomik güç erkeklerin elindedir ve erkekler herkesten daha 
fazla maddi refah sahibidirler. Gerek iş dünyasındaki yönetici po-
zisyonlarda, gerekse de alt sınıflarda ve kırsal alanlarda kadınla-
rın erkeklerle karşılaştırıldığında daha olumsuz durumdaki eko-
nomik gücünü düşünün…

Yasaları çıkaran da uygulayan da erkeklerdir. Parlamentolarda 
erkeklerin belirleyiciliğini düşünün… Anayasayı düşünün… Me-
deni kanunu düşünün… Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüz 
karşısında güvenlik kuvvetleri ve yasama organlarının tutumunu 
düşünün… 

Erkekler kamusal alanda sosyalleşmektedirler. Kamusal alanda 
erkeklere özgü –ve erkeklerin talepleri doğrultusunda tasar-
lanmış- birçok alan ve aktivite bulunmasına karşın, kadınlar için 
olanlar görece sınırlıdır. Ekonomiler üzerinde son derece etkili 
olan futbol dünya kupalarında ve birçok uluslararası spor kar-
şılaşmasında erkeklerin belirleyiciliğini düşünün… Kadınların 
giremediği kahvehaneleri düşünün… Kadınların ibadethaneler-
deki durumunu düşünün… Kamusal alanda kadınlara özgü top-
lumsallaşma alanları olmayışını düşünün… İş yerlerinin erkek-
lere özgü alanlar olduğunu düşünün… Feminizmin yükselişine 
değin, kadınlar ancak erkekler çekildiği takdirde kamusal alanda 
ve kamusal alandaki pozisyonlarda yer alabilmişlerdir. 

Öte yandan özel alanda nihai karar verici erkekler olmasına 
karşın, buraları ağırlıklı olarak kadınlara ayrılmış durumdadır. 
Kadınlar, sosyalizasyon, ev işleri, çocuklar ve yaşlıların bakımı 
ve erkeklerin cinsel ve duygusal gereksinimlerinin karşılanması 
gibi işler aracılığıyla, kamusal alandan uzaklaştırılarak, özel alan-
da gerçekleşen toplumsal yeniden üretimle sınırlandırılmış du-
rumdadırlar. Ev, kadının alanı konumundadır ve fakat orada bile 
erkeklerin rızasını almadıkça karar alma süreçlerinde nihai karar 
verme konumunda değildir.
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18.  “Erkek ayrıcalıkları” nedir?

“Erkek ayrıcalıkları”4, erkeklerin, erkek egemenliğini kurma pra-
tiklerine fiilen katılmasalar da suça ortaklık ederek kadınlar ve 
queer bireylerin uğradıkları ezilmişlik ve ikincilleştirme üzerin-
den yarar sağlamalarına yol açan toplumsal normlardır. Toplum-
da iktidar sahibi olmanın erkekler için ezeli ve ebedi, doğal bir 
hak olarak görülmesine dayanan erkek ayrıcalıkları, erkeklerin 
özel ve toplumsal alanlarda fiilen sınırsız ve sorgulanamaz bir 
biçimde diğer herkesten öncelikli oldukları hissiyle pervasızca 
yaşamalarını sağlar. 

Bu ayrıcalıklar, erkeklerin, sırf erkek oldukları için, çocukluktan 
itibaren, her şeyi diğer bireylerden daha çok hak ettikleri fikri-
nin sürekli hatırlatılmasıyla yetişmelerine dayanır ve yetişkinliğe 
ulaştıklarında erkeklerin toplumun geri kalanından kendilerine 
itaat ve hizmet etmesini beklemelerine yol açar. Erkek ayrıcalık-
larının erkeğin –kendisi yapmak yerine- karısından “ayaktayken 
bir bardak su getirmesini” istemesinden, çocukların bakımıyla 
ilgilenmeye tenezzül etmemesine, cinsel ilişkiyi sadece kendisi 
haz alacak şekilde yönlendirmesinden, evdeki sorunlarda “erkek 
oldukları için yaşadıkları” şeklinde meşrulaştırdıkları şiddetli öfke 
patlamalarına değin uzanan birçok sonucu bulunmaktadır. 

Ayrıcalıklarla yetişen erkekler, kendileri aksi yönde davransalar 
bile kadınlardan kendilerini aldatmamalarını beklemektedirler. 
Ev işleri söz konusu olduğunda kıllarını bile kıpırdatmaz, ailenin 
ve toplumun doğal reisi olarak itaat bekler, bunlara aykırı davra-
nan kimselere gerekli gördüklerinde sözlü ve fiziksel şiddet kul-
lanmayı kendilerine hak olarak görür ve ev dışının kadınlar, ve 
queer bireyler için cehenneme dönmesini takdir-i ilahiymişçesi-
ne olağan karşılarlar. Erkek ayrıcalıkları, heteroseksüel erkekle-

4  Bu sorunun yanıtı, BiaMag’da 15.5.2010’da yayımlanan “Erkek Ayrıcalıklarından Vaz-
geçmek Gerek” adlı yazımın bir bölümünün kısaltılarak değiştirilmiş bir versiyonunu 
içermektedir. Yazının tamamı için bkz. http://www.bianet.org/biamag/toplumsal-
cinsiyet/122005-erkek-ayricaliklarindan-vazgecmek-gerek
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re son derece geniş ekonomik ve siyasal kazançlar yaratır. Çoğu 
zaman kadınların erkeklerden daha düşük ücretler karşılığında 
çalışmak zorunda bırakılmaları, kadın emeğinin görünmezleşti-
rilmesi, avantajlı sektörlerin erkekler tarafından tutulmuş olması, 
parlamentoda kadınların sınırlı siyasal temsili bunun en iyi bili-
nen örnekleridir. 

Erkeklerin insanlığın doğası gereği ezelden beri ayrıcalıklı oldu-
ğu yanılsaması, diğer bir deyişle ataerkil söylem aracılığıyla, er-
kekler toplumun şımarttığı çocuklar veya mutlak ve sınırsız bir 
iktidara sahip krallar gibi yaşarlar. Gerçekte erkek ayrıcalıkları, 
erkeklerin de farkında olmasalar da, toplumsal iktidardan pay 
alabilmek için erken yaşlardan itibaren duygularına, kendilerine 
ve diğer insanlara yabancılaşmaları sonucunda derin sorunlar 
yaşamalarına yol açmaktadır.

19.  “Cinsiyetçilik” nedir?

“Cinsiyetçilik” (seksizim) kavramı, bir (toplumsal) cinsiyetin diğe-
rinden daha üstün ve birincil önemde olduğu fikrine işaret et-
mek için kullanılmaktadır. Buna paralel bir biçimde cinsiyetçilik 
kavramı, belirli bir cinsel yönelimin daha üstün olduğu fikrine 
işaret etmek için kullanılır. Bunun en bilinen örneği, çoğu zaman 
heteroseksüelliğin diğer cinsel yönelimlerden –diğer bir deyişle 
“queer” kavramının altındaki eşcinsellik, biseksüellik, travestilik, 
transseksüellik, panseksüellik, aseksüellik gibi yönelimlerden- 
üstün olduğu ve diğer cinsel yönelimlerin kabul edilemez oldu-
ğu fikridir. 

Erkek egemenliğinin, evrimin –veya aynı madalyonun arka yüzü 
olan ilahi takdirin- doğal bir sonucu olarak ezelden beri böyle 
olageldiği fikri, cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılar, pornogra-
fi, kadın - ya da erkek- düşmanlığı, erkek egemenliğini yücelten, 
kadınlar ve queer bireyleri ezen ve ikincilleştiren dil, kadın ve 
queer düşmanı argo cinsiyetçiliğin en önemli dışavurumları ara-
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sındadır. Cinsiyetçilik, ataerkil ideolojinin temel bileşenlerinden 
biridir.

20.  “Homofobi” nedir? “Transfobi” nedir? Homofobi ve trans-
fobinin erkeklik ve ataerkillik açısından nasıl sonuçları var-
dır?

“Homofobi”, temelde eşcinsellerden ve eşcinsel olmaktan duyu-
lan fobi derecesinde korku anlamına gelir. “Transfobi” ise temel-
de transseksüel ve travestiler başta olmak üzere, queer (trans-
gender) bireylerden ve queer olmaktan duyulan fobi derecesin-
de korku anlamına gelmektedir. Aynı şekilde homofobi ve trans-
fobi, genel anlamda heteroseksüel olmayan, queer cinsel ilişki 
türlerinden duyulan fobi anlamına da gelmektedir.

Homofobi ve transfobi, queer bireylere yönelik ayrımcılık yapıl-
masına yol açar ve cinsiyetçiliği ve queer bireylere yönelik düş-
manlığı körükler. Homofobi ve transfobi, queer bireyleri ikincil-
leştirir ve toplumun çeperlerine iter. Homofobik ve transfobik 
bireyler, queer bireylerle ilişki kurmak, bir araya gelmek bile 
istemezler. Queer bireylerin toplumda “normal” olarak kabul 
edilmesi ve heteroseksüel bireylerle eşit muamele görmesi, ho-
mofobik bireyler tarafından gerçekleşmesi mümkün olmayan ve 
hatta düşünülemeyecek bir şeydir. Homofobi, queer bireylerin 
“toplum için zararlı” kimseler olarak görülmesine yol açmaktadır. 
Homofobi ve transfobi nedeniyle queer bireyler normal yaşan-
tılar sürme olanaklarını yitirmektedirler. Queer bireyleri ezen ve 
ikincilleştiren, kimi zaman ölümlerine yol açan, çoğu zaman be-
lirli işler dışında istihdam edilmemelerine neden olan homofobi 
ve transfobi, erkek egemenliğinin temel unsurlarından biridir. 
Homofobi ve transfobi ortadan kaldırılmadıkça ataerkilliğin or-
tadan kaldırılması mümkün değildir.
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21.  Kadın düşmanlığı nedir?

Kadın düşmanlığı (misojini), kadınlara yönelik düşmanlık ve nef-
ret anlamına gelir. Başka hiçbir nedene gerek duymadan, kadın-
lara sadece kadın oldukları için bilinçli ve/ya bilinçdışı nedenler-
le düşmanlık ve nefret duymaktır. Kadın düşmanları, bilinçli ya/
da bilinçdışı bir biçimde, “günahkarlar” olarak doğan kadınların 
erkekleri mutsuz etmek için yaratıldıklarına inanır. Kadınların 
ezilme ve ikincilleştirilmesine yol açan kadın düşmanlığı, ata-
erkilliğin hem nedenlerinden, hem de sonuçlarından biridir. Bu 
yaklaşımda kadınlar erkeklerle eşit görülmez, ve hatta kadınlar 
insan olma niteliklerinden soyutlanır. 

Kadın düşmanlığını besleyen birçok düşünme biçimi vardır. Bun-
lardan en yaygın olanı, kadınları belirli kurgusal kadınlık katego-
rilerine hapsederek düşünmektir. Bu kurgular genelde kutsal ve 
lanetli ayrımı üzerine inşa edilir. Anneliğin kutsanması - fahişeli-
ğin lanetlenmesi ya da bakireliğin kutsanması – fahişeliğin lanet-
lenmesi bu kategorilere örnektir. İlk bakışta ikiliğin sadece lanetli 
tarafına düşenler bu düşmanlığın hedefiymiş gibi gözükse de, 
bizzat bu gibi kurgusal kategorilerin dayatılması kadın düşman-
lığıdır. Çünkü bu değerlendirmelerin dışında kadınların  öznel-
liği, özerk yaşamları ve iç dünyaları olduğu çoğu zaman kasıtlı 
olarak görmezden gelinmektedir. Yaygın kadın düşmanı kültürel 
kodların sonucunda kadının toplumsal yaşamda deneyimlediği 
ezilme ve ikincilleştirilme artmaktadır.

Kadın düşmanlığı kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün en 
önemli nedenlerinden biridir. Dahası kadın düşmanları kadınla-
rın erkeklerle eşit olmadığı kabulünden hareketle, kadınlara şid-
det uygulamakta beis görmemekte, eğitim görmelerini engel-
lemekte, ev dışında erkeklerle eşit koşullarda ve eşit ücretlerle 
çalışmalarını engellemekte, kadınlarla cinsel ilişkide onların haz 
yaşamalarına yol vermemekte, kadınları aşağılayan ifadeler kul-
lanmakta ve hatta kimi durumlarda kadınların yaşama hakkını 
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bile hiçe sayarak namus cinayeti işlemekten kaçınmamaktadır-
lar. Kadın düşmanlığı insan haklarına aykırıdır.

22.  Erkeklik ve şiddet arasında nasıl bir bağ vardır?

Erkeklik ve şiddet arasında verili bir ilişki yoktur fakat böyle bir 
ilişki ataerkillik dahilinde ve ataerkilliğin bekası adına toplumsal 
ve kültürel olarak inşa edilmektedir. Erkeklik ve şiddet arasın-
daki ilişki, erkeklerin ataerkillik içindeki “üstün” konumlarından 
kaynaklanmaktadır. Ataerkil erkekler kadınlar, queer bireyler ve 
hatta daha az erkeksi gördükleri erkekler üzerinde egemenlik 
kurabilmek için, şiddet kullanma olanağını ve hakkını ellerinde 
bulundururlar. Heteroseksüel erkekler, kadınlar, queer bireyler 
ve hatta “daha az erkeksi” gördükleri erkekler üzerinde şiddet 
uygulayarak ve/ya gerekli gördüklerinde şiddet uygulayabilir 
durumda olarak, onlar üzerinde egemenlik kurmaktadırlar. Po-
tansiyel şiddet tehdidini her zaman barındırması nedeniyle ata-
erkillik bizatihi şiddettir.

