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KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
TARTIŞMALARI 

 

22.10.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olan “Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet 
Tartışmaları” konferansının metnidir. 

Konuşmacılar: 

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin; Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Yöneticisi. 

Fatma Takıl; Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezun, Avukat.  

Esra Tuğçe Taş; Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu, Avukat. 

Emel Gizem Ersöz; Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi. 

 

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: İlk konuşmacımız Fatma Takıl; 2014 yılı Hukuk 
Fakültesi mezunu şu anda avukatlık stajını yapmakta daha önce “Kentlilik Hakları” 
konulu lisans ve araştırma projesinde çalışmıştır. Sunum konusu “Kadın Dostu Kent” 
kavramı üzerinedir. 

Fatma Takıl: Bildirim konusu “Kadın Dostu Kentler: Ankara” örneğidir. Ben bu 
sunumu hazırlarken belli başlıklar oluşturdum; kent nedir, örnek kent, kentleşme, 
kentli hakları, Avrupa kentsel şartı, toplumsal cinsiyet pozitif ayrımcılık, kadın dostu 
kent nedir, hangi kentler kadın dostu kenttir, neden kadın dostu kent ve Ankara bir 
kadın dostu kent midir? Bunun dışında Birleşmiş Milletler ortak programından ve 
konuyla ilgili yasal mevzuatlara da değinerek sunumu sona erdireceğim.  

Kentle alakalı çok fazla tanım var; yani hem coğrafi anlamda, sosyolojik anlamda çok 
fazla tanımla karşılaşıyoruz. Kelime anlamına baktığımızda nüfusunun çoğu ticaret, 
sanayi ve hizmet sektörlerinde yönetimle ilgili işlerle uğraşan ve genellikle tarımsal 
etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı şeklinde tanımlanıyor.  

Sosyal yönden de çok fazla boyutta tanımlar görüyoruz. Kentlerin karmaşık yapıya 
sahip olduğunu, farklı ölçek ve biçimlere sahip olduğunu ve sürekli değiştiğini 
biliyoruz. Çünkü canlı bir organizma ve sürekli sorunlar üreten bir organizma. 

Peki, nelerdir bu kent sorunları? Kentsel, fiziksel çevrenin bozukluğu, nüfus 
yoğunlaşması, yoksullaşma, yok olan tarihi doku, düzensiz ve çarpık büyüme, kentsel 
hizmetlerin yetersizliği, aşırı trafik yükü, ses, hava ve toprak kirliliği, kentsel yaşamın 
kalitesizliği, satın alınabilir kaliteli konut sıkıntısı, sosyal sorunlar ve sağlık 
problemleri, kuşak çatışmaları, sosyal gruplar arası farklılıklar, hoşgörü eksikliği, 
özellikle gençler arasında yüksek oranda var olan işsizlik problemleri, zararlı 
alışkanlıklar ve barınma sorunlarına bağlı suç ve şiddet içeren ilişkilerin 
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yaygınlaşması. Tabii ki bu sayım tahmini değil, elbette genişletebiliyoruz; çünkü çok 
fazla soruna da şahitlik ediyoruz.  

Bütün bu sorunlara rağmen kent sisteminin iyi işlediği halkına en iyi yaşam çevresi ve 
kalitede sunabilen yüksek düzeyde hani kadın, erkek ayırmaksızın katılım sağlandığı 
politikacı, yönetici ve halkın bilgi alışverişini gerçekleştirebildiği ait olma duygusu ve 
insan onurunun var olduğu örnek kentler ve yaşanabilir çevreler ortaya çıkabilir mi? 
Örnek kentin ortaya çıkmasında en önemli kıstas işte “kadın dostu kent” olabilmektir. 
Yalnız kadın dostu kent, kadınların topuklu ayakkabılarıyla rahat rahat kaldırımlarda 
yürüyebildiği ya da bebek arabalarını rahatlıkla gezdirebildiği alanlar demek değildir.  

Çağımızda kentler, kentlilerin temel haklarına diğer deyimle kentli haklarını belli 
çerçevede gerçekleştiği, temel ihtiyaçlarının belli organizasyonla karşılandığı, kısaca 
mal ve hizmetlerin etkin dağıtımının yapılmasının amaçlandığı kamusal alanlardır.  

Kentli hakları nedir? Kentli haklarını üçüncü kuşak haklarından olan dayanışma 
hakları çerçevesinde görüyoruz. Kentte yaşayan ve bulunan kentlilere insan 
haklarına ek olarak tanınan haklar ve gelişmekte olan haklar. İnsan hakları 
bütünselliği içerisinde yer alıyorlar ve bazı hak ve sorumluluklardan oluşuyorlar. İnsan 
hakları anayasalarda düzenleniyor bilindiği üzere, devletler hukukunda düzenleniyor 
ve bu noktada devletlere birtakım yükümlülükler veriyor. Kentli hakları da insan 
hakları kapsamında dediğim gibi üçüncü kuşak haklarından olan dayanışma hakları 
içerisinde değerlendirebileceğimiz bir hak kategorisinde yer alıyor.  

Kentli hakları alanında en önemli bölgesel bir belge var, bu Avrupa Konseyi’nin 
hazırlamış olduğu Avrupa Kentsel Şartı. 13 maddelik şart ilkelerinden oluşuyor, 20 
maddelik bir deklarasyon. Bu şart ne anlama geliyor? Bir defa bu Avrupa Kentsel 
Şartında kent şöyle tanımlanıyor: Yani ideal kent, esas hayal edilen kent şeklinde 
tanımlanıyor. Yani daha önceden özellikleri bilinen ve dile getirilen, geleceğin ideal 
kentidir. Bu deklarasyondaki amaç, yapılmak istenen bu nitelik pek haklara sahip kent 
ve kentlerin dünya uygarlığına kazandırılmasıdır. Ülkeler bu şartı kendileri taahhüt 
belirliyorlar ve yararlı vitrinlerinde bunu örnek alarak biz neler yapabiliriz, bu 
deklarasyonda hangi haklar ileri sürülmüştür, neler düzenlenmiştir. İşte konuttan 
istihdama, işsizlikten temiz çevreye kadar çeşitli hakları düzenleyen bu deklarasyonu 
örnek alıyorlar ve yerel yönetimdeki çalışmalarını buna göre şekillendiriyorlar.  

Toplumsal cinsiyetten ve pozitif ayrımcılıktan biraz söz etmek gerekirse, cinsiyeti 
doğa belirlerken aslında toplumsal cinsiyeti toplum belirliyor. Toplum içerisinde 
kadına biçilen roller o kentin aslında nasıl bir yapıya sahip olduğu hakkında bize 
küçük ip uçları veriyor.  

