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ÖZ 

SİYASİ SÖYLEMİN ARAÇSALLAŞTIRDIĞI TOPLUMSAL CİNSİYET VE 

ŞİDDET  

GİZEM ORÇİN 

Toplumsal cinsiyetin kurguya dayalı yapısı ve toplumsallık inşasındaki yerine 

değinen bu tez çalışması, toplumsal cinsiyet kavramının analizi ile yola çıkmaktadır. 

Toplumsal cinsiyetin siyasetin şiddet dili ve söylemiyle ele alındığı çalışmada, hukuk, 

siyaset ve şiddet bağlantısı açığa çıkarılmıştır. Tezde bu amaçla, feminist yöntem ve 

metodoloji ile queer teoriden faydalanılmıştır. Özellikle hukuk ve siyaset alanlarının 

yakın teması, ilişkiselliğin sağlanması adına detaylandırılmıştır. Hukuki özneler ve 

siyasi öznelerin belirli dışlayıcı pratikler aracılığıyla üretilmesi, toplumsal cinsiyete 

dayalı özne kavramını araştırmayı gerekli kılmıştır. Bu sebeple, feminist özne ile bu 

alanlarda iktidar kurgusu olan öznenin eleştirel bir okuması yapılmıştır. Judith 

Butler’ın analizleri ve Michel Foucault’nun alana dair yorumlarının da yer aldığı tezin 

kuramsal yapısında, özne kavramının esnek ve kırılgan zemini, degender bir okuma 

ile analiz edilmiştir. Siyasi gündemin söylem biçiminin detaylandırılması açısından 

ise, belirli olay ve örneklere yer verilmiştir. Bu bulgular neticesinde, siyasi söylemin 

şiddet üreten uygulamaları ile cinsiyetçi şiddet söyleminin ortaklaştığına yönelik 

açıklamalar sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Siyasi Söylem, Şiddet, İktidar, Siyaset
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ABSTRACT 

GENDER WHICH BEING INSTRUMENTALIZATION BY POLITICAL 

DISCOURSE AND VIOLENCE 

GİZEM ORÇİN 

 This thesis, which focuses on the fiction-based structure of gender and its place 

in the construction of sociality, starts out by analyzing of the concept of gender. In the 

study in which gender is addressed through the language and discourse of violence in 

politics, the connection between law, politics, and violence has been cleared. With this 

idea, the feminist method, methodology and queer theory have been made use of in 

this thesis. The close contact of the themes of law and politics has been examined in 

detail in order to be able to enable relationality. The production of legal subjects and 

political subjects through certain exclusionary practices have made it necessary to 

investigate thoroughly the concept of the gender-based subject. Therefore, a critical 

reading of the feminist subject and the subject of power fiction in these areas has been 

made. Judith Butler's analysis and Michel Foucault's commentary on the subject, 

including the theoretical basis of the thesis, the concept of the subject which is a 

flexible and fragile ground have carried out with degender reading. With regards to 

elaborate on the form of discourse of political agenda, certain cases, and examples are 

given a place in the thesis. Based on the findings, the explanations that the violent 

practices of political discourse and sexist violence discourse have a common ground 

are presented.  

Keywords: Gender, Political Discourse, Violence, Power, Politics. 
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GİRİŞ 

 

‘Siyasi Söylemin Araçsallaştırdığı Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet’ başlıklı bu 

tez çalışmasının amacı, hukuk, siyaset ve şiddet sarmalındaki toplumsal cinsiyet 

kavramının inşa edilme sürecini analiz etmektir. Hukuki ve siyasi şiddet biçiminin, bir 

öteki olarak cinsiyetçi temayı ne şekilde kurguladığını analiz edecek olan çalışma, 

kuramsal bir çalışmadan yorumlayıcı eleştirel bir analiz gerçekleştirmeyi 

hedeflemektedir. Bu çerçevede, eleştirel bakış açısının hem hukuk hem de siyaset 

yaklaşımına bir referans kaynağı olduğu belirtilebilir. Çalışmanın yöntemi, kavramsal 

ve betimsel bir analize dayanmaktadır. Bu anlamda, özellikle feminist metodoloji ve 

epistemolojinin temel alınacağı ve eleştirellik üzerinde yükselen bir analizden 

faydalanılacaktır. Bu analiz biçimi, siyaset, hukuk ve şiddet temalarını irdelemeyi 

gerekli kılmaktadır. Çalışmanın sınırlılıklarını, toplumsal cinsiyet kavramının ve 

özelde kadınların siyasi iktidar ve söylem ilişkisindeki araçsallaşması oluşturmaktadır. 