Diğer yandan, şiddet heteroseksüel erkekler arası ilişkilerde er-
kekliğe ilişkin performansların gerçekleştiği başlıca alanlardan 
biridir. Erkekler tarafından uygulanan şiddet, diğer erkekler 
üzerinde gerçekleştirilen erkeklik performanslarından birine 
dönüşmekte ve böylece de erkek egemenliğinin yeniden üretil-
mesine katkıda bulunmaktadır. Erkeklerin şiddet kullanmaktan 
vazgeçmeleri, şiddeti reddetmeleri ataerkilliğin ortadan kalk-
masına katkıda bulunacaktır.

23.  Erkeklik ile militarizm arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Militarizm, ataerkil erkeklikleri besler. Erkeklik ve militarizm ara-
sındaki ilişkinin temelinde, savaş alanının erkeklik performansla-
rının gerçekleştiği ve böylece de ataerkil erkekliklerin şekillendi-
ği başlıca alanlardan biri olması bulunmaktadır. Erkekler kavga 
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ve savaş alanlarında cesaret, şan, şöhret, dayanıklılık, disiplin 
ve düzen gibi ataerkil yapının erkeklerden gereksinim duydu-
ğu özellikleri edinirler, hem de erkek egemenliğini pekiştirecek 
performansları gerçekleştirerek ataerkilliğin yeniden inşasına 
katkıda bulunurlar. Militarizm, erkeklerin bu performansları hem 
erkeklerin kendilerine karşı, hem de ataerkil iktidarın inşası için 
toplumun geri kalanı karşısında gerçekleştirmeye hazır olmaları-
nı gerektirdiği için, ataerkillikle yakından ilişkilidir. 

24.  Ataerkillik niçin ortadan kaldırılmalıdır?

Ataerkillik hem kadınlara ve queer bireylere, hem de heterosek-
süel erkeklere derin zararlar verir. Ataerkil toplumsal yapı, erkek 
egemenliğini kurmak ve yeniden üretmek adına kadınları ve qu-
eer bireyleri ezmesi ve ikincilleştirmesi nedeniyle insanlık dışıdır. 
Ataerkillik nedeniyle kadınlar ile queer bireyler ağır şiddet, taciz 
ve tecavüze maruz kalır, namus cinayetleri nedeniyle öldürülür-
ler, daha olumsuz şartlarda daha düşük ücretler karşılığı çalışmak 
zorunda kalırlar... Kadınlar ücretli işlerde çalışsalar bile bedelsiz 
bir biçimde evde hane halkının bakımını sağlamak, temizlik ve 
yemek yapmak, erkeklerin kendileri tatmin olmasalar bile cinsel 
taleplerini karşılamak ve çocuk bakımı ile ilgilenmek zorunda ka-
lırlar. Tüm hareketleri baskı altına alınır ve hareketleri sınırlanır. 
Bunun karşılığı olarak da ezilirler, ikincilleştirilirler, erkeklerle eşit 
muamele görmezler ve karar alma süreçlerine erkeklerle eşit bir 
biçimde katılamazlar. 

Queer bireyler ise ataerkillik nedeniyle maruz kaldıkları ağır 
ezilme ve ikincilleştirilmenin yanı sıra homofobi ve transfobi 
nedeniyle derin bir toplumsal dışlanma yaşarlar. Toplumun geri 
kalanının sahip olduğu çoğu hukuki güvencelerden yoksundur-
lar. Birçok queer birey sadece queer oldukları için cinayete va-
ran şiddet, taciz ve tecavüze maruz kalmaktadır. Kendilerini açık 
ettikleri takdirde çoğu zaman formel ve kayıtlı istihdamda yer 
alma olanağı bulamamaktadırlar. Sözkonusu toplumsal ezilme 
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ve dışlanma queer bireyleri toplumun çeperlerine itmektedir. 
Kadınların ve queer bireylerin ezildikleri ve ikincilleştirildikleri 
bir dünyada heteroseksüel erkeklerin gerçek anlamda mutlu ol-
maları olanaksızdır.

Diğer yandan ataerkillik, heteroseksüel erkeklere de, kadınlar ve 
queer bireyler kadar olmasa da derin zararlar vermektedir. Erkek-
ler, bir “toplumsal üstünlük” yanılsaması adına kadınlar ve que-
er bireyleri ezen insanlık dışı canavarlar haline gelmekte, erkek 
olmak adına cinsel performans kaygıları yaşamakta (ve böylece 
cinsel doyumu çoğu zaman yaşayamamakta), duygularına ve 
kendi iç dünyalarına yabancılaşmakta, saldırganlaşmakta, ken-
dine dönük bireyler haline gelmekte, aile reisi olmak ve ailenin 
geçimini sağlamak zorunda kalmakta, kadınlar ve queer birey-
lere karşı yabancılaştıkları için salt heteroseksüel erkeklerle sos-
yalleşebilmekte, savaş, kavgalar ve erkeklik performansları so-
nucunda kendi biyolojik ve psikolojik sağlığından olmakta, tüm 
yükü kadınlara bıraktıkları için kendine bakmaktan aciz olmakta, 
kendi başlarına kaldıklarında ertesi günü yeniden üretemedikle-
ri hayatlar sürmektedirler. Ataerkillik, kadınlar ve queer bireyler 
kadar heteroseksüel erkekler için de yıkıma varan sonuçları ol-
duğu için ortadan kaldırılmalıdır.
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III. BÖLÜM:

ERKEKLİK ÜZERİNE KURAMLAR 
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III. BÖLÜM:  Erkeklikler üzerine kuramlar

25. Erkeklik meselesini günümüzde hangi alan incelemektedir? 

Erkeklik meselesini günümüzde sosyal ve beşeri bilimler dahilin-
de başta kadın çalışmaları, sosyoloji, sosyal ve kültürel antropo-
loji, felsefe, iktisat ve hukuk olmak üzere birçok alan incelemek-
tedir. Bununla birlikte, doğrudan doğruya erkekliği inceleyen 
disiplinlerarası alan, 1970’lerin sonlarından itibaren ortaya çıkan 
ve 1980’lerle birlikte yükselişe geçen ve ağırlıklı olarak (pro)femi-
nist bir alan olan erkeklik incelemeleridir.

26. Erkeklik incelemeleri hangi konularla uğraşır?

Erkeklik incelemeleri, erkek öznelliğinden erkek kimliğine, erkek 
sosyalizasyonundan spora, erkekler arası ilişkilerden erkeklerin 
çalışma yaşamlarına, erkeklerin duygusal ilişkilerinden erkek be-
denine, erkek cinselliğinden erkeklerin medyadaki temsillerine, 
ve erkeklik deneyimlerinden hiper-erkeksiliğe değin erkekler ve 
erkekliklerle ilgili her şeyi eleştirel, yani (pro)feminist bir bakış 
açısıyla incelemektedir.

27.  Erkeklik üzerine başlıca yaklaşımlar nelerdir?

Erkeklik üzerine üç temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar “erkek-
likçilik” (masculinism), “erkek kurtuluşçuluğu” (male liberationism) 
ve “(pro)feminizm”dir. 

Bu yaklaşımlardan ilki olan erkeklikçilik, temelde anti-feminist ve 
anti-queer bir duruşa sahiptir. Erkeklerin doğası gereği, ezelden 
beri olumlu nitelikler barındırdığını ve toplumsal üstünlüğe sa-
hip olması gerektiğini savunur. Bu yaklaşıma göre kadınlar ve 
queer bireyler insanlığı “sömürmektedir”; bu nedenle ataerkilliği 
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eleştiren feministlerin aksine, erkeklikçiler erkek egemenliğinin 
gerçekte hiçbir zaman gerçekleşmediğini iddia ederler. Erkeklik-
çilere göre insanlığı mutlu edecek yegane toplumsal sistem olan 
ataerkilliğin gerçekleşmesi için mücadele vermek gerekir. Queer 
bireyler ise erkekliği  “kirletmektedirler”. Bu yaklaşıma göre er-
kekler feminizm ve queer hareketin tehdidi altındadır. Erkeklikçi-
lere göre bu hareketler erkeklerin çalışma haklarını ellerinden al-
makta, onları daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakmak-
ta, erkekleri eve hapsedip özerkliklerini sınırlayarak erkekliğin 
özünü tehlikeye atmakta, erkeklerin yaşam sürelerini ve yaşam 
kalitelerini kısıtlamakta, kadınları yasalar karşısında koruyarak 
erkekleri kurban haline getirmekte ve çıkarılan yasalarla çocuk-
larını ellerinden almaktadırlar. Erkeklikçilik, ilk bakışta birbirine 
zıt gibi dursa da hepsi anti-feminist ve anti-queer yaklaşımlara 
dayanan evrimcilik, yaratılışçılık, köktendincilik, erkek özcülüğü 
ve erkek hakları hareketi gibi damarlardan beslenir. Erkeklikçilik, 
bizatihi ataerkil ideolojinin erkekler tarafından yapılan savunu-
sudur.

Erkek kurtuluşçuluğu ise ataerkilliğin erkekler için zararlı olduğu-
nu savunur ve erkekleri ataerkilliğin zararlı sonuçlarından kur-
tararak özgürleştirmeyi hedefler. Ataerkillik, erkeklerin fizyolojik 
ve psikolojik bütünlüklerine zarar verir. Erkekler ataerkil “erkek 
adamlar” olmak adına savaşa gider, kavgalara karışır, aşırı alkol 
tüketir, spor karşılaşmalarında yaralanır, aşırı hızdan kaynakla-
nan trafik kazalarında ölür, sağlıksız beslenir ve şeker hastalığı ve 
kalp krizi gibi hastalıklardan erken yaşlarda yaşamlarını yitirirler. 
Diğer yandan duygularını ifade edemez, mutsuz cinsel ilişkiler 
yaşar, kendine dönük, narsist, homofobik ve özyıkıcı bireyler ha-
line gelir, baba olmak, ailenin maddi gelirini tek başlarına kazan-
mak ve kahraman olmak zorunda kalırlar. Erkek kurtuluşçulara 
göre çözüm, aslında sağlıklı olduğunu vurguladıkları erkekliğin 
ataerkil olmayan özüne dönüşte bulunmaktadır. Erkek kurtuluş-
çular ataerkil erkeklik deneyimlerine getirdikleri eleştiriye karşın, 
tamamıyla erkeklere odaklanarak, kadınlar ile queer bireylerin 
ezilmişlik ve ikincilleştirilmelerini dikkate almazlar ve feminist ve 
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queer hareketlere karşı net bir biçimde mesafeli bir duruş sergi-
lerler.

(Pro)feminizm ise, feminist yaklaşımlardan hareketle ataerkil er-
kekliklerin eleştirisini yapmayı hedeflemektedir. (Pro)feminist 
yaklaşımların temelinde, ataerkil erkekliklerin, kadınlar ve qu-
eer bireylerin ezilmişliğinin birincil failleri olduğu fikri bulunur. 
Erkeklikleri anlamak ve eleştirisini yapmak, ataerkillikle müca-
deleye katkıda bulunacaktır. Feminist ve queer hareketleri des-
tekleyen -ve onlardan beslenen- bu yaklaşım, hem erkeklerin 
ataerkilliğin işleyişi içindeki konumlarını ortaya koymaya, hem 
de homofobik/transfobik olmayan ve gerçek anlamda eşitlikçi 
bir erkekliğin ortaya çıkmasının koşullarını tartışmaya açmaya 
çalışmaktadır. Erkeklerin ataerkilliğin ortadan kalkması için baş-
vurabilecekleri en makul yol (pro)feminizmdir.

Günümüzde erkekliği konu edinen akademik çalışmalar ve top-
lumsal hareketler, erkekler, kadınlar ve queer bireylere karşı ge-
liştirdikleri yaklaşımlarda bu üç ana damarda ilerlemektedirler.

28.  Ataerkilliğin ve erkekliklerin eleştirisinde (pro)feminist 
yaklaşım niçin önemlidir?

(Pro)feminist yaklaşım, ataerkillikle mücadelede feminist kuram 
ve queer kuramların erkek egemenliğine yönelttikleri eleştirile-
re, erkek kimliği, erkeklik deneyimleri ve erkek öznelliğinin eleş-
tirisini de katarak bütüncüllük kazandırdığı için önemlidir. (Pro)
feminizmin temel amacı erkeklerin nasıl ataerkil erkekler olduk-
larını ve ataerkilliği nasıl ve hangi koşullarda deneyimlediklerini 
ortaya koyarak erkekler ve erkeklilerin eleştirisini yapmaktır. 

(Pro)feminizm, erkekler değişmeden ataerkilliğin ortadan kaldı-
rılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmanın mümkün ol-
madığını vurgular. (Pro)feminist erkekler, hiçbir zaman feminist 
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ve/ya queer kuram ile rekabet içinde olmamışlar, bilakis ataerkil-
lik içinde erkeklerin rolünü aydınlatmaya çalışarak, erkekliklerin 
değişmesinin koşullarını ortaya koymaya çalışmışlardır.

29.  “Hegemonik erkeklik” nedir?

Erkeklik incelemeleri alanının öncülerinden Connell’ın ortaya koy-
duğu “hegemonik erkeklik” kavramı, kadınlar ve diğer erkek(lik)
ler üzerinde belirleyici olan spesifik bir erkeklik türüne işaret 
eder. Connell’a göre (ataerkil) iktidar, emek/üretim ve kateksis 
(duygusal ve cinsel bağlanım) ilişkisinde şekillenen dört tür er-
keklik bulunmaktadır: “hegemonik erkeklik” (hegemonic mas-
culinity), “suç ortağı erkeklik”5 (complicit masculinity), “madun 
erkeklik” (subordinate masculinity) ve “marjinal erkeklik” (margi-
nalised masculinity). 