Bilhassa CEDAW, yani Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi Sözleşmesi birinci 
maddesi toplumsal cinsiyette eşitliğin sağlanmasını ve ayrımcılığı ortaya koyuyor. 
Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan kadınlar siyasal, yasal, sosyal ve 
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ekonomik haklara sahip olmada bu haklarını kullanmada, toprak ve sermaye gibi 
kaynaklara sahip olmada eşitsizliğe uğruyorlar.  

Ben yine eşitlik ilkesine dayanmak istiyorum. Eşitlik ilkesinin dayanağı olan anayasa 
madde 10 hükmüne göre “Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa 
inisiyatif tanınamaz.” 

İlk defa 7 Mayıs 2004 tarihinde anayasada yapılan bir değişiklikle 10. Maddenin 2. 
Fıkrasındaki pozitif ayrımcılıkla ilgili düzenleme dikkate değerdir. Buna göre kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Anayasanın 10. Maddesi açıkça eşitliği sağlamak 
amacıyla pozitif ayrımcılık yolunu da açmıştır.  

Toplumsal cinsiyet ve pozitif ayrımcılık kavramları ışığında insan hakları ve kadın 
haklarına da değinmek gerekiyor. İnsan hakları, her insanın onurundan kaynaklanan 
en temel haklardır ve devletlerin anayasalarında yer alır. Devletler hukukunda 
düzenlenir ve devletlere çeşitli yükümlülükler yükler.  

Peki, kadın dostu kent nedir? Yani bir kenti kadın dostu yapan kıstaslar nelerdir? 
Kadın dostu kentler en genel tanımıyla kadınların kentsel yaşamın tüm alanlarında 
eşit bir biçimde yer almasını destekleyen kentlerdir. Bu tanımla hareketle 
düşünüldüğünde her ne kadar kadın dostu bir kent denildiğinde ilk verilen örnekler 
kadınların bebek arabaları ya da topuklu ayakkabılarla rahatça yürüyebilecekleri 
kaldırımlar olsa da gerçek anlamda kadın dostu bir kent kadının annelik rolünü 
kolaylaştırmanın ve toplumsal cinsiyete dair önyargılar içerisinde hapsolmanın daha 
ötesini sunabilmektir. 

Kadın dostu bir kent, kadınların güvenlik ihtiyaçlarından başlayarak kent hayatına 
rahat katılabilecekleri, istihdam olanaklarından erkeklerle eşit yararlanabilecekleri, kız 
çocuklarının örgün eğitime devamında sıkıntı yaşamadıkları, sağlık hizmetlerinin ve 
özellikle kadını doğrudan ilgilendiren üreme sağlığı hizmetlerinin kolay ve ulaşılabilir 
olduğu, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mekanizmaların ve şiddet mağduru 
kadınların destek alabileceği yapıların etkili ve erişebilir bir yer olduğu, fiziksel 
mekânların kadınlar ve kız çocukları açısından rahat güvenli ve eşit kullanımının 
garanti altına alındığı, sosyal yaşantı, ulaşım, toplu konut ve altyapı hizmetlerinin 
planlama süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitlik prensibi dikkate alarak yapıldığı bir 
kenttir.  

Böyle bir kenttin var olabilmesinin en önemli koşulu ise; kadınların karar alma 
mekanizmalarında planlama süreçlerinde yer almaları, kendilerine doğrudan 
etkileyen yerel politikalar üzerinde söz sahibi olmalarıdır. Oysaki günümüzde yani 
kentin yarısına denk gelen kadın nüfusu siyasi mekanizmalarda, yerel yönetimlerde 
ne yazık ki aktif bir şekilde rol alamamakta; yerel yönetimlerde kadın vekil veya işte 
belediye başkanı, kaymakam, vali oranları %1 bile diyemiyorum, şu an gerçekten çok 
çok az.  
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının 2011 yılı bir indeksine göre örnek alırsak; 
anne ölüm oranı, ergen doğurganlık oranı, kadının siyasi katılımı gibi birtakım 
göstergeleri ölçen toplumsal cinsiyet eşitliği indeksine göre Türkiye 146 ülke arasında 
77. sırada yer almakta. Meclisteki kadın vekil oranı son yerel seçimlere göre %14 
olmakla beraber yerel meclislere inildiğinde bu oran il genel meclisinde %3, belediye 
meclisinde %4 oranındadır. Türkiye’de 2.950 belediye başkanının sadece 29’u 
kadındır.  

Peki, kadınlara özel kentsel hizmetler neler olabilir? Ulaşım araçlarının ve 
güzergâhlarının kadınların ihtiyaçları dikkate alınarak yapılması, sığınma evleri 
açılması, kadın dayanışma merkezlerinin açılması, Kanada ve İsveç gibi birçok 
ülkede uygulanan duraksız gece otobüsleri hizmetleri ve bu örnekleri tabii ki 
arttırabiliyoruz.  

Özetle kadın dostu bir kente ulaşmanın birinci adımı kentte yaşayan kadın ve kız 
çocuklarının tanımaktan, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını, olanaklarını doğru analiz 
etmekten geçer. Bu kapsamda kadın dostu kent olabilmek için Avrupa Birliği’nin 
katkılarıyla hazırlanmış Birleşmiş Milletler ortak programından da söz etmek 
istiyorum. Programın ilk bazında Türkiye’den 6 kent dahil edilmiş; bunlar İzmir, Kars, 
Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van; ikinci bazında ise; Adıyaman, Antalya, Bursa, 
Gaziantep, Malatya, Mardin ve Samsun var. Kadın Dostu Kentler Sağlık Namesinde 
yer alan işte az önce sözünü ettiğim kadına yönelik hizmetleri dikkate alarak 
geliştirilen birtakım hizmetleri bu saydığım illerde belediyeler dikkate alıyor ve İnsan 
hakları alanında, kadın hakları alanında çalışmalarına yön veriyorlar.  

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kadın Dostu Kentler Projesinin 
ulusal ortağı ve temel paydaşıdır. İçişleri Bakanlığının da katkısıyla Yerel Eşitlik 
Mekanizması oluşturulmuş ve 12 ilde Yerel Eşitlik Eylem Planlarında sivil toplumun 
üzerine düşen sorumluluğu hayata geçirmesi, kamu kurumları, yerel yönetimler ve 
sivil toplum örgütlerine düşen sorumlulukları hayata geçirmesi amaçlanmış ve 2013-
2014 yıllarını kapsayan bir hibe programı başlatılmıştır.  

Kadın Dostu Kentler Programının en önemli başarısı katılımcı bir yaklaşımla 
oluşturulan Yerel Eşitlik Eylem Planları ve program bildirilerinde kurumsal bir kimlik 
kazanmış olan yerel eşitlik mekanizmalarıdır.  