Siyasi ve hukuki konuların sınırlarının eril şiddet/tahakküm diliyle belirlenmesi, 

kadınların ise sınırdaki öteki, yabancı olarak kurgulanması tezin temel sorunsalını 

teşkil etmektedir. Çalışma, feminist felsefe ve hukuk arasında köprü kurarak, hukukun 

ve siyasetin eril dilini yapı söküme uğratmaya çalışacaktır. Tez çalışmasında, feminist 

yöntem kadar queer teori de metolodojik araç olarak kullanılacaktır.  

Eril ve dişil bedenlerin belirli sınıflandırmalarla kategorize edilmesinin 

temelleri Batılı Kartezyen düşüncenin ikili düşünme biçimine dayanmaktadır. Eril 

olarak tanımlanan akıl, kamusal alanla, kültürle, sosyal olanla, evrensel aşkınlıkla 

tanımlanırken, dişil olan beden ise, özel alanla, cinsiyetle, biyolojiyle, doğayla ve 

bedene içkinlikle yorumlanmaktadır. Cinsiyetin doğal olduğu varsayımına yönelik 

feminist kuramda eleştirel bir ses yükselirken, Butler toplumsal cinsiyetin buna karşı 

geliştirilen bir manevra olduğu yorumunu da tartışmaya dâhil etmektedir. Butler, 

bedenin ve cinsiyetin birer inşa ve doğal gibi görünen bir kurgu olduğunu 

belirtmektedir. Doğallaştırma ise tahakkümün sürdürülmesinde önemli bir 

haklılaştırma olarak devreye girmektedir. Beden, bilimsel bir gerçekmiş gibi tek bir 

cinsiyete hapsedilmekte ve bedenin cinsiyete mahkûm edilişi, norm gibi işlemektedir. 
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Butler’ın bedene dair analizleri hem feminist eleştiri yapması hem de queer’e kucak 

açması sebebiyle çalışmada yoğunluklu olarak kullanılacaktır.  

Tezin birinci bölümünde, kuramsal çerçeveye eşlik eden toplumsal cinsiyete 

dair kavramlar ve feminist hareketlere değinilecektir. Bu bölümde, toplumsal cinsiyet 

konusunun inşa süreci ve buna yönelik eleştirilere kadarki süreç temel hatlarıyla yer 

alacaktır. Feminist hareketin farklı kategorizasyonlarına eğilerek ve bu alana eleştirel 

yaklaşılarak, feminist özne tartışmasına yoğunlaşılacaktır. Özne tartışmaları özellikle 

siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimin birçok alanında yoğunlukla ele 

alınmaktadır. Bu açıdan, öznenin inşasını bu iki alan eşliğinde okuma imkânı 

aranacaktır. Bu bölüm, aynı zamanda beden politikasının iktidarın düzenleme alanı 

olmasından ötürü ayrı bir tartışma başlığı ile genişletilecektir. Foucault’nun da dâhil 

olduğu biyopolitika tartışması beden üzerindeki müdahaleleri ayrıntılandırmada bir 

kesişim noktasını teşkil etmektedir.  

İkinci bölümde, öncelikle kamusal ve özel alanla başlayan kadınların siyasi 

süreçten dışlanma pratiğine yer verilecektir. Şiddet kavramının ağırlık merkezine 

alındığı bir kavramsal zeminde, hukuk ve siyasetin şiddet üreten yapısı ve toplumsal 

cinsiyet arasındaki korelasyon açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu yapı içerisinde, 

şiddetin hukuki ve siyasi varyasyonları tartışılmaya ve analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Hukukun siyasallaşması ve şiddet bağlantısı ise, güç, zor ve şiddet ilişkiselliği 

üzerinden analiz edilecektir.  

Tezin üçüncü bölümünde, çalışmanın ilk iki bölümünde kuramsal dokusu 

aktarılan tartışmaların söylemsel boyutu irdelenecektir. Birbirine karşıt ve dışlayıcı 

ikilikler kurularak yaratılan beden politikalarının hukuk ve siyaset eşliğinde bir 

‘şiddet’ söylemine maruz kalışı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, 

çalışmanın kuramsal zemininde yer alan beden politikaları ve queer analizi 

sürdürmeye yarayacak şekilde Butler’ın tartışmalarına yer verilecektir. Norm ve norm 

dışı uygulamalar ile bedenin ihlali gibi konularla şiddetin iktidar aracılığıyla 

geleneksel bir söylem haline getirilmesinden bahsedilecektir. Çalışmanın söylemsel 

alandaki örneklemini teşkil edecek olan muhafazakâr ideolojinin gündemden seçilmiş 

olan örnekleri ile bir çerçeve çizilecek ve çalışma sonlandırılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TOPLUMSAL CİNSİYETLENDİRİLMİŞ BEDENLER 

Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı, cinsiyet çalışmaları gibi sosyal bilimin 

birçok alanında ele alınan ve dilimizde yaygınlık kazanmış bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak bireylere 

‘atanan’ ve Türkçe isminin ima ettiği gibi toplumsallık görüngüsünü yükleyen ve 

sosyo-kültürel bir yapıya gönderme yapan bir anlam taşımaktadır. Ancak sosyal 

bilimlerde kullanılan birçok çeviri kavramda olduğu gibi, toplumsal cinsiyet kavramı 

üzerinde de kesin bir mutabakat bulunmamaktadır. Özellikle, Connell, cinsel politika, 

ataerkillik gibi kavramların yararlı ancak bütünü görmekte eksik, cinsiyet/toplumsal 

cinsiyet ifadelerinin iyi ancak sistemsel açıdan neyi ifade ettiğinin net olmadığını 

savunmaktadır. Connell, bu ifadeler yerine ‘toplumsal cinsiyet ilişkileri’ ifadesini 

tercih etmektedir (1998: 40-41). Connell’in haklı bir biçimde itirazını yükselttiği konu, 

bu tarz ifade biçimlerinin genel geçer ve evrenselleştirici bir açıyla ele alınmasının zor 

olduğudur. Connell aynı şekilde, toplumsal cinsiyete dair toplumbilimsel teorilerin 

Batı icadı ve kesinlikle modern buluşlar olduğunu, öbür uygarlıkların, insan 

cinselliğine ve cinsiyetler arası ilişkilere dair kendilerine özgü yaklaşım biçimleri 

olduğunu ancak bunların farklı tipte kültürel oluşumlar olduğunu belirtmektedir (1998: 

48). Bu açıklama ışığında, dilimizde yaygınlık kazanan toplumsal cinsiyet kavramının 

toplumsallık inşasındaki kategorize edici misyonu göz önüne alınarak ve kavramın 

içinde barındırdığı eksikleri de göz ardı etmeden bir tartışma zemini kurulmaya 

çalışılacaktır.  

Toplumsal cinsiyet/gender kavramına içkin olan ilişkiselliğin ortaya konulacağı 

bu bölümde, eleştirel bir sorgulama yürütülecek ve bu sorgulamanın ardından, 

cinsiyetçi ikiliklerin aşılması noktasında alternatif bir kuram yöneliminin okuması 

yapılacaktır. Feminist hareketin ve feminist öznenin analiz edilmesi ile bedene yönelik 

analizin kuramsal alt yapısı sağlanacaktır. Kadın bedeninin ise politik bir inşa 

sürecinde daha çok ele alındığı temalara yer vermek adına özellikle evliliğin ve ailenin 

ideolojik misyonu ve kadının doğurganlığı veya kürtaj tercihi başlıkları eşliğinde 

beden politikasının oluşturulma sürecine yer verilecektir.  
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A. Toplumsal Cinsiyet Kategorisinin İnşası  

Toplumsal cinsiyet kategorizasyonu, saf ve genelleyici bir biçimde cinsiyetçi 

argümanlara göre kimlikleri bölmekte ve etkenlik-edilgenlik, kamusal-özel alan gibi 

ikili ayrımlara dayandırılarak, cinsiyetleri kategorize etmektedir. Bu argüman, cinsel 

kimliklerin farklılıklarının bastırılmasını ve evrenselleştirici bir kategori ortaya 

çıkarmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla, bu şemalaştırma yöntemi, bazı durumlarda 

farklı bileşenlerin göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Fraser ve Nicholson, bu tarz 

kategorilerin tüm toplumlarda zorunlu olarak bir araya gelmeyen fenomenleri bir araya 

toplarken, zorunlu olarak ayrılması gerekmeyen fenomenleri de birbirinden 

ayırmasından kaynaklı bir probleme işaret etmektedir (1993: 291). Aynı zamanda, 

cinsiyete dayalı erillik ve dişillik performansını dayatan bir kurumlar silsilesi de bu 

işleyişi etkilemektedir. Bu, cinsiyetlerin nasıl davranması gerektiğini de belirleyen ve 

kişinin bu dar kalıplara sıkıştırılmasını sağlayan bir toplumsal iktidar mekanizmasıdır. 