Bu erkeklik tiplerinin en kritik olanı “hegemonik erkeklik”, erkek-
liğin belirli bir deneyimlenme biçiminin kadınlar ve diğer erkek-
lerin rızasını alarak onlar üzerinde iktidar kurmasını sağlayan bir 
ideal tiptir. Hegemonik erkekliğe daha fazla yaklaşan erkekler 
ataerkil iktidardan daha fazla pay alırlar. Aynı şekilde, erkekler 
hegemonik erkekliği öne sürerek, farklı stratejilerle ataerkilli-
ğin yeniden inşasına katkıda bulunurlar. Bununla birlikte, sine-
ma, medya, romanlar, öyküler, mitoslar gibi kurmaca metinler 
(Connell’ın hegemonik erkekliğe verdiği başlıca örnekler sine-
mada Humphrey Bogart, John Wayne ve Slyvester Stallone’un 
canlandırdığı karakterlerdir) haricinde erkek bireylerde hege-
monik erkekliğin bütünlüklü ve bedenselleşmiş bir dışavurumu 
çoğu zaman karşımıza çıkmaz. Yalnızca bazı büyük işadamları, 
siyasetçiler ve yüksek rütbeli askerler, yazarlar, oyuncular gibi 

5  “Complicit masculinity”e karşılık olarak Serpil Sancar “işbirlikçi erkeklik” kavramını 
önermekte. Sancar’ın bu kavramsallaştırmasındaki haklılığa karşın, “işbirliği” kavramı 
sorunun ağırlığını karşılamada yetersiz kalıyor. Bu nedenle, Connell’ın vurguladığı üze-
re ataerkillikle suç ortaklığı yapmaları, ataerkillik karşısında çoğu zaman bilinçli bir bi-
çimde edilgen kalarak suça katılmaları nedeniyle “suç ortağı erkeklik” kavramını tercih 
ediyorum.
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toplumun gözü önündeki kimseler bu kolektif erkeklik dışavu-
rumlarını etkileyecek konuma sahiptirler. Connell’ın da işaret 
ettiği üzere, hegemonik erkekliği yaşamda deneyimlemek fazla-
sıyla yıpratıcı olduğu için, gerçekte pek az erkek elini taşın altına 
sokar. Bu nedenle evrensel bir erkeklikten değil ancak farklı ve 
çoğul erkeklik deneyimlerine işaret eden bir kavram olan “erkek-
liklerden” söz edilebilir. Connell bu noktada hegemonik erkeklik 
fikrini dörtlü bir erkeklik kuramsallaştırmasına gidecek şekilde 
genişletir.

“Suç ortağı erkeklikler” ise ataerkilliğin inşasında “hegemonik 
erkeklikler” kadar aktif bir rol üstlenmemekle birlikte, ataerkil-
liğe onay vererek kadınların ezilme ve ikincilleştirilmelerinden 
faydalanırlar. Suç ortağı erkekliklerin özelliği, hegemonik erkek-
liklerden farklı olarak elini kirletmeden “ataerkil paydan” yarar-
lanmalarıdır. Connell’a göre, erkeklerin büyük çoğunluğu bu 
kategoriye girer. “Suç ortağı erkeklikler” taraf değiştirip feminist 
erkekler haline gelerek kadın ezilmişliği ve ikincilleştirilmesine 
karşı mücadele vermeyi tercih edebilecek ve “muhalif erkekler” 
haline gelebilecek erkeklerdir. Öte yandan “marjinal erkeklikler”, 
ırk, etnisite ve/ya sınıf pozisyonları nedeniyle ataerkil iktidar kar-
şısında “hegemonik” ve “suç ortağı” erkeklere göre dezavantajlı 
konumdadırlar. Connell’ın kuramındaki marjinal erkeklere ör-
nek olarak azınlıklara mensup erkekler ve sınıf altı konumdaki 
erkekler verilebilir. Diğer yandan ataerkil iktidar karşısında en 
dezavantajlı grup olan “madun erkeklikler” ise, heteroseksüellik 
dışındaki cinsel yönelimleri nedeniyle erkek egemenliğinin top-
lumsal ayrıcalıklarından en az yararlanan gruptur. 

30.  “Erkeklikler” dendiğinde ne anlaşılmalıdır? 

“Erkeklikler”, tek bir erkeklik yerine farklı –ve çoklu- erkeklik tip-
leri olduğuna işaret eden bir kavramdır. Connell’ın ortaya atmış 
olduğu bu kavram, erkekliğin ezeli ve ebedi olmadığı gibi evren-
sel de olmadığına göndermede bulunur. Farklı toplumsal ve kül-
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türel koşullar farklı erkeklik tipleri ortaya çıkarır. Bu “erkeklikler” 
erkekliğin farklı deneyimlenme biçimlerine (örneğin “hegemo-
nik erkeklik” karşısında “madun erkeklik”ler ya da Akdeniz-çev-
resi erkeklikleri karşısında Orta Afrika erkeklikleri), bulunduğuna 
işaret etmektedir. 

Connell ve izleyicileri “erkeklikler” kavramı ile iki noktaya vurgu 
yaparlar. Bunların ilki, erkeklerin farklı stratejiler inşa ederek ata-
erkil hegemonya kurma yolları olduğudur. Bütün erkek(lik)ler ne 
ataerkilliği aynı şekilde deneyimlerler, ne de ataerkillikten aynı 
ölçüde pay alırlar. Örneğin hegemonik erkeklikler ile suç orta-
ğı erkekliklerin durumu birbirinden oldukça farklıdır. Erkek(lik)
lerin ataerkilliği farklı deneyimleme biçimleri, erkeklerin kadınlar 
ve queer bireyler üzerinde farklı hegemonya kurma stratejileri 
geliştirmelerine yol açmaktadır. Kısacası, bütün erkeklerin ataer-
killikle ilişkileri aynı olmadığı gibi, ataerkillik de evrensel bir bi-
çimde deneyimlenmemekte ve erkek egemenliği farklı erkekler 
tarafından farklı yollardan kurulmaktadır. Bu nedenle farklı er-
keklikler, farklı ataerkil stratejiler kurar. 

Connell’ın yaklaşımındaki ikinci can alıcı vurgu ise, erkekliğin 
farklı deneyimlenme biçimleri olduğu fikrinden hareketle, ata-
erkil olmayan erkekliklerin mümkün olduğudur. Ataerkil erkek-
likler ezeli, ebedi ve evrensel değildir. Erkeklikler, tarihsel, top-
lumsal ve kültürel koşulların ürünü olan kurgulardır.  Bu nedenle 
Connell ve izleyicileri erkekler ve erkekliklerin toplumsal cinsiyet 
eşitliği doğrultusunda değişmelerinin mümkün olduğunu vur-
gulamaktadırlar.
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31.  Niçin “erkeklik” yerine “erkeklikler” denmeli?

Erkeklik, evrensel olmadığı gibi değişmez de değildir. Erkeklik 
tek tip bir biçimde değil, farklı coğrafi, tarihsel, ekonomik, top-
lumsal, kültürel… koşullar sonucunda farklı şekillerde deneyim-
lenir ve böylece farklı “erkeklikler” ortaya çıkar. Aynı şekilde farklı 
erkeklikler farklı stratejiler inşa ederek kadınlar ve queer bireyler 
üzerinde hegemonya kurarlar. 

 “Erkeklikler” kavramı üç nedenden ötürü tercih edilmelidir: (1) 
erkek egemenliğinin, farklı hegemonya kurma stratejileri ara-
cılığıyla inşa edilmesi ve böylece farklı ataerkillikler yaşanması 
nedeniyle; (2) erkekliğin deneyimlenme biçimleri arasındaki 
farklılıklara işaret etmek için; ve daha da önemlisi (3) farklı “er-
keklikler” bulunduğundan hareketle, ataerkil erkekliklerin kader 
olmadığını, değişebileceklerini ve değişmeleri gerektiğini vur-
gulamak için.
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IV. BÖLÜM: 

FEMİNİZM, QUEER KURAM ve 

ERKEKLİKLER
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IV.  BÖLÜM:  Feminizm, Queer kuram ve erkeklikler

32.  Feminizm ve erkeklik arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Genel olarak feminizm, erkek egemenliğinin ortadan kaldırıla-
rak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin getirilmesi gerektiğini savunur. 
Farklı feminist ekoller, erkek egemenliği ve toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda çeşitli fikirler ileri sürerler. Ataerkillik kadar 
erkek egemenliğinin bireysel faillerini de eleştiren radikal femi-
nizm ve izleyicilerini bir yana bırakacak olursak, feminizmin me-
selesi bireysel olarak tek tek erkekler değil, erkek egemenliği ve 
dışavurumlarıdır. Feminizm erkek egemenliğinin eleştirisini ya-
parken, kadınları ezilen ve ikincilleştirilen özneler olarak ele alır. 
Kadınların güçlenmesini ve kurtuluşunu hedefleyen feminizm, 
ataerkillik karşısında kadın öznelliği, kadınlık deneyimleri, kadın 
emeği ve kadınların yaşamı gibi konulara odaklanır. 

Kadın sorunlarını incelerken feminizmin eleştirisi –her zaman 
yapısal olmasa da- bireysel olarak erkekler değil erkek egemen-
liğine yöneliktir. Bu nedenle, feminist çalışmaların öncelikli gün-
demi doğrudan doğruya erkekleri ve erkeklikleri ele almaya, on-
lar hakkında kuram yapmaya yönelik değildir. Benzer bir durum 
feminist hareket için de geçerlidir.

Feminist hareket, erkek egemenliğine karşı topyekün bir müca-
dele verirken öncelikli olarak kadınları güçlendirmeyi hedefle-
mektedir. Feminizm erkek egemen toplumsal yapıda görmez-
den gelinen kadın öznelliğini ve kadınlık deneyimlerini öne 
çıkarmıştır. Bunu yaparken de bir yandan bilinç yükseltme top-
lantıları yaparak, diğer yandan da sanatlardan bilimlere değin 
uzanan geniş yelpazeyi kadın bakış açısıyla yeniden inşa etmeye 
çalışmaktadır. Feminizm, bu yolda, daha önce imkan tanınma-
yan kadınların kendilerine ait bir alan yaratmanın gerekliliğini 
vurgulamıştır. 
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Fakat feminist aktivizmin önceliklerinin feminist kuram için be-
lirleyiciliğinden kaynaklanan bu son derece meşru durumun –
radikal feminizmin de etkisiyle- iki temel sonucu olmuştur. İlkin 
erkekler –ataerkilliğe de karşı da olsalar- feminist kadınlar tara-
fından feminist hareketin dışında tutulmak istenmişlerdir. İkinci 
olarak, erkek egemenliğine ilişkin kuramlarda erkekler ve erkek-
liklere ilişkin meseleler yakın zamana kadar feministler tarafın-
dan gündeme getirilmemiştir. Böylece, feminizmin erkekler ve 
erkekliklere ilişkin çözümlemeleri sınırlı kalmıştır. İşte bu duru-
mun sonucunda ataerkilliğe karşı olan ve feminizmi destekleyen 
erkekler, 1970’lerin sonlarından itibaren batıda (pro)feminist er-
kek hareketi ve (pro)feminist bir alan olan erkeklik incelemeleri 
alanını başlatmışlardır.

33.  Feminist çalışmalar ve erkeklik incelemeleri arasında nasıl 
bir ilişki vardır?

Erkeklik incelemeleri, (pro)feminist bir alandır. Feminizmi des-
tekleyen –çoğunlukla erkek- sosyal bilimciler tarafından başla-
tılmıştır. Erkeklik incelemeleri, kadın düşmanlığı, homofobi ve 
transfobiye karşıdır. 1970’lerin sonlarında başlayıp 1980’lerden 
itibaren yükselişe geçen bu alan, ataerkil erkekliklerin feminist 
eleştirisini yapmayı hedeflemektedir. 

Ataerkilliği ve ataerkil erkeklikleri eleştiren (pro)feminist erkek-
ler feminizmin müttefikleridir. Erkeklik incelemelerini feminist 
çalışmaları egemenlik altına almaya ve/ya feminist çalışmaların 
rakibi olmaya çalışan bir alan olarak görmek hatalı olacaktır. Bu 
alanı feminist tartışmaları ve gündemleri destekleyen ve erkek-
leri de dahil ederek feminist çalışmaları zenginleştirmeye ve çok 
boyutlu hale getirmeye çalışan bir alan olarak görmek gerekir.
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34.  Erkeklerin ataerkilliğe karşı yapacağı (pro)feminist bir (öz)
eleştiri feminizme neler katabilir?

Erkekler tarafından gerçekleştirilen (pro)feminist eleştirilerin 
iki yönü bulunmaktadır. Bu erkekler öncelikle ataerkillik içinde 
bizzat kendi yapıp ettikleriyle yüzleşirler, böylece farkındalığa 
dayanan bir özeleştiri yapmış olurlar. Ardından da ataerkil erkek-
liklerin –ve kimi zaman da yapısal olarak ataerkilliğin kendisinin- 
(pro)feminist eleştirisini gerçekleştirirler. Erkeklik incelemeleri 
bu iki boyutu bir arada içerir: yapılan çalışmalarda erkekler hem 
kişisel farkındalıklarını ve özyaşam deneyimlerini, hem de ataer-
kil erkekliklere yönelik eleştirel bakışlarını bir arada kullanırlar. 
Erkeklik incelemeleri, bu bütünleşik bakış açısıyla erkek öznelli-
ğinden erkeklik deneyimlerine, erkek sosyalizasyonundan erkek 
cinselliğine değin uzanan geniş yelpazede ataerkil erkekliklerin 
(pro)feminist eleştirisini yapar.

Bu durum, feminist kurama, erkeklerin eleştirel bir bakış açısıyla 
oluşturulmuş bilgisini dahil etmekte ve feminist çalışmaları çok 
boyutlu bir hale getirerek zenginleştirmektedir. Diğer yandan, 
erkeklerin ataerkil erkekliklerin (pro)feminist eleştirisini yapma-
sı, erkeklerin kaleyi içeriden ele geçirmelerini sağlayarak, ataer-
killiğe karşı mücadeleye katkıda bulunacaktır.