Ankara özeline baktığımızda ise kadınların yerel mekanizmalara katılımında Türkiye 
genelinden farklı bir tablo görmüyoruz ne yazık ki; Türkiye geneline benzer bir tablo 
görülmekte ve Ankara ili yerel meclislerinde kadın temsili Türkiye ortalamasının 
üstünde olmakla birlikte yeterli değildir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) araştırmasına göre 2004 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 18 olan 
kadın belediye başkan sayısı sonraki yerel seçimler olan 2009’da 26’ya yükselebildi. 
Ülkenin 2.498 belediyesinde yalnızca 26 kadın belediye başkanı bulunuyor. 
Türkiye’nin 301.759 yerel yüzünde yalnızca %1’i kadın; Ankara İl Genel Meclisinde 4 
kadın üye, Büyükşehir Belediye Meclisinde sadece 6 kadın üye bulunmakta. Ankara 
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Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 16 ilçede 21 belde belediyesinde başkanları 
arasındaysa maalesef kadın yok.  

Bu alanda öneriler neler olabilir? Kadınlar için yaşanabilir ve eşitlikçi kent bir hayal 
değil; eşitlikçi yerel politikaların bir sentezidir. Bu bağlamda kent uluslarının yarısı 
oluşturan kadınların kentli haklarından gerçek anlamda yararlanmaları da kentin ve 
kentlilerin yaşam kalitesini yükseltecektir. Bu kadınların yerel karar alma organlarına 
katılım ve temsili kadınlara özel yapı hizmetleri verilmesi yanında tüm yerel yönetim 
hizmetlerinin kadın erkek eşitliği açısından değerlendirilerek uygulanmasını gerektirir.  

Mimarlar ve Mühendis Odaları Birliği Şehir Planlamacıları Odasından İzmir Şube 
Kurul Üyesi Memnune Bahçıvan Hanım’ın bir yazısını okumak istiyorum, bu arada 
metinin başlığı.”Dünya Yerinde Oynar, Kadınlar Özgür Olsa”.   

“Evet, çırılçıplak kaldığımız bir gün, gökkuşağının tüm renklerini 
giyinip yeniden kuracağız yaşam…  

Şarkı söyleyerek, dans ederek, gülümseyerek hep birlikte… 

Memelerimiz ve başımız dik. 

Sesimiz kuş sesleriyle, kokumuz kır çiçekleriyle, ‘can’ımız toprakla 
yaren olacak.. 

‘Üretim’den uzaklaştırılarak bizim için, ‘koca’nın ve ‘çocuk’ların 
sevimli gardiyanlarımız yapıldığı hapishaneye döndürülmüş o kutsal 
‘ev’lerimizden çıkıp, kendimizi tanıyarak, gücümüzün farkında 
olarak, birbirimizi anlayarak, sistemin bize layık gördüğünden 
bambaşka seslerle, nefeslerle…  

Öyle bir geleceğiz ki, dünya yerinden oynayacak! 

Kokumuzu, buğusu üstünde taze ekmek, ‘çiğdem’ ve ‘nergis’lerin 
kokusuna, sesimizi akarsuların, ‘deniz’lerin sesine, terimizi, can 
bulduğumuz toprağa katacağız, büyüyeceğiz.  

O zaman…  

‘Namus’, haz almakla birlikte, görevi sadece ‘türün devamı’ olan ve 
adını söylemeye bile utandığımızdan tuhaf ve komik adlarla 
andığımız organlarımıza yüklediğimiz bir yük olmaktan başka, 
bambaşka bir anlam taşıyacak. 

ve mesela…  

Güldünya ölmeyecek!  

Daha yaşamın ne olduğunu anlayamadan, muhtemel ki bir aşkı 
yaşayamadan, ya da sevdiğinin gözlerine bakamadan daha, 
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doyasıya bir türkü söyleyemeden, belki bir hayal bile kuramadan, 
çoğu daha çocuk, kadınlar gitmeyecek bu dünyadan. Yaşamları 
boyunca hizmette kusur etmedikleri babalarının, ağabeylerinin, 
bayramlarda öptüğü elleri, ölüm fermanlarını imzalamayacak. 
Gözünü kırpmadan çocukları için canlarını verebilecek ama töre 
cinayetlerinde kızlarının cenazelerine gelemeyecek ‘ana’lar 
olmayacak ve toplum, kendi bastırılmışlığının, yaşayamamışlığının 
acısı ve kini ile bu kadın ölümlerine ‘töre’ adı altında bilmem kaçıncı 
kez tecavüz etmeyecek.  

9 yaşında bir çocuk, 20 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında birine ‘bu 
eve ancak cenazen geri gelebilir’ diyerek tüm dönüş yolları 
kapatılarak, pazarlanmayacak evlilik adı altında.  

‘Namus’, akıldan, bedenden, düşlerden ayrılarak iki bacak arasına 
sıkıştırıldığı yerden çıkarıldığında, korkudan evde yalnız başına 
doğurduğu çocuğunu açlıktan ölüme bırakacak kadar delilik 
sınırlarında gezinmeyecek kadınlar.  

15 yaşında Batman’da intihar eden Güler ve daha niceleri…  

13 yaşında karakola götürülüp bırakıldığında, ablasından saçlarını 
taramasını istemek dışında hiç konuşmayan ve defalarca intiharı 
deneyen kürt kızı ve son dönemde kadın hareketinde iz bırakacak 
gelişmeler kaydeden fakat defalarca tecavüze uğrayan diğer kürt 
kadınları…  

Sadece, cinsel tercihi toplumsal onay görmediği için öldürülen 
birileri ve cinsel tercihini korkudan mezara götürmekten başka 
seçenek bulamayan adlarını bile öğrenemediğimiz diğerleri… 

Hatta, o tuhaf tanımıyla, kadınlara olup da erkeklere yüklenen 
‘namus’umuzun ve organ boylarının ve o zavallı üretim ilişkilerinin 
baskısının altında ezilen erkekler… 

Bu zulüm, hepimize… 

Türün devamından sorumlu olan biz kadınlar, zulümü ve ölümü 
değil barışı ve yaşamı istiyoruz. 

İsimlerini yazmaya, yeryüzündeki hiçbir dilden harfin yetmeyeceği, 
sadece Ali İsmail dediğimde anlayacağınız, çocuklar ecelsiz, 
zamansız ölmesinler istiyoruz.  

Bazılarımızın saçını örten küçük bir bez parçasını bile malzeme 
yapan, para ve güç için çocuklarımızı, hakları birbirine düşman 
ederek dünyayı kana bulayan ‘kadın’ı gücünü fark etmesi bir yana, 
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erkeğin eline bakar duruma düşürecek, erkeğin terkisindeki bir 
yedek muamelesi yapacak kadar üretim ilişkilerinden, toplumsal 
yaşamdan, hayattan uzak tutan, ‘sizin iktidarınızı’ istemiyoruz. 
İktidar istemiyoruz, özgürlük istiyoruz, hepimiz için… 

Evet, bir gün.. 