Toplumsal cinsiyet kavramının inşasına çalışma içerisinde bu içkin eleştiri dâhil 

edilerek yer verilmekte ve kavramın eleştirel bir sorgulaması yapılmaktadır.  

Butler’ın kuramında, cinsiyetçi kategoriler, diğer birçok kategori gibi bir ayrıma 

referanstır ve dışlayıcı bir pratik üretmektedir. Butler, toplumsal cinsiyetlerin birer 

taklitten ibaret olup, asıl ve kopyaları arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır. Butler’e 

göre, kimlik kategorileri -ister baskıcı yapıların normalleştirici kategorileri, isterse bu 

baskıyı özgürleştirici bir damarla tanımamanın odaklaşma noktaları olarak olsun- 

düzenleyici rejimlerin enstrümanları olmaya eğilimlidir (2007: 4). Butler, kimlik 

kategorilerinden her daim rahatsız olduğunu eklemektedir: “Toplumsal cinsiyet, önsel 

bir öznenin ifa etmeyi seçtiği bir temsil değildir; toplumsal cinsiyet, ifade eder 

göründüğü özneyi bir etki olarak oluşturması anlamında ifaya ve temsile dayalıdır, 

yani performatiftir” (Butler, 2007: 31-32). Butler’ın toplumsal cinsiyete dair eleştirisi 

göz önüne alındığında, kavramın heteroseksüel bir ön kabulü meşrulaştırdığı 

görülmektedir. Dışlayıcı bir imaya gönderme yapan kavram böylece bir taklitten öteye 

gidememekte ve performatif bir edim olarak araçsallığa vurgu yapmaktadır. 
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1. Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Eleştirisi 

Feminist hareketin farklı dallarından birçok kuramcı, toplumsal cinsiyetin 

içeriğine ve anlamına yönelik ortak bir uzlaşı noktasında bir araya gelemeseler de, 

kavrama içkin olan bir anlam dizgesi mevcuttur. Bu çerçevede, bu başlık altında temel 

olarak feminist kuramın en belirgin savlarını oluşturan kuramcıların toplumsal 

cinsiyet/gender tanımlamasına yer verilecek ve ardından kavramın tartışmalı doğasına 

geçilecektir. Psikolog ve sosyologlar toplumsal cinsiyeti ilk olarak şöyle 

tanımlamıştır: (1) erkek ve dişi bireylere hangi davranış ve etkinliklerin uygun 

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

geliştirme eğiliminde oldukları zihinsel nitelikler ve kendilik-anlayışları (Stone, 2016: 

89). Toplumsallaşma süreci, cinsiyet hiyerarşisine dayalı işbölümünü, rol dağılımını 

ve normlar bütünlüğünü dayatmaktadır. Erillik ve dişillik kurgulaması beraberinde 

normlara bağlı bir ezme-ezilme pratiğini de getirmektedir. Millett’e göre, cinsel 

ilişkiler konusunda yapılacak bir inceleme gösterecektir ki, cinsler arasındaki durum 

şimdi de, bütün tarih boyunca da Max Weber’in herrschaft diye tanımladığı bir ezme 

ve ezilme ilişkisi şeklinde tezahür etmiştir (1987: 46). Dolayısıyla, tarih boyunca tüm 

ikiliklerin sorgulamasında olduğu gibi, cinsiyet sorgulamasında da bu ezilme 

deneyiminin açığa çıkarılması yönünde çabalar olmuştur. Bu sebeple, toplumsal 

cinsiyet ifadesinin toplumsallık içerisindeki pozisyonunun irdelenmesi gerekmektedir. 

“Toplumsal cinsiyet, toplumun majör yapılarının pratiklerini ve süreçlerini –çalışma, 

aile, politika, eğitim, tıp, militarizm, din ve kültür- organize eder. Toplumsal cinsiyet, 

bazı grupları ayrıcalıklı kıldığı ve diğer güç sistemleri ile bağlantılı (ırkçı kategoriler, 

etnisite, toplumsal sınıf ve cinsel yönelim) ötekilerini dezavantajlı kıldığı için bir 

iktidar sistemidir” (Lorber, 2010: 9). Toplumsal cinsiyet, bu açıdan toplumsal olan 

birçok yapı ve kurumu da içerisine alan ve asimetrik, hiyerarşik güç ilişkilerini zorunlu 

kılan bir anlam örüntüsünü vurgulamaktadır.  