35.  Erkekler feminizmden neler öğrenebilir?

Erkeklerin feminizmden alacakları iki temel ders vardır. Bunla-
rın ilki ve en önemlisi, erkek egemenliği altında ezilme ve ikin-
cilleştirmeye direnen kadınlık deneyimleri ve kadın öznelliğidir. 
Bütün erkekler ataerkil eylem ve tutumlarda bulunarak ve/ya 
ataerkillikle suç ortaklığı yaparak kadınların ezilme ve ikincilleş-
tirilmelerine katkıda bulunurlar. Feminizm, erkek egemenliğine 
karşı direnerek ve mücadele vererek kadın öznelliğini ve kadınlık 
deneyimlerini öne çıkarmıştır. Gerek kendi kişisel bütünlüklerini 
inşa etmeleri, gerekse de toplumsal değişime katkıda bulunabil-
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meleri için erkeklerin kadınlara ve kadınların söylediklerine ku-
lak vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan feminist çalışmalar, erkeklik incelemelerine ışık tut-
maktadır. Feminist yazının ataerkillik üzerine ortaya koymuş 
olduğu bilgiler, erkeklikler üzerine incelemelerde son derece 
değerlidir. Kadınların ezilmişliği ve ikincilleştirilmesini anlama-
dan ataerkil erkekler ve erkeklikleri anlamak mümkün değildir. 
Zaten erkeklik incelemeleri, feminizmin ezilen ve ikincilleştirilen 
özneler olarak kadınlara bakarak gerçekleştirmeye çalıştığı ata-
erkilliğin eleştirisini, kadınlar ve queer bireyleri ezen ve erkek 
egemenliğinin birincil failleri olan erkekler ve erkekliklere odak-
lanarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Buna paralel bir biçim-
de, feminist metodoloji, henüz kendine özgü bir metodolojisi 
bulunmayan erkeklik incelemelerinde araştırmaların nasıl yapıl-
ması gerektiğine dair son derece yol göstericidir. Erkeklerin, ge-
rek kadınlardan, gerekse de feminist kuramdan öğrenecek çok 
şeyi vardır.

36.  “Queer” nedir ve neleri kapsar?

“Transgender” olarak da kullanılan “queer” kavramı, heterosek-
süel ve heteronormatif6 olmayan bütün cinsel yönelimler için 
kullanılan bir şemsiye kavramdır. Geylik, lezbiyenlik, biseksüel-
lik, transseksüellik, travestilik, asekseüellik, poliseksüellik, pan-
seksüellik, androjenlik, genderqueer, ve fetişizmler gibi cinsel 
yönelimleri kapsamaktadır.

6  “Heteronormatiflik” yalnızca heteroseksüellik ve onunla ilişkilendirilen değerlerin 
toplumsal ve kültürel norm olarak değerlendirilmesi ve böylece de queer cinsel yöne-
limler ve queer olmaklıkla ilişkilendirilen değerlerin normal dışı olarak değerlendiril-
mesi anlamına gelmektedir.
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37.  Erkekler queer kuram ve queer hareketlerden neler öğrene-
bilir?

(Pro)feminist erkeklerin queer hareket ve queer kuramdan öğ-
renecekleri, erkeklerin feminizmden almaları gereken derslere 
benzemektedir. Heteroseksizm, homofobi ve transfobi ataer-
kil erkekliğin temel bileşenleri arasındadır. Diğer yandan, que-
er bireyler, cinsel yönelimleri gerekçe gösterilerek, kadınlar ve 
toplumun diğer kesimlerinden daha ağır bir baskıya ve ikincil-
leştirilmeye maruz kalmaktadırlar. Bu baskı ve ikincilleştirilme 
halinin de ötesinde, kadınlık ve erkeklikten farklı öznellikler ve 
deneyimler yaşanmasına yol açmaktadır. “Queer” olma hali, bi-
zatihi bu sıra dışı deneyimlerden hareketle kimliği yepyeni bir 
biçimde, “tersine” ve “baş aşağı” bir biçimde kurmaktadır. Queer 
kuram, ise bu halin başta queer bireyler olmak üzere, toplumun 
geneli üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir.

Erkekler queer bireylere kulak vererek, başta homofobi ve trans-
fobi olmak üzere, queer bireylere yönelik ayrımcılık ve bu ay-
rımcılığın trajik sonuçları ile yüzleşmelidirler. Queer kuramdan 
alacağımız ders, ilkin heteronormativite, cinsiyetçilik, homofobi 
ve transfobi gibi ayrımcılıkların ne gibi dinamikleri olduğu, na-
sıl gerçekleştiği ve ne tür sonuçlarının olduğu, diğer yandan da 
“queer” olmaklıktan hareketle, erkek cinsiyet kimliğinin sınırsız 
bir biçimde, ataerkilliği baş aşağı edebilecek şekilde inşa edile-
bilirliğidir. 
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V. BÖLÜM: 

ERKEKLİĞİ OLUŞTURAN ROLLER VE 
NORMLAR 
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V.  BÖLÜM:  Erkekliği oluşturan roller ve normlar

38.  Bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak erkekliği oluşturan 
başıca unsurlar nelerdir?

Bir toplumsal cinsiyet kategorisi olarak erkeklik, toplumsal ve 
kültürel koşulların ürünüdür. Bu toplumsal ve kültürel koşullar, 
aile, sosyalizasyon, eğitim, ekonomi, hukuk, siyaset ve medya 
gibi kurumlar aracılığıyla erkeklikleri biçimlendirir. Benzer bir bi-
çimde, erkeklikler kamusal alan ve özel alanda farklı yollardan 
şekillendirilmektedir. Farklı koşullarda farklı erkeklikler ortaya 
çıkar. Özel alanda sosyalizasyonun rolü daha belirleyiciyken, ka-
musal alanda kişiler arası ilişkiler, eğitim, ekonomi, hukuk ve si-
yasetin rolü daha büyüktür. 

Toplumda erkekliğe ilişkin kurgular ve erkeklik kodları birbiriyle 
ilintili parçalardan oluşan, fakat her zaman örtüşmeyen bir ya-
malı bohça gibidir. Erkeklerin büyük çoğunluğu ataerkil olması-
na rağmen, ataerkilliğin görünürleşme biçimleri farklılık gösterir. 
Farklı sınıflarda, farklı coğrafyalarda, farklı toplumsal ilişkiler so-
nucunda, farklı zamanlarda, farklı eğitim ve sosyalizasyon süreç-
leri sonucunda farklı erkeklikler ortaya çıkar. Örneğin, kentli, üst 
sınıfa mensup, ulusaşırı işadamları arasında görülen erkeklikler 
ile mafya üyeleri arasında görülen erkeklikler birbirinden olduk-
ça farklıdır. Diğer yandan, orta sınıf bir memur ile bir tıp hekimi 
aynı derecede ataerkil olabilir; fakat bunu deneyimleme ve dışa 
vurma biçimleri farklıdır. Bu konuda en önemli örneklerden biri 
de, yaşlı erkekler ve genç erkeklerin durumudur. Yaşlı erkekler 
ve genç erkeklerin her ikisi de ataerkil olmakla birlikte, yaşlı er-
kekler hem ataerkillikten daha fazla pay alırlar, hem de ataerkil 
toplumsal yapıda genç erkekler üzerinde hiyerarşik olarak daha 
üst bir konumdadırlar. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, belirli toplumsal ve kültü-
rel koşullar sonucunda ortaya çıkan erkekliklerin, ataerkil iktidar 
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yapısıyla kurdukları ilişki, sosyalizasyon, duygulanım, cinselliğe 
ilişkin tutumlar ve eylemler, giyim-kuşam, bedensel özellikler, 
düşünce yapısı, kullandıkları özel sözler ve ifadeler bakımından 
ortaklaştıklarıdır.

39. Toplumda erkeklere yönelik beklentiler nelerdir? Bunların 
ne gibi sonuçları vardır?

Ataerkil toplumsal yapı farklı erkekliklere yönelik farklı beklen-
tilere sahiptir. Bu beklentiler, toplumsal koşullar tarafından şe-
killendirilir. Örneğin savaşçı topluluklardaki erkeklikler, cesaret, 
gözü karalık, dayanıklılık ve disiplin gibi özellikleri öne çıkarır. 
Buna karşın, sanayileşmiş –ve hatta sanayileşme-sonrası evreyi 
deneyimleyen- toplumlarda cesaret değil, maddi refah, eğitim, 
sağlık ve bakımlı olmak daha fazla ön plandadır. Diğer yandan, 
yaşanan yer, toplumsal ve kültürel gereksinimler erkeklikleri şe-
killendirmektedir.

Burada, içinde yaşadığımız coğrafyaya ilişkin oldukça açıklayıcı 
bir örnek vermeyi gerekli görüyorum. Kültürel antropolog Da-
vid D. Gilmore, kültür-aşırı çalışması Manhood in the Making’de 
(Erkekliğin İnşası) çeşitli yerlerde farklı antropologlar tarafından 
yapılan alan çalışmalarına dayanarak, Akdeniz çevresindeki ül-
kelerde erkekliğin ahlaki şartlarını, dört başlık altında açıklar: 

1. erkeğin karısını hamile bırakması 
2. erkeğin kendisine bağımlı olanların bakımını sağlaması 
3. erkeğin ailesini koruması 
4. erkeğin kişisel özerkliği. 

Erkekler, Akdeniz çevresindeki ülkelerde, ancak bu dört koşulu 
yerine getirdikleri takdirde erkek olarak toplumsal kabul göre-
bilmektedirler.

Tüm bu sosyoekonomik, tarihsel ve mekansal farklılaşmaların so-
nucunda ataerkilliğin farklı deneyimlenme biçimleri ve böylece 
de farklı erkeklikler ortaya çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta, erkekliklerin değişmez olmadığıdır. Erkekliklerin 
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toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda değişmesi, ataerkilli-
ğin ortadan kalkmasına katkıda bulunacaktır. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini içselleştirmiş erkeklikler, daha mutlu bir dünya demek-
tir.

40. Erkekliğin sosyokültürel inşasında özel alanın ne gibi bir 
rolü vardır?

Erkeklik erken çocuklukta ilk olarak özel alanda kurulur ve ye-
tişkinlikte de özel alanda erkekliğin yeniden üretimi gerçekleşir. 
Erkekler –ilerleyen yaşlarda baba rol modeli olarak öne çıkıncaya 
değin- çocukluğun ilk yıllarında anneleri ile özel alanda gerçek-
leşen sosyalizasyon  sürecinde “erkek olmayı” öğrenirler.  

Özel alan, yetişkinlikte de erkeklik açısından önemli bir belirle-
yiciliğe sahiptir. Yetişkin bireylerin biyolojik yeniden üretimleri 
ağırlıklı olarak özel alanda gerçekleşir. Şöyle ki çalışan erkekler 
iş gününün ardından özel alanda yeni güne kadınlar tarafından 
bedel ödemeksizin hazırlanırlar. Bu bakımdan özel alan kadına 
yönelik emek sömürüsünün en yoğun gerçekleştiği alanlardan 
birisidir. Kadınların evde erkekler için çalışması ataerkil söylem 
tarafından “doğanın kanunu” olarak gösterilir ve erkekler bu sö-
mürüden çıkar sağlarlar. Özel alanda erkeklerin bakımının ka-
dınlar tarafından sağlanması ise erkeklerin ataerkil söylemden 
yararlanarak, ataerkil erkekler olarak kendilerini kurmalarında 
merkezi bir role sahiptir. Ev işi yapmamak “erkekliğin şanından” 
sayılırken, ev işi yapan erkekler ise “kadınsı” olarak kabul edil-
mekte ve toplumsal dışlanma yaşamaktadırlar.

Diğer yandan, özel alan ataerkil toplumsal yapıda meşru kabul 
edilen cinsel birlikteliklerin gerçekleştiği temel alandır. Bu ba-
kımdan ataerkillikte erkekliğin temellerinden biri kabul edilen 
soyun devamının sağlanması özel alanda gerçekleşmektedir. 
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Batılı ataerkilliklerde “erkeğin kalesi” olarak görülen özel alan, 
aynı zamanda psikolojik güvenlik gereksinimlerinin ve psikolojik 
yeniden üretimin karşılandığı mekandır. Öte yandan, doğulu er-
kekliklerde ise mahrem alan her şeyin korunaklı ve saklı alanıdır. 
Bir anlamda namusun korunduğu yerdir. Erkekler, özel alanda 
hem ailelerinin hem de kendilerinin güvenliğini sağlamaktadır-
lar. Burası erkekler için hem kadınları “son kerteye değin” ege-
menlik altına alabildikleri ve namusundan sorumlu oldukları, 
hem de duygusal olarak kendilerini rahat ve güvencede hisse-
debildikleri alandır. Özel alana ilişkin erkeklik kurgularının değiş-
tirilmesi, ataerkilliğin ortadan kaldırılması yolunda son derece 
elzemdir.

41.  Erkekliğin sosyokültürel inşasında kamusal alanın ne gibi 
bir rolü vardır?

Kamusal alan, ataerkil toplumsal yapı içinde erkeklerin doğal ve 
fiili egemenlik alanı olarak görülmektedir. Ataerkil toplumlarda 
ekonomi, siyaset, hukuk, eğitim, medya ve iletişim kurumları 
erkeklerin denetimindedir. Erkekler kamusal alanı denetleyerek 
toplumun tamamı üzerinde egemenlik kurarlar. Kamusal alan 
aracılığıyla toplum üzerinde kurulan bu egemenliğin kurulma 
biçimleri ataerkil erkeklikleri şekillendirmektedir.