‘Öldürülen sevgi’lerinizi 

Bizi hapsettiğini ‘ev’lerinizi 

Güvenli evliliklerinizi 

Tanrılarınızı 

Parfümlerimizi 

Boyalarımızı 

Giysilerimizi 

Eşyalarımızı 

Bu düzene ilişkin her şeyi 

Her bahar yaptığımız gibi, bir bahar temizliğinde, atıp son kalan o 
meşhur çınar yaprağından da kurtulup, çırılçıplak ve tertemiz 
kaldığımızda, gökkuşağının renklerini giyinip, yeni tanımlar ve 
ilişkilerle, ‘başka bir yaşam’ı, aklımızla, özgürlüğümüzle, enerjimizle, 
sağduyumuzla, duyarlılığımızla, sezgimizle yeniden kuracağız. 

Şairin yazdığı gibi, “işte o gün ölmek yasak”!” 

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: İki noktayı vurgulamak istedim. Bir tanesi hala devam 
etmesi, yani bu işin sonuna gelinmemesi bu sabah Niğde’de ailesi tarafından 23 
yaşındaki bir oğlanla zorla evlendirilen 13 yaşında biz kız intihar etmiş, bir haber 
olarak. Küçük bir haber bir tane can daha gitti, ne olacak.  

Ben bir noktayı bu kent konusunda söylemek istiyorum. Bir kadın olarak da, bir insan 
olarak da, bir anne olarak da; o da başıboş hayvanlar meselesi. Ben bir hayvan 
severim evvela oradan başlayayım. Ama 15 tane başıboş köpeğin saldırısına 
uğramak hiç hoş olmuyor.  

Belediyeler gördüğüm kadarıyla kısırlaştırıyoruz diyorlar, bilmiyorum onu da. 
Kulaklarına bir küpe takıyorlar ve bu köpekleri aşılıyorlarmış. Ama 15 tane aşılı köpek 
tarafından da ısırılmak istemem. İster misiniz? Hayır. Bunun çaresi köpekleri itlaf 
etmek mi? Asla katiyen böyle bir şey ona da karşı çıkarım.  

Ben Avrupa ülkelerinde çok bulundum. Hiç sokaklarda, köpek severler onlar hepsinin 
de birer köpeği vardır. Ama hiç ben sokaklarda 15 tane köpeğin sürü sürü gezdiğini, 



 

8 
 

geceleyin çeteleşip birine saldırdığını görmedim, böyle bir şey yok. Asla itlaf yoluyla 
değil, sokağa bırakmakta bana göre insani değil; o ne kadar insani ki? Hayvan dostu 
kentler istiyoruz. 

İkinci konuşmacımız Esra Tuğçe Taş, 2014 yılı Hukuk Fakültesi mezunudur. 
Avukatlık stajını yapmaktadır. Daha önce “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” 
dersini almıştır. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık Yasağı” konulu Lisans 
Araştırma Projelerinde çalışmıştır. Sunum konusu “George Orwell’ın 1984 Romanı ve 
Toplumsal Cinsiyet” üzerine çok güzel bir konu.  

Esra Tuğçe Taş: Kim sorusuyla başlayalım. Kimim ben? Efendim bendeniz Esra 
Tuğçe Taş; 19 Mart 1990 tarihinde doğdum. Bir anne, bir baba, bir erkek kardeş ve 
birde kediden oluşan bir ailenin üyesiyim.  

Arkadaşlar ben denizin olmadığı fakat dövenin çok olduğu Kırıkkale’den geliyorum. 
Kırıkkaleliyim, orada doğdum büyüdüm. 2014 Bahar Döneminde Atılım Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra işte Sevgili Aslı Hocamla 
yazıştık, görüştük ve bu şekilde konferansa katılmaya karar verdim.  

Neden sorusuna geçeyim. “Bir Kitap Bir Konu” etkinliğiyle başladık, biz bu işe. Geçen 
dönem 1984’ü işledik ve gerçekten çok keyif aldık. Hukuk ve Sanat Topluluğuyla 
birlikte gerçekleştirdik. 1984’ü inceledik ve bu konu hakkında ben bir “Distopya ve 
Toplumsal Cinsiyet” ile ilgili bir makale yazdım. Bir araştırma yaptım, bununla ilgili de 
bir sunum yapacağım. 

Şimdi “Ütopya ve Distopya” kavramını açıklarsam, size daha verimli olur diye 
düşünüyorum. “Ütopya” kelimesinin kökeni Yunanca “olmayan yer” kelimesinden 
yaratılan bir kelime; yaratılmış diyorum yazarı Thomas More. Ütopya dediğimiz 
zaman aklımıza olumlu çağrışımlar yapan şeyler geliyor; olması gereken, bizim hayal 
ettiğimiz, olsun dediğimiz bir ülke, bir devlet sistemi düşünün bu ütopya. 

Peki, “Distopya” dediğimiz ne? Disyopya dediğimiz Ütopya’nın tam tersi olarak anti 
Ütopya olarak kullanılıyor ve kötü bir yer anlamını taşıyor diyelim.  

Ütopyalar insanlığa sunulan bir ‘düş’ken, karşı ütopyalar ise bir karabasandır dersek 
toparlamış oluruz galiba iki kavramı.  

1984’ün içerisinde zaman kavramıyla ilgili net bir şeye rastlayamıyoruz. Ben okurken 
şöyle düşündüm; distopya olduğu için kitap aslında bir kehanet. Nedir, nasıl bir 
kehanettir? Olabilecek şeylere yönelik, bir de uyarı niteliğinde yazılmış bir kitap 
aslında okuduğumuz zaman o baskıcılığı acaba bunlar olabilir mi, biz bunları yaşıyor 
muyuz kendi kafanızda düşünüyorsunuz bunu. Ancak kitabın içerisinde ileri teknoloji 
ürünler de yer alıyor, ilkel araçlar ve ürünler de kullanılıyor. Böylelikle hangi zaman 
diliminde geçtiğini net olarak bilemiyorsunuz.   

Peki, 1984’ün konusu nerede geçiyor? Ütopik bir ülkede Okyanusya’da geçiyor.  
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Nasıl anlatılmış, peki? Büyük birader sizi izliyor, kitabın temeli aslında bu kanun 
üzerine kurulu. Diyor ki kitap; savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik de güçtür 
temel kavramları ve söylemleri bu. Bu söylemler üzerinden ilerliyor.  