Lorber, toplumsal cinsiyeti toplumun kurumsallaşmış tüm alanlarına özgü bir 

kavram olarak ele alıp, cinsiyeti toplumun etkisiyle oluşan bir kavram olarak analiz 

etmektedir. Butler ise toplumsal cinsiyet nosyonunu ikili karşıtlıklar üzerinden 

adlandırma pratiğini denemektedir: 
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“Toplumsal cinsiyet, verili bir cinsiyetin üzerine kültürün anlam işlemesi olarak 

anlaşılmamalıdır yalnızca (hukuki bir kavrayıştır bu). Toplumsal cinsiyet aynı zamanda, 

cinsiyetleri tesis eden üretim mekanizmasının ta kendisini belirtmelidir. Neticede 

toplumsal cinsiyetin kültürle olan ilişkisi neyse cinsiyetin de doğayla ilişkisinin o 

olduğu söylenemez. Toplumsal cinsiyet bir yandan da, ‘cinsiyetli doğa’nın ya da ‘doğal 

bir cinsiyet’in üretilmesinde ve bunların ‘söylemsellik öncesi’, kültür öncesi bir şeymiş 

gibi, siyasi olarak tarafsızken kültürün gelip üzerinde etki ettiği bir yüzeymiş gibi tesis 

edilmesinde kullanılan söylemsel/kültürel araçtır” (Butler, 2012: 52).  

Butler’ın vurguladığı anlamda, toplumsal cinsiyet gibi cinsiyetin kendisi de bir ifşayı 

gerekli kılmaktadır. “Toplumsal cinsiyet, eril ve dişilin, toplumsal cinsiyetin 

varsaydığı hormonal, kromozomal, ruhsal ve performatif ara formlarla birlikte 

üretilmesi ve normalleştirilmesinin gerçekleştirildiği aygıttır” (Butler, 2013b: 75). 

Toplumsal cinsiyet kategorisinin geleneksel yorumu ikili bir cinsiyet kalıbına 

indirgenmektedir, bu yorumlama ise farklı cinsiyet tanımlamalarını 

dışsallaştırmaktadır. Butler’e göre, toplumsal cinsiyetin maskülen/feminen, 

erkek/kadın, eril/dişil ikilikleriyle karıştırılması, toplumsal cinsiyet nosyonunun önüne 

geçmeye çalıştığı doğallaştırmanın uygulanışıdır (2013b: 76). Toplumsal cinsiyetin 

kendisi kısıtlayıcı söylemle beraber düzenleyici bir iktidar mekanizmasını devreye 

sokmaktadır. Butler’e göre, toplumsal cinsiyet, esas hali bulunmayan bir tür 

öykünmedir. Heteroseksüelleştirilmiş toplumsal cinsiyetlerin doğallaştırıcı etkileri, 

öykünme stratejileriyle üretilmiştir; onların öykünüp taklit ettikleri şey, fantazmatik 

bir heteroseksüel kimlik ideali, öykünmenin kendi etkisiyle üretilen bir idealdir (2007: 

25). Heteroseksüel ön kabule dayalı olan davranış biçimleri böylece bireylere 

atfedilerek, onlardan bir tür performans beklenmektedir.  

Butler, toplumsal olmayan ve biyolojik kabul edilen cinsiyetin de sorgulanması 

gerektiğini belirterek, biyolojik belirlenimciliğe karşı gelmektedir. Bu açıdan, Butler 

feminist hareketin yorumladığı ikili toplumsal cinsiyet adlandırmalarının alanını 

genişletmekte ve eleştirisini cinsiyetin kökenlerine yöneltmektedir. “En güncel 

kullanımıyla ‘toplumsal cinsiyet’ ilk kez, cinse dayalı ayrımların aslen toplumsal 

olduğunda ısrar eden Amerikalı feministler arasında ortaya çıkmış görünüyor. Bu 

sözcük, ‘cins’ ya da ‘cinsel farklılık’ gibi terimlerin kullanımında ima edilen biyolojik 

determinizmin reddini ifade etmiştir” (Scott, 2013: 62). Toplumsal cinsiyet eleştirisi 

bu anlamda biyolojik determinist kalıpları yıkmaya yönelmektedir. Toplumsal 
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cinsiyetin kültürel ve ideolojik bir gönderme olması, iktidar ilişkilerinin örtük anlam 

çerçevesine uygunluğu ile de meşrulaştırılmaktadır. 