Öncelikle erkekler, toplumsal ilişkilerini, kadınlardan farklı ola-
rak, üzerinde neredeyse mutlak bir denetime sahip oldukları –ve 
böylece de kendilerini rahat hissettikleri- kamusal alanda yaşar-
lar. Çalışma yaşamı da son tahlilde erkeklerin alanıdır, siyasi ka-
rarların alındığı parlamentolar, partiler ve sendikalar da, birçok 
spor karşılaşması da, mahkemeler de, medya da… Erkekler, ka-
dınların aksine, evde değil, iş yerlerinde, kahvehanelerde, lokan-
talarda, meyhanelerde/barlarda, spor karşılaşmalarında, ibadet-
hanelerde… sosyalleşirler. 

Zamanlarının çoğunu kamusal alanda geçiren yetişkin erkekler, 
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erkek kimliklerini kamusal alanda gerçekleşen toplumsal dina-
miklere ve bu dinamiklerin ortaya çıkardığı gereksinimlere göre 
şekillendirmektedirler. Erkek bireyler, kamusal alandaki erkeklik-
leri kendi yaşamlarında gerçekleştirdikleri pratikler aracılığıyla 
yeniden üretirler. Medya temsilleri, filmler, reklamlar, siyasi karar-
lar, ekonomik ilişkiler, yeni yasalar, spor müsabakaları sırasındaki 
eylemler, erkekler arası arkadaşlık ilişkilerinde –kamusal alanlar-
da- paylaşılanlar, kavgalar, argo ifadeler, küfürler… erkekliklerin 
kamusal alanlarda biçimlenişini etkilemektedir. 

Erkeklikler, en çok kamusal alanlarda kurulmakta ve deneyim-
lenmektedir. Erkekliğin kamusal alandaki deneyimlenme tarz-
larını değiştirmek, ataerkilliğin ortadan kalkması yolunda son 
derece canalıcı bir katkı sağlayacaktır. 

42.  Erkeklere özgü, sadece erkeklerin kullanımına ve erkeklerin 
toplumsallaşmasına açık alanlar nereleridir? Bu alanların 
erkekler için ne gibi sonuçları vardır?

Yalnızca –veya ağırlıklı olarak- belirli bir cinsiyetin kullanımına 
açık mekanlara “eştoplumsal” (homosocial) mekanlar denir. Bu 
mekanlarda aynı cinsiyetten bireyler toplumsal ilişkiler kurmak-
tadırlar. Örneğin, kahvehaneler sadece erkeklerin kullanımına 
açık, güzellik salonları da –erkekler için olan az sayıda mekan bir 
yana bırakılacak olunursa- sadece kadınların kullanımına açık eş-
toplumsal mekanlardır.

Bu mekanlar, tek bir cinsiyetten bireylerin kullanımına açık oldu-
ğu için, aynı cinsiyetten bireylerin birbirleriyle daha fazla iletişim 
kurdukları ve birbirlerinin cinsiyet kimlikleri üzerinde daha fazla 
etkili oldukları yerlerdir. Buralarda toplumsal cinsiyet kimlikleri 
daha kesif bir biçimde deneyimlenmektedir. Ataerkil toplumsal 
yapı, kadınlar ve erkeklerin toplumsallaşma alanlarını birbirin-
den ayırarak, aynı cinsiyetten bireylerin arasındaki toplumsal 
cinsiyet kimliğini daha fazla güçlendirmektedir. Daha da önem-
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lisi, bu alanlar vurgulanmış toplumsal cinsiyet performanslarına 
sahne olarak toplumsal cinsiyet kimliklerini yeniden üretmekte 
ve şekillendirmektedir. Örneğin, genç erkekler –yakın zamana 
değin kadınların girmediği ve günümüzde de sınırlı bir biçimde 
girebildiği- stadyumlarda “erkek olmayı dibine kadar hissetmek-
tedirler”. Oysa ki, eştoplumsal mekanlar, verili bir biçimde erkek-
liği ve/ya kadınlığı temsil eden yerler değil, ataerkil toplumsal 
kurguların üretildiği ve ataerkilliğin yeniden üretildiği alanlardır. 
Ataerkilliğin ortan kaldırılması için mekanların toplumsal ve kül-
türel kurgular aracılığıyla cinsiyetlendirilmesi ortadan kaldırıl-
malıdır.

43.  Erkeklerden nasıl bir kişiliğe sahip olmaları ve ne gibi dav-
ranışlar sergilemeleri beklenmektedir? 

Ataerkil toplum, erkeklerden erkek egemenliğinin üretimi ve 
yeniden üretimini sağlayacak şekilde davranmalarını bekler. 
Örneğin içi farklı vurgularla doldurulabilecek “adam gibi adam” 
ve/ya “erkek adam” ifadeleri günlük dile sık sık yansır. Bu cinsiyet 
rollerine ilişkin normlar, tarihsel ve toplumsal koşulların ürünü-
dür. Belirli tarihsel ve toplumsal koşullarda bu cinsiyet rolleri ve 
normlarının içeriği değişir. Unutulmaması gereken nokta, bu rol 
ve normların ataerkillik tarafından şekillendirilen kurgular oluşu-
dur.

Günümüzün ileri kapitalist toplumunda farklı toplumsal sınıf-
lardaki erkeklere yönelik, hepsi ataerkillik tarafından biçimlen-
dirilen, farklı cinsiyet rol ve normları bulunmaktadır. Toplumsal 
kurgular tarafından şekillendirilen bu toplumsal normlar, farklı 
erkeklikler için farklı rollerin geçerli olmasına ve farklı beklentile-
rin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 

Örneğin, üst ve üst orta sınıf erkeklerden iyi eğitimli olmaları, 
bakımlı olmaları, sağlıklarına dikkat etmeleri, bedenlerini dinç 
tutacak sporlar yapmaları ve rekabetçi olmaları beklenmektedir. 
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Buna karşın, alt sınıflardaki erkeklerin ailelerinin bakımını sağ-
lamaları, fiziksel şiddet uygulamaktan kaçınmamaları, duygu-
larını kamusal alanda belli etmemeleri, ailelerindeki kadınların 
namusunu korumaları, “kadınlıkla” ilişkilendirilen ev işlerini yap-
mamaları ve çocuk bakımı gibi işlerden uzak durmaları beklenir. 
Burada vurgulanması gereken nokta, bunların hepsinin, ataerkil 
kapitalist toplumsal yapının bekasını sağlamaya yönelik farklı rol 
ve normlar oluşudur. Bunlar ezeli ve ebedi değildir. Toplumsal 
cinsiyet rol ve normları, ataerkilliğin ürünüdür. Ortadan kaldırıl-
maları, ataerkilliğin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacaktır.

44.  Erkeklere nasıl bir beden imajı dayatılmaktadır?

Geçmişteki ataerkil toplumlarda erkeklerin güçlü kuvvetli ve 
dayanıklı olmaları beklenmekteydi. Günümüzün ileri kapitalist 
toplumlarında bu beklentiler yerini sağlıklı ve bakımlı olmak gibi 
niteliklere bırakmıştır. Halihazırdaki ataerkil toplumlar, biyolojik 
güç ve kuvvetin yanı sıra uzun ömürlü ve sağlıklı olmayı bekle-
mektedirler. Her dönemin kendine özgü kabul edilebilir, beğeni-
lebilir, arzulanabilir bir erkek bedeni imajı vardır.

Bu beden imajları, erkeklerin mutlu ve sağlıklı bireyler olmalarını 
güvenceye almaktan ziyade, halihazırdaki ataerkil kapitalist ya-
pının işleyişinin ve sürdürülebilmesinin yarattığı gereksinimlerle 
ilgilidir. Geçmişin her an savaşa gitme ihtimali nedeniyle güçlü-
kuvvetli olması beklenen erkekleri, günümüz enformasyon top-
lumlarında yerini uzun ömürlü, eğitimli ve bakımlı olması bek-
lenen erkeklerine bırakmıştır. Bakımlılık ve uzun ömür, erkeğin 
“yaşam kalitesinin” yükselmesinden ziyade ataerkil kapitalizm 
içinde işlevselliğinin ve kendini pazarlayabilirliğinin arttırılma-
sına yöneliktir. Günümüzün bakımlı erkeklikleri, yakın geçmişin 
katı sert ve maço erkekliklerinden daha az ataerkil değildir; yal-
nızca günümüz ataerkil kapitalizminin gereksinimleri doğrultu-
sunda erkeklikler kabuk değiştirmektedir.
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VI. BÖLÜM: 

SOSYALİZASYON ve ERKEKLERİN 
YAŞAMLARI 
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VI.  BÖLÜM:  Sosyalizasyon ve erkeklerin yaşamları

45.  Erkek sosyalizasyonu nedir?

“Sosyalizasyon” bireylerin yaşamlarının başlangıcından itibaren, 
toplumsal normları, gelenekleri ve ideolojileri öğrenerek içsel-
leştirmeleri anlamına gelir. Toplumsal ve kültürel kodlar birey-
lerin düşünce, tutum ve davranışları üzerinde büyük bir belir-
leyiciliğe sahiptir. Bireyler, kendi duruşlarını ve yaşayışlarını bu 
kodlar dahilinde şekillendirirler. Diğer bir deyişle, toplumsal ve 
kültürel kodlar bireyin içinde doğaçlama yapabileceği sınırları ve 
doğaçlama yapma tarzlarını belirlemektedir. İşte sosyalizasyon, 
bireylerin bu toplumsal ve kültürel doğaçlama tarzları ve doğaç-
lamalardaki sınırlılıkları içselleştirmeleri demektir.

Bireyler, sosyalizasyon aracılığıyla topluma ve kültüre katılırlar. 
Sosyalizasyon bireylerin doğumuyla başlayan ve yaşam boyu 
devam eden  bir süreçtir. Bu süreçte bireyler beğenileri, tutum-
ları, davranış biçimlerini, dili, düşünüş tarzlarını, toplumsal ilişki 
kurma tarzlarını, toplumsal cinsiyete ilişkin kodları, ahlaki de-
ğerleri, inançları, gelenekleri ve zihniyetleri… edinirler. Toplum-
sal norm ve rolleri içselleştiren bireyler toplumun üyeleri olarak 
düşünmekte, davranmakta ve tutumlar sergilemektedirler. Bir 
toplumsal cinsiyet kimliği olarak erkeklik de sosyalizasyon süreci 
içinde şekillenmektedir.

Erkek sosyalizasyonu, erkeklerin toplumsal ve kültürel olarak 
“erkek” kabul edilmek için -toplumsal ve kültürel- kodları, rolle-
ri ve normları içselleştirmelerine işaret eder. Bu süreçte erkekler 
nerede ve nasıl davranma(ma)ları, nasıl giyin(me)meleri, nasıl 
bir dil kullanma(ma)ları, nasıl düşün(me)meleri, ne gibi tavırlar 
sergileme(me)leri gerektiğini… öğrenerek içselleştirirler. 

Erkekler, “erkekler ağlamaz” ifadesini defalarca işitir, çocukken 



72

evcilik oynamaları engellenip silahlarla oynamaya teşvik edilir, 
ailedeki “kadınların namusunu korumayı öğrenir”, ev işleri yap-
malarının engellenir, mavi giymeleri özendirilip pembe ve mor 
giymeleri tasvip edilmez, şiddet kullanmaları engellenmek yeri-
ne özendirilir, ergenlikten itibaren kadınlara yönelik doymak bil-
mez bir cinsel talep sergilemeleri beklenir, çocukluktan itibaren 
queer bireyler ve onlarla ilişkilendirilen her şeyden uzak durma-
ları ve hatta onları aşağılamaları beklenir, heteroseksüellik yega-
ne “normal” cinsel yönelim olarak öğretilir… kısacası toplumda 
kadınlıktan ve queer olmaktan ve onlarla ilişkilendirilen özellik-
lerden sıyrılarak erkeklerin hakim erkeklik kodlarıyla ilişkilendiri-
len özellikleri benimsemeleri beklenir. Zira ataerkil toplumların 
birçoğundaki erkeklik kodları, erkeklerin “kadın” ve/ya “queer” 
olmaması fikri üzerine kuruldur. Böylesi bir sosyalizasyon süre-
cinden geçen bireyler, ataerkil kapitalist toplumların gereksinim 
duyduğu türden homofobik ve kadınlar ile queer bireyleri ezen 
ve ikincilleştiren kimseler haline gelmektedir. 

Toplumsal bir kurgu olarak erkeklik, sosyalizasyon sürecinde öğ-
renilerek içselleştirilmektedir. Erkekler ve erkekliklerin değişmesi 
için erkek sosyalizasyonunun toplumsal cinsiyet eşitliği doğrul-
tusunda değişmesi gerekmektedir. Bu durum toplumda topye-
kün bir değişikliğin gereğine işaret etmektedir.

46.  Erkek sosyalizasyonunu neler şekillendirmektedir?

Erkek sosyalizasyonunu ataerkil kapitalizmin beklentileri şekil-
lendirmektedir. Bu süreçte çocukluktan itibaren erkeklere, top-
lum ve kültürün kadınlar ve queer bireyler ile ilişkilendirdiği –ve 
fakat erkekler ve erkeklik ile ilişkilendirmediği- pratiklerden uzak 
durmaları söylenir. Onlardan kadınlar ve queer bireylerin ezilme 
ve ikincilleştirilmelerine katkıda bulunacak davranış ve tutumlar 
sergilemeleri beklenmektedir. Erkekler, bu doğrultuda toplum-
sal cinsiyet eşitliğini engelleyen heteronormatif ve ataerkil bir 
sosyalizasyon sürecinden geçerler.
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47. Türkiye’de erkeklerin yaşam döngüsünün başlıca dönüm 
noktaları nelerdir?