Peki, ne anlatıyor, 1984? 1984, olabilecek bir totaliter bir rejimin hayatımıza 
müdahalesini anlatan bir kitap ve totaliter bir rejim nasıl olur? Yani kendi üyesi olduğu 
bütün vatandaşlarının ne giydiğine, ne yediğine, ne içtiğine, kaç çocuk yaptığına, 
kimlerle birlikte olduğuna, cinsel tercihlerine, haftada kaç kere birlikte oluyor mesela 
buna kadar müdahale eden ve karışan bir devlet yapısıdır, totaliter devlet yapısı. 
Amaçladıkları ise insanları robotlaştırmak, kontrol edebilecekleri bireyler haline 
getirmek. 

Peki, 1984’ün içerisinde kadının yeri nasıl? Açıkçası 1984 çok açık bir anlamda 
kadının toplumdaki yerini irdeleyen bir roman değil, satır aralarından ve okuduğum 
kadarıyla yakaladıklarımdan çıkardığımla yola çıkıp bir şeyler hazırladım.  

Şimdi 1984’te kadınlar kuluçka makineleri olarak görülüyor ve tek amaçları işte 
üresinler, çoğalsınlar, amme hizmetini yerine getirsinler böyle yeni nesillerin devamını 
sağlasınlar, şeklinde. Bunun dışında 1984’te parti üyesi kadınların ne tip kadınlar 
olacağı kesin sınırlarla çizilmiş bu da devlet tarafından yapılmış. Nedir, mesela iffetli 
kadın profili var değil mi? İffetli kadının tanımını devlet yapmış mesela, devlet 
erkinden birileri aslında totaliter toplumlar yapılan bir şey ama olmaması gereken bir 
şey ama yapılmış. Demiş ki, 1984’teki parti; Parti üyesi kadınlar makyaj yapamazlar, 
ruj süremezler, topuklu ayakkabı giyemezler, parfüm kullanamazlar. Bunları 
kullanacak insanlar, kadınlar sadece proletarya dediğimiz aşağı sınıftan ve 
fahişelerdir. Partili kadınlar kesinlikle böyle şeyler yapmazlar. Partili kadınlar iffetlidir, 
kesinlikle seks düşünmezler. Bunun sınırları çizilmiş cinsellikten soğumuş ve sadece 
üremeyi amaç edinmiş bir kadın profili çiziyor, 1984.  

Kitabın içerisinde Orwell’in yarattığı dünyada şunu görebiliyoruz; sistemleri ataerkil 
ayni erkek egemen sistem üzerine kurulmuş bir dünya oradaki distopya da, bunu da 
şu sözle anlıyoruz; diyor ki kitabın içinde, aslan payını oğlanın almasından daha 
doğal ne olabilir ki. Bu da şöyle bir olayda gelişiyor; çok kısıtlı imkânları var, yemekler 
sayılı veriliyor ve kız kardeşine düşen çikolatayı yediği için vicdanını rahatlatmak için 
bu cümleyi söylüyor. Yani kendini haklı görüyor, olması gerekenin bu olduğunu 
düşünüyor, bu yapıda insanlar. 

Peki, şimdi düşündüğümüz zaman 2014 Türkiye’sinde durumlar pek farklı mı sizce? 
Şimdi ben stajyer avukatım, ama gerçekten orada gelen davalarda ben şöyle şeylere 
de şahit oldum. Mal paylaşımı için geliyorlar, miras kalmış mal bölüşülecek. Köylü bir 
adam “Benim ablam var, işte ona da pay düşüyor mu? Ama o kadın pay düşmemesi 
lazım, ne biçim biz böyle bilmiyoruz bunu, sizin bir yanlışınız var.” diyor.  

2014 Türkiye’sinde hala kadınların iffeti konusunda, nasıl iffetli olacağı konusunda 
ahkam kesen devlet otoriteleri var. Hala kadınların kaç tane çocuk doğuracağı, benim 
bedenim benim kararım hareketi bizi bağlamaz diyen Sağlık Bakanları bunun yanı 
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sıra biz kadın cinayetleri politiktir diye slogan attığımızda bize onlar birkaç çapulcu, 
üç beş çapulcu diyebilen maalesef otorite devlet erkânımız var. Bunlar bize aslında 
şunu gösteriyor; maalesef ki dönemin iktidarı bu sebeple ben bunları görüyorum. 
Daha önce yok muydu, elbette ki vardı. Fakat inanılmaz derecede bir artış söz 
konusu, yani bu politika değildir de nedir başka bir açıklaması yok bunun.   

Bize öğretilen siz kadın haklarını elde ettiniz, mücadeleniz haklıdır, evet çalışan kadın 
kendi ayaklarının üstünde durur, bağımsızlığı vardır; bize söyledikleri şeyler aslında 
bizim kadınların ütopyası olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında bizim distopyamız. 
Biz hem çalışıp hem eve gelip yemek yapmak, çamaşırları yıkamak, ayrıca 
çocuklarımıza bakmak, onların eğitimiyle ilgilenmek ve gece de eşlerimizi memnun 
etmek zorundayız. Yoksa bizi aldatıyorlar ve bunu boşanma dilekçelerine eşim çok 
çalıştığı için akşam yoruluyor bu sebeple işte kadınlık görevini yerine getiremiyor, 
boşanmak istiyorum diye dava dilekçesini konu yapabiliyorlar.  

Şimdi size soruyorum; 2014 Türkiye’sinde daha doğrusu şu anın koşullarında kadın 
olarak bize sunulan içinde yaşadığınız ütopya mı yoksa bir distopya mı?  

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Distopya’dan bahsetti bizler için doğru, ne dedi 
geceleyin hanımefendi çok çalıştığı için dava dilekçeleri oluyormuş.  

Eğer eşiniz sizinle yaşamı sizin göreviniz olarak gördüğü konularda da paylaşmazsa 
olacağı budur; yani çocuğa o da bakacak yerine göre, çocuğun altını sizin 
değiştiremediğiniz yerde o da değiştirecek. Yemeği gerektiğinde o da yapacak, 
salatayı yapacak, yardım edecek çamaşıra bulaşığa ancak o zaman bu iki yaşam 
paylaşılır. Gene orada yaşam paylaşılamadığı için bu sonuç doğuyor. Yani onun 
sebebi kusura bakmasın ayağını uzatıp kadından annesinden gördüğü tarzda ev 
hanımı, annesinden gördüğü tarzda hizmet bekleyen erkektir.  

Onun için reklâmları da sürekli olarak deterjan reklâmlarını yok hep kadınları 
göstererek değil. Şöyle müşterek bir karı koca, ben eşimle beraber çok yemek 
yaptım, hala da öyledir ve karı koca ikimiz de akademisyeniz üstelik en ağır 
branşlardan biridir akademisyen olmak.  

Üçüncü konuşmacımız benim fakültemden Psikoloji Bölümünden Emel Gizem Ersöz 
ve konuşmasının konusu “Kadınlık Onuru”. 