Evrensel bir kadın kategorisine itirazlarını yükselten Butler, bu tartışmayı 

kimlik, temsil ve özne bağlamında ayrıntılandırmaktadır. Temsil kavramını, tehlikeli 

ve sorunlu bulan Butler, kadın kategorisi aracılığıyla düşünülecek, önceden beri var 

olan bir özdeşlik olduğu fikrinin hem metafizik bir varsayım hem de ait olduğu 

metafiziğin kendisi kadar fallosantrik olduğunu ifade ederek, feminist kuramın böyle 

bir özdeşliği kavrayan bir kategoriye dayanarak politik temsili politikanın olmazsa 

olmaz şartı olarak görme eğiliminde olduğundan bahsetmektedir (akt. Direk, 2012: 

77). Kadınları politikaya dâhil etmek için temsilin meşru kılınması, Butler’a göre bir 

soru işaretidir.  

Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel kullanım biçimi ise 1960’lara kadar 

gitmektedir ve ikili cinsiyet belirleniminin altındaki öğeleri ifşa etmeye 

yönelmektedir. Gardner, kavramı şu şekilde ele almaktadır: “Toplumsal cinsiyet, 

erkeklik ve kadınlıkla ilişkili toplumsal olarak inşa edilmiş davranışsal ve psikolojik 

özellikler kümesidir. Feministler, 1960'larda toplumsal cinsiyet terimini, bireyin 

biyolojik cinsiyetinden ayrı olarak, bir kadın ya da bir erkek olmanın ne anlama 

geldiğinin toplumsal inşası için kullanmaya başladılar” (2006: 98-99). Bu yönelim, 

biyolojik olarak belirlenmiş cinsiyetçi kalıpları yıkmaya ilişkin bir bakış açısını temsil 

etmektedir. Biyolojik cinsiyetin sabit, değişmez olduğunu ancak psikolojik ve 

entelektüel özelliklerin ise patriyarkal toplumsallaşmanın ürünü olduğunu iddia 

etmektedirler (Gardner, 2006: 99). Feministler, toplumsal cinsiyet kavramını bazı 

açılardan faydalı bulmuşlar, çünkü toplumun dayatması olan bir durumun 

değiştirilmesinin daha mümkün olduğunu düşünmüşlerdir. Stone’a göre, toplumsal 

cinsiyet rollerinin içeriğini değiştirmek, toplumsal cinsiyeti ‘yeniden yapılandırmak’, 

toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldırmak toplumun toplumsal 

cinsiyetsizleştirilmesidir (degender) (2016: 91).  Stone’ın bahsettiği degender süreci, 

toplumsallaşmanın problemli yönünün bertaraf edilmesi, böylece yanlış ve eksik bir 

toplumsal rol dağılımını engellemeyi ve dekonstrüksiyon sürecini amaçlamaktadır. 

Köse, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin pek çok kültürde sadece soyun üremesinin 

yükünü taşıyan bedenlere entegre edilmiş bir kategori değil; yaşamın tüm veçheleriyle 
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sürdürülmesine, yaşamın üretilmesine ilişkin bir dinamikliği anlatan, nötrlüğü 

dışlayan hayata içkin bir durum olarak bambaşka anlamlara gelebildiğini ifade 

etmektedir (2013: 37). Her iki kavramın da evrenselleştirici boyutu oldukça az olmakla 

beraber, toplumsal bir okuma yapmanın kültürel ve ideolojik bir boyutu olduğunu da 

görmezden gelmemek gerekmektedir. MacKinnon, toplumsal cinsiyeti, kadınlar ve 

erkekler arasındaki eşitsizliğin cinselleştirilmesinin dondurulmuş formu olarak 

yorumlarken (1987: 6), Connell, toplumsal cinsiyeti, diğer sosyal yapılar gibi, çok 

boyutlu; sadece kimlikle, sadece işle, sadece iktidarla ya da sadece cinsellikle ilgili 

olmayan fakat aynı anda bunların hepsini ifade eden bir kavram olarak (2009: 11) 

tanımlamaktadır. Kavramın ilişkisel boyutu, iktidar analizlerindeki hiyerarşik 

yaklaşıma da yakınlaşmasını sağlamaktadır. Bu açıdan, toplumsal cinsiyet 

analizlerinin çeşitli yaklaşımlarla irdelenmesi gerekmektedir. Köse’ye göre, toplumsal 

cinsiyet, doğal olarak bedenlerimizde olduğu varsayılan ‘cinsiyet’ kategorisine 

eklendiği varsayılan ve sosyal süreç olarak ilişkiselliği ve tarihselliği barındıran 

analitik bir kategoridir (2013: 40).  