Türkiye’de erkeklerin yaşam döngüsünün başlıca dönüm nokta-
ları, doğumu izleyen süreçte dilin öğrenilmesi, sünnet, ilk cinsel 
deneyim, zorunlu askerlik hizmeti, para kazanmaya başlamak, 
evlenmek (ve düğün), baba olmak ve yaşlı ve sözü dinlenir bir 
erkek olmak olarak değerlendirilmektedir. 

Bu dönüm noktaları, biyolojik periyotlar değil, toplumsal ve 
kültürel koşulların ürünüdür. İnsanlar doğar, büyür, yaşlanır ve 
ölürler. Yaşam sürecindeki bazı anların “yaşamın dönüm nokta-
sı” haline getirilmesi, toplumsal ve kültürel kurguların ürünüdür. 
Burada kritik olan, bu dönüm noktalarının ataerkil bir mantıkla 
biçimlendirilmiş olmasıdır. Bunlar, erkekleri ataerkil bireyler ha-
line getirmektedir. “Para kazanmaya başlamanın” ya da “zorunlu 
askerlik hizmetinin” cinsiyet kimliğinin belirli bir evresine işaret 
etmesi, ancak toplumsal ve kültürel kodlar ile ilişkilendirildiği 
takdirde mümkün olmaktadır. Bu dönüm noktaları zaman ve 
mekan içinde de farklılık göstermektedir. Örneğin modernite 
öncesinde, “para kazanmaya başlamak” bir dönüm noktası de-
ğildi.  İşte erkekliğin toplum ve kültür aracılığı ile inşası, belirli 
zamanlarda gerçekleştirilen olaylara –ya da eylemlere- ayine 
benzer anlamlar yüklenerek gerçekleşmektedir. Erkek toplumsal 
cinsiyet kimliğinin eşitlikçi bir biçimde deneyimlenmesi, ancak 
yaşam sürecine belirli dönüm noktaları atfetmekten vazgeçmek-
le ya da bu noktaları ataerkil belirlenimden kurtarmakla müm-
kün olabilir.

48.  Erkekler yaşamları boyunca nasıl bir sosyalizasyon sürecin-
den geçerler?

Erkekler, doğumdan itibaren adım adım ataerkil erkeklik kodla-
rını öğrenerek içselleştirdikleri bir sosyalizasyon sürecinden geç-
mektedirler. Bu süreçte ilkin ataerkil dil öğrenilmektedir. Erkek 
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egemen kodlar tarafından sınırları çizilen dil, erkek çocukların 
ilk aylardan itibaren cinsiyetlendirilmiş bir dünyaya katılmaları-
na yol açar –elbette kız çocuklar için de aynı süreç geçerlidir. Bu 
dünyada erkek çocuklar annelerinin ve babalarının, kadınların 
ve erkeklerin kendileri ile hangi sesler ve sözcükler aracılığıyla 
ilişkiler kurduğunu, hangi işleri yaptığını dil aracılığıyla öğrenir-
ler ve ataerkil söylemi dil aracılığıyla içselleştirmeye başlarlar.

İzleyen süreçte, çocukluktan başlayarak erkeklerin “erkek olmayı 
öğrenmeleri” ve kadınlar ve queer bireylerle ilişkilendirilen her 
şeyden kendilerini ayrıştırmaları sağlanmaya çalışılır. Böylece er-
keklere, çocukluktan itibaren, zayıflıkla ilişkilendirilen duyguları-
nı gizlemeleri, kadınlar ile değil erkekler ile ilişki kurmaları, cesur 
olmaları, kadınların “namusunu” korumaları, “delikanlı” olmaları, 
“kavgadan kaçmamaları”… öğretilir. Bütün bu özellikler, ataerkil 
kapitalizmin gereksinim duyduğu erkeklikleri sosyalizasyon ara-
cılığıyla erkeklerde inşa etmeye yöneliktir.

Çocukluktan itibaren erkekler sosyalizasyon sürecinde birçok 
evreden geçer. Türkiye’de sünnet, ilk cinsel deneyim, zorunlu as-
kerlik hizmeti, baba olmak ve hatta “yaşlı ve sözü dinlenir” erkek 
haline gelmek erkek sosyalizasyon sürecindeki başlıca evreleri 
oluşturmaktadır. Bunları “erkek olmanın” kilometre taşları haline 
getiren, ataerkil toplumsal ve kültürel kodlardır. Bunları kadınlar 
ve queer bireyler değil yalnızca erkeklerin “gururla” deneyimle-
melerine izin verilmektedir. Bunlara birkaç örnek verelim.

Sünnet, temelde erkek çocukların anneden –ve anne ile ilişki-
lendirilen “kadınsı” özellikler ve ilişkilerden- ayrılarak “erkeklerin 
dünyasına” simgesel katılımına işaret eder. Bu katılım aynı za-
manda dini olarak da meşrulaştırılmaktadır. Genellikle Oedipus 
karmaşasının yaşandığı 4-6 yaş arasında gerçekleştirilen sünnet, 
erkek çocukların anneden ayrılışını vurgulamayı ve bunu hem 
cerrahi müdahale ile erkek çocuğun kendisine, hem de gerçek-
leştirilen sünnet düğünü aracılığıyla toplumun diğer üyelerine 
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duyurmayı amaçlar. Unutulmaması amacıyla gerçekleştirilen 
düğünün ardından erkek çocuk, artık “erkek olduğunu”, “erkekler 
gibi davranması gerektiğini” öğrenir. Sünnet ile kadınların alanı 
ve dünyasından bir duygusal ve toplumsal kopuş yaşanmakta-
dır. Bu olay, daha sonra defalarca vurgulanarak, erkeklerin ata-
erkil erkeklerin dünyasına vurgulanmış bir biçimde katılımını 
sağlamaktadır.

İlk cinsel deneyim, kültür tarafından doğallığından ve spontanlı-
ğından koparılarak, birçok erkek için su içmek ve/ya nefes almak 
gibi bir şey olmaktan çıkarılmakta ve travma halinde deneyim-
lenmektedir. Böylece cinsel deneyimler her iki tarafa da sınırlı 
cinsel haz veren, erkeğin partnerine yönelik aşağılama ve hatta 
şiddet içeren tutum ve eylemlerde bulunduğu bir alan haline 
gelmektedir. 

Askerlik hizmeti, erkeklerin militarizm, vatanseverlik, milliyetçi-
lik, dayanıklılık ve disiplin gibi özellikleri içselleştirerek bu özel-
liklerin birincil failleri ve taşıyıcıları haline gelmelerini amaçla-
maktadır. Oysa ki askerliğin erkeklikle kültürel ilişkiler haricinde 
hiçbir doğrudan bağı yoktur.

Baba olmak ise, ataerkil sosyalizasyon süreci söz konusu oldu-
ğunda erkek bireylere yeni bir yaşamın, çocuğu olmanın coş-
kusunu vermek ile ilgili değildir. Bilakis, kültürel olarak erkeğin 
“neslini sürdürebilme yetisine” işaret etmektedir. Daha da önem-
lisi, baba olmak, erkeğin toplumun en küçük parçası olarak gö-
rülen ailenin fiilen “reisi” olmasını, yani “erkek egemenliğinin 
doruğunu” simgelemektedir. Sosyalizasyonun baba olma evresi, 
ataerkil içeriği nedeniyle, erkeklerin baba olmanın nasıl gerçek-
leştirileceği, nasıl çocuk bakılacağı, nasıl çocukla ilişki kurulması 
gerektiği… gibi şeyleri öğrenmelerini sağlamak yerine, ataerkil 
içeriği nedeniyle, baba olmayı erkek olmanın kilometre taşların-
dan biri haline getirmektedir.
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Erkek sosyalizasyonu bu aşamaların dışında da gerçekleşmek-
tedir. Sosyalizasyon, en çok erkeklerin eştoplumsal ilişkilerinin 
yoğun olduğu alanlarda gerçekleşir. Erkekler arası arkadaşlıklar, 
futbol maçları, cinsiyetçi küfürler, kahvehaneler, spor salonları, 
askeri birlikler, erkek öğrenci evleri, erkek dedikoduları, erkekle-
rin kadınlardan çok zaman geçirdiği iş yerleri, porno web siteleri, 
genelevler, meyhaneler ve barlar… erkek sosyalizasyonunun yo-
ğun bir biçimde gerçekleştiği alanlardır.

Günümüzde sosyalizasyon erkekleri ataerkil bireyler haline ge-
tirmeye yöneliktir. Erkek sosyalizasyonunun içeriği toplumsal 
cinsiyet eşitliği doğrultusunda değiştirildiği takdirde, ataerkil 
toplumsal yapının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli bir kat-
kı yapılmış olacaktır. 
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VII. BÖLÜM: 

ERKEKLİK ve SORUNLARI 
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VII. BÖLÜM:  Erkeklik ve sorunları

49.  Ataerkil bir toplumda erkek olmanın, erkekler için yarattığı 
başlıca sorunlar nelerdir?

Erkek olmak zor ve tehlikelidir. Ataerkil bir toplumda erkek ol-
mak için erkek olarak doğmak yetmez, “erkek olmak” gerekir. Ya-
şam boyu, erkekliği defalarca, bitmek bilmeyen performanslarla 
kanıtlamak ve yeniden kurmak gerekir, böyle beklenir. Erkek ol-
duğunu göstermek için, “erkekler ağlamaz”; erkekler “kahraman 
olmak” adına aslında gerçekten inanmadıkları türlü şey yapar; 
erkekler kavga eder savaşa gider; erkekler “ailenin reisi, evin 
erkeği”dir; erkekler kadınlıkla ilişkilendirilen her şeyden uzak 
durmak zorunda olduklarını düşünür; erkekler kadınlarla rahat 
ve doğal bir biçimde ilişkiye girmekten korkar; erkekler yemek 
yapmayı, yaşadığı yerin temizliğini yapmayı, çamaşır ve bulaşık 
yıkamayı, kendine, çocuklara ve yaşlılara bakmayı bilmez; er-
kekler partnerlerine sevgilerini göstermeyi beceremez; erkekler 
duygularını tanımaz –ya aşırı, ya da çok az yaşadıklarını sanır- ve 
bu nedenle de duygularını ifade etmekten acizdir; erkekler “milli 
olmak” stresiyle boğuşmuşlardır; erkekler –cinselliği ataerkil bir 
biçimde yaşadıkları için- oldukça sınırlı bir biçimde cinsel doyum 
yaşarlar… tüm bunlardan da önemlisi, erkek egemenliği adına 
kadınlar ile queer bireyleri ezmek suretiyle mutsuz yaşamlar sü-
rerler… Ataerkillik, sahte bir “erkek üstünlüğü” adına, toplumsal 
üstünlük getiriyor gibi görünmekte ve erkeklerin yaşamlarını 
cehenneme çevirmektedir. 

50.  Ataerkillik, erkeklerin duygusal yaşamlarını nasıl etkiler?

Erkekler, ataerkillik nedeniyle duygularına yabancılaşmaktadır-
lar. Ataerkil toplumsal yapı, “erkek olmak” adına erkekleri duygu-
larını gizlemeleri doğrultusunda baskılar. Ataerkil söylem, duy-
guların erkekler için “zayıflık” olduğu fikrini vurgulayarak söyler. 
Bu anlayışa göre, erkekler duygularını belli etmemelidirler. An-



80

cak erkekleri “güçlü” gösteren coşku, öfke, kızgınlık… gibi duy-
guların ifade edilmesine izin verilir. Ataerkil söyleme göre erkek-
ler “ağır olmalıdırlar”. Sosyalizasyon sürecinin başından itibaren 
“erkekler ağlamaz”, “erkekler yüksek sesle gülmez”, “erkekler ağır 
olur” ve “erkekler sevgisini belli etmez” gibi sözlerle büyüyen er-
kekler, ne hissettiklerini ve duygularını nasıl ifade edeceklerini 
bilemez hale gelirler. 

Kendi duygularına yabancılaşan erkekler, hangi durumda ne his-
settiklerini bilemezler. Duygu yelpazelerinde neler olduğunu, ne 
zaman, hangi duyguyu, ne kadar, ne şekilde hissettiklerini an-
layamazlar. Sevinçlerini, üzüntülerini, hüzünlerini, coşkularını, 
öfkelerini, korkularını, mutluluklarını, gerilimlerini, beğenilerini, 
tutkularını, arzularını, aşklarını, taleplerini, yalnızlıklarını, şef-
katlerini, özlemlerini, nefretlerini, kaygılarını, gücenmişliklerini, 
incinmişliklerini, hoşnutluklarını, güven ve güvensizliklerini… 
genellikle bilemezler ve ifade edemezler. 

Üstelik bunun sonucunda çoğu zaman hissettiklerini zannet-
tiklerini şey yerine gerçekte bambaşka şeyler hisseder ve o akli 
düzlemde kaçtıkları duygularını akli düzlemde bastırırlar. Örne-
ğin öfke ve nefret hissettiklerini zannederken gerçekte sevgi bile 
hissediyor olabilirler. Çünkü “erkekler duygusal olmaz” fikriyle 
yetiştirilip, ataerkil söyleme tutsak olmuş ve kendi duygularına 
yabancılaştırılmışlardır. 

Bunun sonucunda kendi çevreleriyle, partnerleriyle, çocuklarıy-
la… ilişki kurarken güçlük yaşarlar. Aşık olduklarında doğru oldu-
ğunu zannettikleri yapışkan ve ısrarcı sevgili rolü oynarlar; ya da 
aşırı korumacı ve yasaklayıcı davranırlar… Cinsel taleplerini ifade 
edemedikleri için, isteklerini partnerlerine dayatırlar… partner-
lerine sevgilerini belli edemezler. Bundan kaçmaya çalışırlar… 
Çocuklarına şefkat göstermekten aciz olduklarını hissedip öfke 
patlamaları yaşarlar… Coşkularını ifade etmeyi beceremez ve 
silaha sarılırlar… Eşleriyle sorun yaşadıklarında incinmişliklerini 
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gizlerler… Üstelik tüm bunların sonucunda yaşamlarının ilerle-
yen yaşlarını büyük bir hayal kırıklığı ve pişmanlıkla geçirirler.