Emel Gizem Ersöz: Bugün edebiyatta kadınlık onurunu anlatacağım.  

Faruk Erem’in “Bir Ceza Avukatının Anıları” kitabından “Tetiği Başkasına Çektirmek” 
öyküsünü; Erendiz Atasü “Dullara Yas Yakışır” kitabından “Madam Butterfly Ölmeyi 
Reddederse” öyküsünü ve son olarak da Susan Glaspell’in “Küçük Şeyler Oyununu” 
okudum ve bunları kadınlık onuru hakkında değindim.  

İlk başta size aslında onurun sözlükteki anlamını ve ardından da bu sözlük 
anlamında kadınlık onurunu çıkarmak istiyorum. Onur, insanın kendine duyduğu 
saygı, şeref, haysiyet demektir. Ayrıca onur, başkalarının gösterdiği saygının 
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dayandığı kişisel değer ve itibar demektir. Bu tanımdan yola çıkacak olursak kadınlık 
onuru, bir kadının romantik ilişki yaşadığı kişinin kendisine hissettirmiş olduğu 
duygudur. Bu konuya daha önce değinmek istediğim için okuduğum makalelerden 
örnek vermek istiyorum.  

Faruk Erem, Ceza Hukuku üzerine çalışmalar yapmıştır. Bende kendi anılarından 
derlediği Bir Ceza Avukatının Anıları kitabından Tetiği Başkasına Çektirmek 
öyküsünü inceledim.  

Bu öyküde kumalık konusunu ele aldım. Tabii kumalık, kadınlık onurunu zedeleyen 
en büyük etkenlerdendir bence. Kumalık, bazı yörelerimizde bir adamın karısı üzerine 
gayri resmi olarak birden çok kadını getirip bütün kadınların aynı ev içinde 
yaşamasıdır. Şartı itibariyle kumalığı kabul etmek zorunda bırakılan kadınların 
psikolojisi ağır ve korkutucu olur. Ancak çaresizlik kadının kararlarının önüne 
geçmektedir ya da geçebilir. Çünkü kumalık kavramı kabul etmiş bölgelerde aileler 
genellikle küçük yaşlardaki kızlarını kendisinden yaşça büyük adamlarla evlendirmek 
zorunda kalıyorlar. Küçük yaştaki çocukların kararlarını hiçe sayarak bu durumu 
gerçekleştiriyorlar.  

Bu durumu oluşturan ana sebep ise çok fazla çocuğun getirmiş olduğu yük ve sosyo 
ekonomik düzeyin düşük olmasıdır. Zaten bu yaştaki gelinleri sessiz kalmasının 
sebebi de bence budur.  

Kadınlar kumalığı sadece erkeğin iradesiyle değil, toplumun sosyo-ekonomik 
şartlarının getirdiği yükle beraber kabul etmek zorunda bırakılmışlardır. Kumalık 
günümüz toplumunda bir minimum seviyeye indirgenmiş olsa da halen bu durum bazı 
bölgelerde devam etmektedir.  

Faruk Erem’in öyküsünü biraz anlatacak olursam. Öykü Erzincan’ın bir köyünde 
geçiyor. Hikâyenin kahramanlarından Elif küçük yaşta gelin ediliyor; evlendiği adam 
ise Mustafa. Genç yaşta 4 çocuk doğuruyor, Elif büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları 
yaşadığından kaynaklı Mustafa Almanya’ya işçi olarak gidiyor. 4 sene sonra 
memleketine geri döndüğünde yanında bir Alman kadın oluyor. Tabii bu durum 
karşısında Elif, komşuları, ailesi ve köydeki bütün herkes şaşırıyor. Mustafa, Alman 
kadının ihtiyaçları için Elif’i sürekli kullanmakta ve Elif bu durumu kabullenmese de 
sesini çıkarmamaktadır. Günler geçiyor, Mustafa ve Alman kadının gitme vakti 
geliyor. Herkesle vedalaşıyor, ama orada Elif’i göremiyor. Elif’i sorduğunda onun 
samanlıkta beklediğini söylüyorlar. Mustafa samanlığa gidiyor, kapıyı tıklatıyor. 
Mustafa kapıyı aç diyor, ama içerden sen aç ağam lafı geliyor. Mustafa kapıyı 
açarken bir silah patlıyor ve Elif ölüyor. Çünkü silahın ucunda Elif’in kaderi bulunuyor. 
Elif ölüyor, bu cinayetin sorumlusu Mustafa olarak görülüyor. Fakat hâkim beraat 
kararı veriyor. Çünkü Mustafa’yı suçlu görse de kanunlara uymak zorunda kaldığı için 
beraat kararı veriyor.  

Kumalığın, kadınları derinden etkilediği ve hayat şartlarının bu saçma gayri resmi 
konuyu ortaya çıkardığı görülmektedir. Elif’in gururunu ve onurunu zedelemeye 
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müsait bu duruma kendi canına kıyarak en sert cevabı vererek yine kendisi vermiştir. 
Kadınlar karşılarına çıkan bu onur zedeleyici hareketi affedemiyorlar ya da 
sindiremiyorlar. Birçok kadın bu tür olaylar karşısında pek bir şey yapamasalar da 
kaderlerine razı geliyorlar. Bu kadınlarda daha çok psikolojik rahatsızlıklar ortaya 
çıkıyor, mesela intihar gibi.  

Şimdi Erendiz Atasü hakkında biraz bilgi verip örneklendireceğim. Erendiz Atasü 
feminist bilinçle ele aldığı öyküyü inceleme ve deneme makaleleri, denemeler dergi 
ve gazetelerde yayınlanmaktadır. Atasü’nün roman, öykü, deneme kitabi gibi çeşitli 
eserleri ve çeşitli öyküleri bulunmaktadır. Bu eserler başka dillere çevrilerek 
evrensellik kazanmıştır.  

Atasü’nün yapıtları; Kadınların Özler Tarihi, Cumhuriyet Devrimlerinin Kadın Bireyin 
Gözüyle İrdelenmesi, Kadın ve Erkek İlişkilerinin ve Kadın Cinsiyetçiliğinin Kadınlar 
tarafından kavramlaştırılması gibi sorunlar açısından olduğu kadar biçim, dil ve imge 
bakımından incelenmiştir.  

Erendiz Atasü’nün “Dullara Yas Yakışır” kitabından, “Madam Butterfly Ölmeyi 
Reddederse” başlıklı öyküsünden bahsedeceğim. Bu hikâyede Faruk Erem’in 
hikâyesine benzer biçimdedir, aslında bu öykü Giacomo Puccini’nin Madam Butterfly 
Operasından esinlenilmiştir ve opera sergilendikten sonra Erendiz Atasü tarafından 
hikâyeleştirilmiş bir konu ve farklı şekilde ele alınmıştır.  