Toplumsal olan ve biyolojik olan cinsiyet üzerindeki tartışmalar, ana akım feminist 

kuramda farklı konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Toplumsal cinsiyetin verili olan 

iki cinsiyet üzerinde durması, biyolojik bir belirlenimi kabul etmesine sebep 

olmaktadır. Feminist kuramcıların bir kısmı da, toplumsal cinsiyet teriminin ‘kadın’ 

ifadesinin örtük kullanımını ifade etmesinden ötürü, kavramın hatalı olduğunu 

savunmaktadır. Butler’ın ifadesine göre, toplumsal cinsiyet kimliği, erkeklerin ve 

kadınların kimliğinin bir parçası olarak heteroseksüellikle kuşatılmıştır: bunlar 

birbirleriyle ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Böylece, karşılıklı olarak birbirlerine 

bağımlıdırlar ve diğerine olan bu ihtiyaç, diğerlerine -onların partnerlerine- yönelik 

cinsel bir ihtiyaç olarak da inşa edilmektedir” (akt. Gardner, 2006: 100). Toplumsal 

cinsiyet bu durumda heteroseksüel sistemin devamını sağlamaya yarayan bir inşa 

sürecine vurgu yapmaktadır. Bu yapı, biyolojik belirlenimi kabul eden ancak 

toplumsal inşayı sorgulayan çelişkili bir sorgu mekanizmasına sebep olmaktadır.  

Diğer bakış açısı da, kavramın kadın kullanımının üzerini örtmeye yarayan bir 

ifade olduğuna yoğunlaşmaktadır. “Kadın araştırmalarının çok sınırlı ve ayrışık bir 

biçimde kadınlara odaklanmasından endişe edenler, ‘toplumsal cinsiyet’ terimini 
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analitik sözcük dağarcığımıza ilişkisel bir kavram sunmak için kullandılar. Bu görüşe 

göre kadınlar ve erkekler birbirlerine göre tanımlanmıştı ve herhangi birinin tamamen 

ayrışık olarak yürütülen bir çalışmayla kavranması sağlanamazdı” (Scott, 2013: 62). 

Bu görüş, toplumsal cinsiyetin analitik güçten yoksun olduğuna ve hatalı bir 

ilişkisellik barındırdığına işaret etmektedir. Scott’a göre, son zamanlardaki en basit 

kullanımında ‘toplumsal cinsiyet’ kadınlar ile eşanlamlıdır ve ‘kadınlar’ sözcüğünün 

yerini ‘toplumsal cinsiyet’ almıştır... Bu tür örneklerde toplumsal cinsiyetin 

kullanılması, çalışmanın akademik ciddiyetini ortaya koymak anlamını taşır; çünkü 

toplumsal cinsiyetin kadın sözcüğüne kıyasla daha nötr ve nesnel bir duyumu vardır 

(2013: 66-67). Scott, feminist tarihçilerin bu yoksunluğu giderme amaçlı, ataerkini 

araştırma, Marksist yorumlar getirme ve psikanaliz yorum geliştirme şeklinde bir 

çabaya yöneldiğini de belirtmektedir.  

Toplumsal cinsiyet kavramının ataerkine ilişkin tarihsel bir sürece dayandırılması 

da söz konusudur. “Ataerkil yönetim, nüfusun kadın olan yarısının, erkek olan yarısı 

tarafından denetlendiği yönetim biçimi olarak alınırsa, bu düzenin iki aşaması vardır: 

Birincisi, erkeklerin kadınlara egemen oluşu, ikincisi, yaşlı erkeklerin genç erkeklere 

egemen oluşudur” (Millett, 1987: 47-48). Ataerki, katı bir uygulama kalıbı içerisinde 

güçlü olanın iktidarının görece zayıf kabul edilen cinsiyet grubuna yönlendirilmesini 

vurgulamaktadır. Millett, bu çerçevede hiyerarşik bir güç ilişkisi içerisinde önce 

kadınların, daha sonra da zayıf, güçsüz, farklı veya deneyimsiz kabul edilen erkeklerin 

ataerkinin mağdurları olabileceğini belirtmektedir. Toplumsal cinsiyet kategorisinin 

böylece genelleyici bir yönelimle ele alınamadığı gözlemlenmektedir. Feminist 

hareket bu noktada kadınların ezilmişliği üzerinden, diğer cinsiyetleri de kapsayan 

genel bir forma dönüştürülmeyi mümkün hale getirebilir. Esasında, toplumsal 

cinsiyetin rol üretimi ve dağılımı, toplumsalın içerisindeki tüm cinsiyetleri 

baskılamaya yarayan bir düzenleme faaliyeti olarak göze çarpmaktadır.  