Kendi duygularını tanımayan erkekler, başta kadınlar olmak 
üzere, diğer tüm insanlarla empati kuramazlar; çünkü onların 
ne hissettiğini anlayamaz haldedirler. Erkekler çevrelerindeki in-
sanların duygularına kayıtsız kalırlar. Onların niçin üzüldüklerini, 
coşku duyduklarını, bir şeyler talep ettiklerini… anlayamazlar. 
Çünkü kendi duygularına yabancı oldukları gibi, diğer insanla-
rın hissettiklerine karşı da acizdirler. Bunun sonucunda, kendileri 
dışındakileri “insan” kabul etmeyerek, rahatlıkla şiddete başvura-
bilen ve onları ezen kimseler haline gelirler.

Erkeklerin “erkek egemenliği” karşılığında yaşadıkları bu duygu-
larına yabancılaşma hali gerçek bir yıkımdır. Bu yıkım, erkekleri 
kendilerine yabancılaştırdığı gibi, kadınlar, çocuklar ve queer bi-
reyleri ezen, onları “insan” yerine koymayan bireyler haline ge-
tirmektedir. Hem ataerkilliğin ortadan kaldırılması, hem de er-
keklerin kendilerinin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için 
erkeklerin duygularına yabancılaşmalarını kırmaları şarttır.

51.  Ataerkillik, erkeklerin cinsel yaşamlarını nasıl etkiler?

Cinsellik, insanı zenginleştiren bir alandır. Oysa ki erkekler, ataer-
killik nedeniyle, cinselliklerini sağlıklı, doğal ve içten bir biçimde 
yaşayamamaktadırlar. Erkekler ataerkillik nedeniyle heteronor-
matif ve heteroseksist değerlere sıkışmışlardır. Erkek egemen 
toplumsal yapı, erkeklerin de kadınların da cinselliği son derece 
sınırlı bir haz duyarak yaşamasına yol açmaktadır.

Ataerkil toplumsal yapı, cinsel birlikteliklerin erkek egemen kül-
türün dayattığı şekilde, erkeğin “üstün ve egemen” konumda 
olduğu, kadınınsa “ezildiği ve ikincilleştirildiği” bir biçimde ya-
şanmasını beraberinde getirmektedir. Diğer bir deyişle, kamusal 
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alandaki erkek egemen toplumsal ilişkiler, özel alana da yansı-
maktadır.

Öte yandan birçok erkek, cinselliği kayda değer bir performans 
kaygısıyla yaşamaktadır. Erkekler cinselliği partnerleriyle birlikte 
özgür, içten, doğal ve kendiliğinden bir biçimde deneyimleme-
mektedir. Birçok erkek cinselliği “sürekli talepkar”, “sürekli başarı-
lı” olunması gereken ve “erkek iktidarını” simgeleyen bir alan ola-
rak değerlendirmektedir. Bunun sonucunda da cinsellik “erkeklik 
performanslarının” gerçekleştiği, içi boşaltılmış ve partnerleri 
zenginleştirmek yerine tüketen bir alan olarak yaşanmaktadır. 
Cinsellik, bir “icra” değil, eşitliğin filizleneceği, korkusuzca, doğal 
ve özgür bir biçimde deneyimleneceği kendiliğinden bir mutlu-
luk kaynağı haline getirilmelidir.

Ataerkil toplumsal yapıda cinsellik, her iki cinsiyetin de haz al-
dığı ve kadın olmak ile erkek olmanın yüceltildiği temel alan 
olmaktan çıkarak, kadının yok sayılarak erkek egemenliğinin 
kurulduğu bir alan haline gelmektedir. Böylesi bir cinsel birlikte-
likte kadının cinsel taleplerinin ve duygu dünyasının zenginliği, 
erkeklerin ataerkil sosyalizasyon sürecinde edindiği “erkek ege-
menliği” tarafından hiçe sayılmaktadır. Bunun sonucunda cinsel-
likteki -insan olmayı yücelten- haz boyutu ortadan kalkmaktadır. 
Böylece de ataerkil toplumsal yapıda cinsel birliktelikler olduk-
ça sınırlı cinsel haz duyularak deneyimlenmektedir. Kadınlar ve 
erkeklerin hazzı yaşadıkları birlikteliklerin yaşanması için, her iki 
tarafa da mutluluk getirmeyen ataerkil içeriğin ortadan kaldırıl-
ması gerekmektedir.

52.  Ataerkillik, erkeklerin bedensel bütünlüğünü nasıl etkiler?

Ataerkillik, erkeklerin bedensel bütünlüğünü, diğer bir deyiş-
le, fiziksel sağlıklarını ve yaşamlarını birçok bakımdan olumsuz 
etkilemektedir.  İlkin, ataerkilliğin failleri olmalarının bir sonu-
cu olarak, erkekler faili oldukları şiddet eylemlerinde zarar gör-
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mektedirler. Örneğin erkekler, ataerkil erkekler olabilmek adına, 
kavga eder, savaşlarda dövüşür, güç gösterilerinde bulunur. Di-
ğer yandan erkeklerin çoğunlukta olduğu spor dallarında gerek 
sporcular, gerekse de izleyiciler şiddet eylemlerinin içinde yer 
almaktadırlar; bu, futboldan savunma sanatlarına değin birçok 
spor dalında görülmektedir. Ataerkil erkeklikler, erkekliğin şid-
det kullanılarak icra edilmesini gerektirmektedir. Bu durum, bir-
çok erkeğin, şiddet nedeniyle yaralanmasına ve hatta ölmesine 
neden olmaktadır.

İkinci olarak, ataerkil erkeklikler, erkekliğin ölümcül olabilecek 
“erkeklik performanslarında” kanıtlanmasını gerektirmektedir. 
Erkekler, “erkek olabilmek” adına birçok güç gösterisinde bulun-
makta, “kahraman olmak” için türlü çabalar içine girmektedirler. 
Aşırı hız yapmak, tehlikeyi hiçe saymak, gözü karalık… böyle 
örneklerdir. Erkeklik performansları, erkeklerin sağlıklarını ve ya-
şamlarını tehlikeye atmaktadır.

Son olarak, ataerkil erkekliklerin sonucu olarak, birçok erkek sağ-
lıklarına dikkat etmemektedirler. Erkekler sağlıkları ve beslenme-
leriyle ilgili birçok ayrıntıyı kadınlara devretmektedirler. Yemek 
yapmaktan, hastaların bakımına ve ev temizliğine değin birçok 
şey, kadınların yükümlülüğü olarak değerlendirilmektedir.  Bir-
çok erkek, “erkek olarak” yaşayabilmek adına, hastalandığında 
ve/ya yaralandığında kendisine bakmamakta, dengesiz beslen-
mekte, kalp hastalıklarına, kansere ve diyabete yakalanmakta-
dır… Böylece ataerkillik nedeniyle, erkeklerin sağlığı kötü yönde 
etkilenmekte ve yaşam süresi kısalmaktadır. Ataerkillik erkekler 
için sağlıksız ve ölümcüldür de… 

Erkekler hem kendi kendilerine yeterli olma fırsatını yitirmekte-
ler, hem sağlık ve hijyen konularında sahip olmaları gereken bil-
gi birikimini yitirmekteler, aynı zamanda yeniden üretimle ilgili 
her şeyi kadınlara devrederek kadınların üzerindeki emek sömü-
rüsünü pekiştirmekteler. 
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53.  Ataerkillik erkeklerde neleri eksiltir?

Ataerkillik, erkekler ve erkekliklerde sahte bir “üstünlük” hissi 
yaratır. Fakat bu “üstünlük” hissi, toplum ve kültür için olduğu 
kadar bizatihi erkeklerin kendileri için de trajik sonuçlar doğur-
maktadır. Bunlar, erkeklerin duygusal ve fiziksel yıkımından, cin-
sel hazzı kısıtlı bir biçimde deneyimlemelerine değin geniş bir 
yelpazede deneyimlenir. Erkek egemenliği, erkeklerin –ve ilişkili 
olarak kadınlar ile queer bireylerin- yaşamlarında mutluluğu bü-
tünlüklü bir biçimde yaşayabilecekleri bir alan bırakmamaktadır. 
Ataerkil erkeklikler, eksik bir biçimde yaşamanın ta kendisidir.
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VIII. BÖLÜM: 

ERKEKLİK ve DEĞİŞME 
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VIII. BÖLÜM: Erkeklik ve değişme

54.  Erkekler niçin değişmelidir?

Ataerkil erkekler ve erkeklikler, temelde iki nedenle değişmeli-
dir: (1) birincil failleri ve en fazla çıkar sağlayanları erkekler olan 
ataerkillik nedeniyle kadınlar ve queer bireyler ezilme ve ikincil-
leştirilmeye maruz kaldıkları için; (2) ataerkillik erkeklere de zarar 
verdiği için. Psikolojik olarak sağlıklı, toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dayalı bir toplum için kolektif bir kangrene dönüşen ataerkil er-
kekler ve erkekliklerin değişmeleri elzemdir.

55.  Erkekler nasıl değişebilir?

Erkeklerin değişmesinin önkoşulu, erkek egemenliğine karşı ol-
mak ve değişmek istemektir. Fakat ataerkilliğe karşı olmak iste-
mek kendi başına yeterli değildir. İlk elde ataerkilliğin ne oldu-
ğunu, nasıl işlediğini, ne gibi dinamikleri olduğunu öğrenmek 
gereklidir. Erkek egemenliği ve sonuçlarını anlamak için, femi-
nist kuramlar, queer kuramlar ve erkeklik incelemelerine kulak 
vermek gereklidir. 

Diğer yandan, feminizm ve kadınların özyaşam deneyimlerin-
den öğrenilecek dersler vardır. Erkeklerin kadınlarla empati kur-
maları ve onların özyaşam deneyimlerine karşı duyarlı olmaları 
gerekmektedir. Kadınlarla empati kurarak, erkek egemenliğin-
den ne gibi zararlar gördüklerini anlamaya çalışmak, erkeklere 
öncelikle erkek egemenliğinin vahametini hissettirecektir. Daha 
da önemlisi, kadınlara kulak vermek, kadınların neler istediğini, 
neler talep ettiklerini, nasıl bir yaşam kurmaya çalıştıklarını an-
lamamızı sağlayacaktır. Kadınlara kulak vermek, aynı zamanda, 
erkeklerin kadınların özyaşam deneyimlerine ilişkin duyarlılıkla-
rını geliştirerek bireysel bütünlüklerini güçlendirecek ve değişim 
yolunda önemli kazanımlar elde etmelerini sağlayacaktır. 

Erkek egemenliğine karşı olmanın en kritik kısmı, erkek egemen-
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liğini reddederek değişme isteğini sözde bırakmayarak, toplum-
sal cinsiyet eşitliği fikrini yaşama geçirmek için sürekli bir çaba 
içinde olmaktır. Bunun için erkeklerin, öncelikle çuvaldızı kendi-
lerine batırarak, kendi ataerkillikleriyle yaşam boyu sürecek sü-
rekli bir mücadeleye girişmeleri şarttır. 

Erkekler sosyalizasyon sürecinde ataerkil erkekler olmayı öğ-
renmiş, böyle yaşamış, erkek ayrıcalıklarından pay almışlardır… 
Erkeklerin bunlardan vazgeçmeleri gereklidir. Bunun için, ken-
di ataerkil eylemleri, tavırları ve düşünceleriyle sürekli tetikte 
olarak yüzleşmeleri gerekir. Bu kendileriyle yüzleşme sürecinde 
erkekler hem ataerkilliğin kendilerine verdiği zararların ayırdı-
na varacaklardır, hem de yapıp-ettiklerinde, tutumlarında ve 
düşündüklerindeki ataerkil boyutları göreceklerdir. Erkeklerin 
kendi ataerkilliklerine ilişkin farkındalıklarından ortaya çıkacak 
bilinçlilik hali toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda değişi-
min önünü açacaktır. Erkekler bu noktadan hareketle, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini her alanda yaşama geçirmek için çaba göster-
melidirler.

56. Ataerkil erkekler değişmeye başladığı takdirde nasıl bir er-
keklik ortaya çıkar?

Erkekler ataerkilliği tüm yönleriyle reddederek, çok yönlü bir 
toplumsal cinsiyet eşitliği için yaşam boyu mücadele verdikle-
ri takdirde, psikolojik olarak daha sağlıklı, kendileri, kadınlar ve 
queer bireyler ile birlikte daha mutlu yaşamlar süren, homofo-
bik/transfobik olmayan, çok yönlü bir toplumsal cinsiyet eşitliği 
fikrini yaşamının merkezine yerleştiren, diğer bir deyişle ataerkil 
olmayan, eşitlikçi erkeklikler ortaya çıkacaktır.

57.  Ev içi alandaki değişim niçin hayati bir önem taşımaktadır?

Erkekler ve erkekliklerin değişmesi için, ev içi alandan başlayan 
bir değişimin gerçekleşmesi gereklidir. Ev içi alanın erkekler ve 
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erkekliklerin değişimi için hayati bir önem taşımasının temel ne-
deni, bu alanın, değişimin köklerini oluşturmasıdır ve bu deği-
şim çok yönlü bir biçimde gerçekleşmelidir. Erkeklerin toplumsal 
cinsiyet eşitliği doğrultusunda değişmesi ev içi alandan başla-
yacaktır. Şöyle ki, erkekler, ataerkil erkekler olmayı sosyalizasyon 
sürecinde, ev içi alanda öğrenmeye ve içselleştirmeye başlarlar. 
Erkeklerin evin “reisi” olduğu, onların korumaları gereken en te-
mel alanın evleri ve evin “namusu” olduğu, erkeklerin “kadınlar-
dan üstün” olduğu, “annelerinin aslan oğulları” olduğu, “erkek 
adam” olmaları gerektiği… hep evde başlayarak öğrenilmekte-
dir. Erkekler ve erkekliğin değişmesi için, öncelikle erkek sosya-
lizasyonunun toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda yeniden 
inşa edilmesi elzemdir.