Hikâyeden bahsetmek istiyorum; 19. Yüzyılda geçiyor hikâye. Hikâyenin 
kahramanlarından genç bir deniz subayı olan Pinterkon görevi gereği Japonya’nın 
Nagazaki Limanına gidiyor ve orada Cio-Cio-San adında genç bir kadına aşık oluyor 
ve ona ufak tefek, zayıf anlamına gelen Butterfly adını veriyor. Pinterkon, Kelebek 
ismini verdiğinde aslında bu ilişkinin de kelebek ömrü kadar kısa olduğunu bir 
anlamda da belli etmiş oluyor. Pinkerton aslında evlidir. Hem eşini hem de Butterfly’ı 
aldatmıştır. Görevi bittiğinde memleketine geri döner. Butterfly ise duygularına yenik 
düşmüş ve yapayalnızdır; hem ailesi hem de çevresi tarafından dışlanmıştır. Çünkü 
19 yüzyıl ataerkil Japon Kültürünün katı kurallarını bir yabancıyla evlenerek 
çiğnemiştir. Pinkerton’dan çocuğu olur, Butterfly’ın. Pinkerton ise çocuğu olduğu 
haberini alınca bu durumu karısına anlatmak durumunda kalır ve çocuğunu almaya 
gider. Aslında sadece çocuğu değil, Butterfly’ın duygularını ve dayanacağı tek sebebi 
de almaya gitmektedir. Butterfly için bu durum acı vericidir. Çocuğuna Madam 
Pinkerton teslim eder ve babasından kalma eski bir bıçağı karnına saplar ve ölür.  

Bu hikâyede asıl anlatılmak istenen bahsi geçen bölgede kadınların maruz kaldığı 
duygular nedeniyle toplum karşısında baskı hissetmiş olmaları ve bu baskı karşısında 
tutunamayarak intihar etmeleridir. Bu hikâye operada sergilendikten sonra Erendiz 
Atasü tarafından hikâyeleştirilmiş daha farklı şekilde ele alınmıştır. Bu yeni hikâyede 
ise Butterfly’ın intihar etmekten vazgeçmesinin nedeni bunca yıldır süre gelen 
kadınlara biçilmiş bu hayata baş kaldırmaktır. Hangi statüye sahip olursa olsun bütün 
insanların olaylar karşısında intihar etmesi gerektiği ya da onurlarını ayaklar altına 
alıp yaşamaları gerektiği düşünülmektedir.  
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Atasü bu hikâyede ise Butterfly’ın yeniden dirilmesini toplumların ders çıkarması 
gerektiğine dikkati çekmek için uyarlamış. Ancak Butterfly’ın ölümünün hiçbir sonuç 
getirmediği gibi ardından gelen aynı sebepten ölümlerin devam etmesi nedeniyle 
kimsenin akıllanmadığını düşünmüştür. Bu sebepten artık kendisinin yeteceğini 
düşündüğü Butterfly kendi ölümünü yine kendisi vermiştir. Aslında Butterfly 
çaresizlikten, yaşayan bir ölü gibi yaşamaktan korktuğu için intihar edip ölmüştür.  

Erendiz Atasü’nün öyküsünde ise Butterfly kadına empoze edilmek istenen 
geleneksel kız rolüne karşı baş kaldırmış ve bu isyanın sonunda özgürlüğü elinden 
alınıp yaşayan bir ölüye dönünce bu rolü reddedip ölerek ölümünün onun durumuna 
düşen kadınlar için farklılık yaratmak istemiştir.  

Yukarıda bahsedilen öyküde ise kadınlık onurunu sarsacak başka bir dış faktör 
işlenmişti, kadına toplumsal baskı kurulmuştur aslında. Düştüğü durumda daha fazla 
yaşamaması gerektiği ve sanki kadın bir suç işlemiş gibi insanların yüzüne 
bakamayacağı söylenmiştir. Kadının içinde bulunduğu durumda yaşamış olduğu 
travmayı atlatmakta güçlük çekerken, toplum baskısı buna eklenince kadın 
intiharlarının ve ruhsal bozukluğun önü açılmıştır. Aldatılan kadın veya yapılanları 
sineye çekip güçlü rolünü oynamamak zorundadır ya da yapılan onursuz davranışın 
ardından gerçekleşen psikolojik travma sonucu intihar etmektir, tıpkı Elif ve Madam 
Butterfly gibi.   

Oysa Erendiz Atasü’nün öyküsünde yine Butterfly aslında kendisini yitirmiştir. Çünkü 
yaşamasının anlamı olabileceği yeni bir kimliği yoktur. Ölmesi değil de yaşamı 
seçmesi de kabul görmemiştir. Yeni Butterfly’ı kimse önemsememiştir. Herkes ondan 
geleneksel zavallı kız rolünü beklemişlerdir. Öte yandan aldatmayı sineye çeken 
kadınlık onurunu ayaklar altına alan kadın erkek tarafından tekrar aldatılabilir. Çünkü 
ataerkil düzenin önüne alan bir erkek kadına yani size acımaz, onurunuzu düşünmez, 
aksine olayı kabullendiğiniz için ona aynı şekilde devam etme hakkını verirsiniz.  

Peki, sadece aldatmak mı bir kadın onurunu incitebilir? Bence maddi sıkıntı da 
yaşayan bir ailede kadına yapılan fiziksel şiddet, sözel şiddette kadının onurunu 
zedeler. Özellikle o ailede birde çocuk varsa kadın ve erkek tarafından itilip hor 
görülebilir ve her şeyin suçlusunun kadın olduğu düşünülür.  

Şiddetin her boyutu insanların bedenlerinde ve ruh dünyalarında tamiri zor yaralar 
açabiliyor, özellikle kadınlarda. Kadının bu duruma dayanmasının, katlanmasının en 
büyük sebeplerinden birisi de eğitim durumudur. Eğer kadının kendi ayakları üzerinde 
durabileceği mesleği ya da ayrılık sonrasında kendisini geçindirebileceği bir becerisi 
yok ise kocasına bağlıdır. Bu sebepten yola çıkacak olursak eğitim düzeyi düşük bir 
kadının erkeğin gözünde doğum makinesi olarak görülür. Adam kadından sürekli 
çocuk doğurmasını isteyecektir. Dolayısıyla kadın çocukları olduğu içinde erkekten 
ayrılamayacak, erkeğin yapmış olduğu şiddeti göz yumup katlanacak ve kadınlık 
onurunu ayaklar altına alacaktır.  
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Az önce anlattığım hikâyeleri baktığımızda konu daha çok kuma ve aldatmak 
rastlanması muhtemel olaylara örnek teşkil etmekteyse ancak Susan Glaspell’in 
Küçük Şeyler tiyatrosunda daha farklı bir konu ele alınmıştır.  

Susan Glaspell, Amerikalı feminist drama yazarıdır, ayrıca bir romancıdır. Susan 
Glaspall’in tiyatro “Küçük Şeyler” konusuna baktığımızda daha çok kadının 
umursanmadığı, değersiz görülmesi konusu işlenmiştir. Kadının görüşlerine olan 
ilgisizlik, onur kırıcı sözler işitmelerine ve aşağılanmalarına sebep olmaktadır.  

Tiyatronun özetinden bahsetmek gerekirse, olay John Wright adlı karakterin ölümü 
üzerine yazılmıştır. Sadece 5 şerif olay yerinde cinayetin nasıl işlendiğine dair ipuçları 
toplarken erkeklere göre hiçbir şeyden anlamayan kadınlar olayı tamamen 
çözmüşlerdir. Ancak ne yazık ki bu çabalarının karşılığını alamamışlardır. Erkekler 
tarafından umursanmıyor, onların buldukları düşüncelerini işe yaramaz olarak görüp 
dalga geçiyorlardı. Kadınlar ise cinayeti çözmüşlerdi, cinayeti işleyen arkadaşlarıydı. 
Tabii arkadaşlarını ele vermiyorlar. Kocasının baskısından artık sıkılan kadın 
kocasını boğarak öldürmüştür. Susmayı tercih ediyorlar, bu durumda arkadaşları 
tabii. Çünkü eşleri onların buldukları en önemli düşünceleri, delilleri küçük şeyler 
olarak görüyorlardı.  

Kadın bir kere değil defalarca aynı harekete, ağır sözlere maruz kalabilir. Kadınları 
defalarca aynı uyarılara maruz bırakırsak kadın kendini gerçekten değersiz 
hissedecektir ve öyle davranmaya başlayacaktır. Bu durum kadının kendisine olan 
benlik saygısını zedeleyecek, kendisini toplumdan aynı zamanda çevresindeki 
insanlardan soyutlayacak ve kendisini psikolojik bir buhrana itecektir.  

Sonuç olarak bütün bu bahsetmiş olduğum örnekleri göz önüne olacak olursak kadın 
kendisine yapılan bu hakarete ve haksızlığa karşı direnmeli ve tepki göstermelidir. 
Olaylara karşı ilk başta bir kesin tutum sergilerse kadın hem kendisini psikolojik 
olarak iyi hissedecek hem de bu yaşadığı kötü tecrübeden pozitif veya negatif bir 
çıkarım yaparak kendi hayat ideolojisini belirleyecektir. Fakat bu yapmış olduğum 
çıkarım sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan kadınlarda ve sürekli birilerine bağlı 
olarak yaşayan kadınlarda hayat ideolojilerini değiştirmeye çalışanlarda işin içinde 
bulundukları kültürden ve yerel farklılığından kaynaklı daha çok çevre baskısıyla 
karşılaşacaklardır. Çevre tarafından sindirilmek isteyeceklerdir. Daha çok kendi 
ayakları üzerinde durabilen kadınlar yapılan bu haksızlıklara karşı direnebilmiş ve 
haklarını aramışlardır. Üç eserde de kadın kendini öldürerek ya da öldürerek kadınlık 
onurunu korumuştur.  

Doç. Dr. A. Lerzan Gültekin: Madam Butterfly öyküsünde Butterfly ölmeyi reddedip 
yaşayacağım deyince bu iddiası, bu isteği hiç kabul görmez. Yani Butterfly olarak 
daima ölmesi beklenmektedir. Çünkü o geleneksel rol kendisinden beklenmektedir ve 
Butterfly bu nedenle hapse atılır. Yani Madam Butterfly ölmeyi reddedip kendine yeni 
bir özgür kimlik kazanmak isteyince yine kabul görülmez, ciddiye alınmaz ve onun 
yerine ne yapılır hapsedilir. Hapsedilince düşünür tamam der öleceğim. Çıkarırlar 
öleceğim lafını duyunca o eski geleneksel rolüne geri dönüyor. O yüzden de cevap 
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verir, ben hayır geleneksel rolüme geri döndüğüm için aşkımı yitirdiğim için 
ölmüyorum, o 80 sene önceydi. Ama hala bir kimlik kazanamadığım için yeni 
dünyanızda bile bir kadın olarak bir kimliğim olmadığı için ölüyorum der ve hançeri 
saplar.  

“Küçük Şeyler” oyununda da bu iki kadın arkadaşlarının cinayetini kocasını 
öldürdüğünü anlarlar, ama söylemezler. Tiyatro oyununda da Bay Wright karısı 
tarafından öldürülmüş aslında. Ama iki arkadaşı çözerler cinayeti. Çünkü tanıyorlar 
aileyi de adamı da, kadının evlenmeden önceki halini de çok iyi biliyorlar nasıl bir 
insan ve ne hale geldiğini de görüyorlar zaman içinde. Bay Wright son derece eli sıkı, 
son derece sert, karısına hiç hayat hakkı tanımayan, komşularıyla pek fazla geçimi 
olmayan bir adam ve şöyle bir bulgu özellikle bunlara onu düşündürüyor. Kapısı 
kırılmış bir kuş kafesi acaba içindeki kuş nereye gitti. Kendi aralarında bu kapıyı kim 
kırdı ve kuşun kendisini de buluyorlar. Çok şık bir kadife kutunun içinde kadifelerin 
içine sarılmış boynu kırılmış böyle bir kanarya bulunuyor. O zaman anlıyorlar, çünkü 
diyor ki kadının bir tanesi ben gördüm 1 ay önce bir adam çok ucuz kanaryalar 
satıyordu. Herhalde diyor yalnızlığa, çaresizliğe dayanamadı en sonunda bu kuşu 
aldı. Ama herhalde bu kuşu bile çok görmüş ona. Yalnızlıktan kadıncağız en sonunda 
dayanamamış ve yaşadıklarından, aşağılanmaktan o şekilde. Bir önemli bulgu kadın 
yardım dernekleri oraya da gelemiyor. Çünkü yardım edecek, çalışacak gücü yok; 
bütün evin işi onun üzerinde ve parasal olarak katkıda bulunması ya da herhangi bir 
şekilde bir şey hazırlayıp götürmesi kocasından habersiz bu da mümkün değil. 
Dolayısıyla odalara bile katılamıyor diyor, halbuki gençliğinde ne kadar da aktifti, 
koroda şarkı söylerdi. Bütün bunlardan anlıyorlar, ama maalesef o anlı şanlı şerif ve 
yardımcısı savcı hala başka deliller aramakla meşguller. Kadınlar anlıyorlar, ama 
söylemiyorlar, arkadaşlarını ele vermiyorlar. John Wright bunu hak etmiş diye 
düşünüyorlar.     

      

  