Bu alanı kritik kılan diğer bir nokta da ev içi alandaki eşitliksiz 
işbölümüdür. Ataerkil toplumsal yapıda ev içi alan tamamıy-
la kadının sorumluluğuna bırakılmıştır. Kadınlar, ücretli işlerde 
çalışsalar bile, çocuk ve yaşlıların bakımından yemek yapmaya, 
temizlikten bulaşığa ve –kendileri istemeseler bile- erkeklerin 
cinsel taleplerini karşılamaya değin bir çok işi karşılıksız yapmak 
zorunda bırakılırlar. Üstelik, çektikleri tüm bu cefaya karşın, aile-
nin nihai karar alma mekanizmalarından uzakta tutulurlar. 

Birçok erkek, kadınların evde yapıp ettikleri işleri, sanki bu “gö-
revler” ilahi takdirin sonucuymuşçasına “doğal” karşılar ve bunu 
türlü yollardan meşrulaştırır. “Kadın erkek eşitliğine inanan” ve/
ya “ataerkilliğe karşı olan” birçok erkek bile, ev işlerini temelde 
kadınların yapması gerektiğini düşünür. Bu nedenle de ev işle-
rini “birlikte yapmaz” fakat ev işlerinde kadınlara sadece “yardım 
eder”. Bu eşitlikçi olmayan tavrın diğer bir versiyonu da erkekle-
rin sadece kendi istedikleri ev işlerini kendileri yaparken, hoşları-
na gitmeyen ev işlerini ise kadınlara yaptırarak, ev işi yapıyormuş 
gibi gözüküp vicdanlarını rahatlatmalarıdır. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği hedefine ulaşmak için, erkeklerin ev işlerinin tamamını 
kadınlarla “birlikte yapmaları” elzemdir.
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Erkek egemenliğinin kurulduğu en temel alanlardan biri ev içi 
alandır. Ataerkil toplumsal yapıda erkekler evin ve ailenin “reisi” 
olarak görülürler. Bu nedenle alınan bütün kararlarda son sözü 
erkekler söylemektedir. Erkeklerin ailenin  “namusundan” sorum-
lu oldukları kabul edilir ve erkeklerin ailenin “namusunu” gerek-
tiğinde kadınları öldürerek ve/ya şiddet uygulayarak korumaları 
beklenir. Ataerkil toplumsal yapıda, erkeklerin aile içinde kadı-
na sözlü, fiziksel veya cinsel şiddet uygulaması doğal karşılanır. 
Aile içi şiddet –ve şiddet tehdidi- erkek egemenliğinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, ev içi –ve kamusal- 
alanda erkekler ve kadınların karar alma süreçlerinde mutlak 
bir biçimde eşit olmaları gerekir. Kimse kimsenin namusundan 
sorumlu değildir. İnsanlık dışı uygulamalar olan kadına yönelik 
şiddeti erkeklerin derhal terk etmesi gerekir. Erkeklerin, kadınlar 
başta olmak üzere herkesi mutsuz eden erkek egemenliğini ev 
içi alanda terk etmeleri gerekmektedir.

Bu alanın en kritik yönlerinden biri de cinselliktir. Erkekler –te-
melde ev içi ve/ya özel alanda gerçekleşen- cinselliği, erkek 
egemenliğini kurdukları ve yeniden inşa ettikleri, sevgiye değil 
şiddete dayanan bir alan olarak görmektedirler. Bu nedenle de 
cinsel birlikteliklerde kadınların taleplerini neredeyse hiç dikkate 
almamaktadırlar. Cinsellik, erkeğin kadınları ezdiği ve ikincilleş-
tirdiği ve fakat her iki tarafın da gayet sınırlı cinsel doyum yaşadı-
ğı bir alan olarak deneyimlenmektedir. Tüm bunların sonucunda 
cinsel birliktelikler, insan olmayı yücelten, insanı zenginleştiren 
ve mutlu eden deneyimler olmaktan çıkarak, insanı doyumsuz 
ve mutsuz eden deneyimler haline gelmektedir. Mutlu bir cin-
sel yaşam, partnerlerin birbirlerine karşı duyarlı olduğu, birbiri 
ile empati kurduğu ve birbirlerine sevgi duyduğu bir zeminde 
yaşanır. Sağlıklı ve mutlu cinsel birliktelikler için, cinsellikteki 
ataerkil yanın ortadan kaldırılması ve partnerler arasında insanı 
yücelten, eşitlikçi bir sevginin öne çıkarılması gereklidir. 

Ev içi alanda başlayacak bir değişim elbette kamusal alana da 
yansıyacaktır. Bu ikiliğin tersi için de geçerlidir. Burada kritik 
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olan, erkeğin egemen olduğu kamusal alan ve kadının sıkıştırıl-
dığı özel alanın sınırlarının bulanıklaşması ve bu eşitsiz ikiliğin 
ortadan kalkması için gerekenin ataerkil kapitalizmle mücadele 
olmasıdır.

58. Cinsiyetler arası diyalog niçin gereklidir?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesinin en önemli ön ko-
şularından biri, cinsiyetler arasında eşitlikçi ve dönüştürücü bir 
diyalogun inşa edilmesidir. Cinsiyetler arası diyalog, birbirimizin 
deneyimlerine ilişkin empati kurmamızı sağlayarak, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin kurulmasını destekleyecektir. Erkeklerin, ka-
dınlar ve queer bireylere kulak vermesi gereklidir. Değişmek için 
çaba gösteren erkekler, bizzat kendilerinin ve ataerkil erkeklerin 
kadınlar ve queer bireylere yaşattığı baskı ve acılara karşı duyarlı 
olmalıdırlar. Bu anlama çabası ve duyarlılık, kadınlar ve queer bi-
reylerle ilişkilerde herkes için sağaltıcı olacak eşitlikçi ve dönüş-
türücü bir diyalogun kurulmasına katkıda bulunacaktır.

Diğer yandan, erkeklerin, kadınlar ve queer bireylerin, kendile-
rininkinden tamamıyla farklı olan özyaşam deneyimlerine kulak 
vermesi gereklidir. Kadınların regl olma, hamilelik, doğum ve an-
nelik gibi deneyimleri, ve/ya queer bireylerin gündelik yaşamla-
rındaki queer olma deneyimlerine karşı erkeklerin duyarlılık ge-
liştirmeleri gereklidir. Erkekler ancak “ötekinin”, kadınlar ve queer 
bireylerin özyaşam deneyimleriyle empati kurarlarsa bütünlüklü 
bireyler olabilirler. 

Birbirimizle empati kurmadan, cinsiyetler arasında eşitlikçi ve 
ataerkilliği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir diyalogun kurul-
ması mümkün değildir. Cinsiyetler arası diyalog, birbirimizi anla-
mamızı sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda bir 
değişimin gerçekleşmesinin önünü açacaktır.
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59.  Erkekler kadınlardan ne öğrenebilir?

Erkeklerin değişmek için kadınlara kulak vermeleri ve onlarla 
empati kurmaları gereklidir. Öncelikle, erkeklerin ataerkillik ve 
sonuçlarını anlamak için feminist kuram ve feminist mücadele 
deneyimlerini anlamaya çalışması gereklidir. Feminizm ataerkil-
liğe ilişkin bilgi sunmanın yanı sıra ataerkillikle mücadele etmek 
konusunda da yol göstericidir. 

Erkeklerin bizatihi failleri oldukları erkek egemenliği nedeniyle, 
kadınların hayatları kolay değildir. Erkeklerin, gerçek anlamda 
değişmek için, kadınların hayatını yaşam boyu nasıl zorlaştırdık-
larını anlamaları ve bu durumla ilgili tüm ataerkil düşünce, dav-
ranış ve tutumlarını terk etmeleri şarttır. Erkeklerin kadınların 
acılarına kulak vermeleri gereklidir.

Diğer yandan, kadınların regl olma, doğum kontrolü, hamilelik, 
çocuk aldırma ve annelik gibi özyaşam deneyimleri ve bizatihi 
kadın olma hali erkeklerinkilerden farklıdır. Erkeklerin bunları 
çaba göstermeksizin anlamaları mümkün değildir. Erkeklerin 
kadınların özyaşam deneyimlerini ve kadın öznelliğini anlamak 
için kadınlara karşı duyarlı olmaları ve empati geliştirmeleri ge-
rekmektedir. Bu doğrultuda kadınların deneyimlerine saygı gös-
termeleri ve kadınlar anlattıkları takdirde özyaşam deneyimlerini 
can kulağıyla dinlemeleri gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken nokta şudur: erkeklerin kadınları dinlemeye çalışırken, 
erkeklerin kadınlara karşı duyarlı olması ve ataerkil bir söylem 
kullanmaktan, ataerkil söylemi yeniden üretmekten kaçınması 
gerekir. Üstenci bir üslupla “anlat dinleyeyim” demek yerine, göz-
lerimizin önünde olup biteni gerçekten anlamaya, hissetmeye 
ve öğrenmeye çalışmak ve daha da önemlisi, değişim isteğinde 
samimi olmak gerekir. Ancak bu şekilde değişimin önü açılabilir.

60. Erkeklerin değişmesi gerçekçi bir hedef midir?

Ataerkilliğin ortadan kalkması için erkekler de değişmelidir. 

Değişmek mümkündür!
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OKUMA ÖNERİLERİ 
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XY Online

XY Online, erkeklikler üzerine akademik yayınlardan bloglara, aktivist 
gruplardan gazete yazılarına değin oldukça geniş kapsamlı bir profemi-
nist içeriğe yer veren ve sık sık güncellenen bir web sitesi.

http://www.xyonline.net/
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SOGEP tarafından hazırlanan diğer yayın ve raporlar

Kadın Örgütleri İhtiyaç Analizi

Türkiye’deki kadın örgütlerinin ihtiyaçları üzerine yürüttüğümüz araştır-
ma kapsamında kadın örgütlerinin temsilcileri ve feminist aktivistlerle 
yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, genç kadınlarla İstanbul, Ankara 
ve Eskişehir’de kadın örgütlerine katılım konusunda odak grup çalışma-
ları yapılmış ve bulgular taslak bir rapor halinde İstanbul’da, Ankara’da, 
Diyarbakır’da kadın örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen bölgesel 
toplantıda tartışmaya açılarak son haline getirilmiştir. Araştırma, Chrest 
Vakfı, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Friedrich Ebert Stiftund Derneği 
ve Global Fund For Women’ın desteği ile yürütülmüştür. Araştırmamız 
örgütsel kapasite, kadın örgütlülüğü biçimleri, gönüllülük, genç kadın-
ların katılımı ve mali kapasite konularına odaklanmaktadır. Araştırma 
raporu için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. 

Fon Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma 

Kadın örgütlerinin ihtiyaç analizi çalışmasının bir devamı olarak, 
Türkiye’de kadın örgütlerine fon sağlayan kurumların temsilcileri ile ger-
çekleştirilen görüşmeler ve anket çalışması ile toplanan bulguların yer 
aldığı rapor, fon kuruluşlarının strateji ve uygulamalarının kadın örgüt-
lerinin ihtiyaçları ile ne derece uyuştuğunu sorgulamaktadır. Çalışma, 
Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından desteklenmiştir. Araştırma ra-
poru için lütfen web sayfamızı ziyaret ediniz. 

Genç  Kadınlar ve Katılım

Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet eşitliği Politikaları Merkezi olarak Türki-
ye’deki kadın örgütlerinin ihtiyaç analizi araştırmamıza paralel olarak 
yürüttüğümüz genç kadınların katılımı konulu çalışmamızda, Türkiye 
genelinden farklı üniversitelerden 40 genç kadının katılımı ile Türkiye’de 
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Sivil Örgütlenme Biçimleri, Sivil Toplum ve Katılımcılık, Siyasal Sistemler, 
Uluslarrası Örgütlenmeler , Avrupa Birliği ve Sivil Toplum, Türkiye’de Ka-
dın Hareketi, İletişim ve Liderlik konularında eğitim çalışması gerçekleş-
tirdik. Eğitim çalışmamızın akabinde genç kadınlar sosyal, ekonomik ve 
politik alanlarda faaliyet gösteren farklı kurumlarda organizasyonların 
nasıl yapıldığı, kararların nasıl alındığını incelemek üzere en az bir ay sü-
ren gönüllü staj deneyimi yaşadılar.  Gönüllü staj alanları, parlemento, 
yerel yönetimler, profesyonel örgütlenmeler, sivil toplum örgütleridir. 

Çalışmamıza destek veren kurumlar; AMARGİ, Dikili Belediyesi, 
Diyarbakır Belediyesi, Eğitim Reformu Girişimi, FİLMMOR, İKV, KA-DER, 
Kırkörük Kadın Kooperatifi, Mor Çatı, Süleyman Demirel Üniversitesi 
KASAUM, T.B.M.M. Dilekçe Komisyonu, TESEV, TÜSİAD, Uluslararası Göç 
Örgütü, Urfa Belediyesi’ dir.

Genç Kadınların Gönüllü Staj Deneyimleri Çalışma Raporu  ve  Genç 
Kadınların Gönüllü Staj Deneyimleri Eğitim El Kitabı için lütfen web 
sayfamızı ziyaret ediniz. 



100