2. Cinsiyetçi İkilikleri Aşma, Heteronormativite ve Queer 

Toplumsal cinsiyetin ifade edilmesinde yalnızca kadın ve erkek cinsiyetinin ele 

alınarak, bu cinsiyetlerin toplumsal kurgusuna değinilmesi kavramın eleştiriyle karşı 

karşıya kalmasına sebep olmuştur. Bu ikili belirlenim, her iki cinsin esasında 
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birbirlerine bağımlı oldukları ilişkiyi ifade etmektedir. Böylece, toplumsal cinsiyetçi 

kategorizasyon, normatif bir değer dizgesini meşru kılmakta ve bu ikili cinsiyet 

kategorisini güçlendirmektedir. Norm dışı kalanların otomatik olarak dışta tutulması, 

yalnızca heteroseksüel normların yüceltilmesine sebep olmaktadır. Butler’ın sıklıkla 

eleştirdiği doğal kabul edilen cinsiyetçi biyolojik tanımlamalar, ikili bir söylem 

inşasını vurgulamaktadır. Bu ikilikleri aşma yolunda, heteronormatif dayatmaların 

eleştirilmesi açısından queer kuramla beraber eleştirel bir bakış açısı teoriye dâhil 

edilmek zorundadır.  

Heteroseksüel varsayımları eleştiren Judith Butler, kökü Amerikan inşasına 

dayanan Fransız kuramından faydalandığı kült kitabı Gender Trouble’da (Cinsiyet 

Belası), normatif sözünü genellikle ‘toplumsal cinsiyeti idare eden normlara özgü’ 

anlamında kullanmaktadır (2012: 26) ve normatif bir cinsiyet dayatmasına karşı 

gelmenin imkânlarını sorgulama amacı taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet kategorilerini 

ikili bir varsayımla kurgulamak, genel geçer kabul görmeyen cinsiyet pratiklerinin 

dışlanmasına, şiddete maruz kalmasına veya çoğu zaman görünmez kılınmasına sebep 

olmaktadır. Bu sebeple, feminist kuram içerisinde cinsiyetçi ikilikleri aşma üzerine 

yorumlar geliştirilmiştir. Julia Kristeva,  feministlerin ‘kadınlar’ kategorisine kürtaj 

hakkı, günlük bakım hizmetleri ve kadınlar adına diğer iyileştirmeleri talep etmek 

adına gündelik yaşamda tutunabileceklerini iddia etmesine karşın (akt. Stone, 2016: 

296), bu kategoriyi sorgulamaktadır. Kristeva’ya göre, ‘kadın’ yalnızca ‘erkek’ 

kategorisinin karşıtı olarak tanımlanmıştır ve olumlu bir kimlik değildir (2016: 297). 

Kristeva’nın görüşünde, kadınlar kategorisi Butler’da olduğu gibi, erkekler 

kategorisinin karşıtı üzerinden belirlendiği için eleştirilmektedir.  

Butler’ın, eril öznenin dişil Öteki’ye olan köklü bağımlılığı (2012: 33) olarak ifade 

ettiği ilişkisellik durumu bu süreçte cinsiyetçi ikiliklerin aşılması gerekliliğini 

doğurmaktadır. Hegemonik erkekliğin inşası ile keskin hale gelen heteronormative 

kavramı, bu köklü bağımlılığı meşru hale getirmektedir. Lorber’a göre, 

heteronormativite herkesin heterokseksüel olduğu ve yalnızca heteroseksüel ilişkinin 

normal olduğu varsayımıdır (2010: 316). Bu varsayımdan hareketle, diğer cinsiyetlerin 

norm dışı kabul edildiği ve bir öteki olarak kurgulandığı belirtilebilir. Çakırlar ve 

Delice, heteronormativite kavramını şu şekilde tanımlamaktadır:  
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“Heteronormativite kavramı, bütün bir kültürün sonradan doğallaştırılmış ve 

idealleştirilmiş heteroseksüel yönelim, pratik, değer ve yaşama biçimine göre 

tanımlandığı, bu yönelimin dışında kalanların ısrarla marjinalleştirildiği, görmezden 

gelindiği, baskı ve şiddete maruz bırakıldığı veya en iyi ihtimalle "uysal ötekiler" olarak 

sindirildiği bir düzeni ifade ediyor” (2012: 11).  

Bu çerçevede, cinsiyetçi kategorizasyonun inşasıyla ortaya çıkan heteronormativite, 

doğası itibarıyla belirlenen ikiliklerin dışında bir cinsel eğilimi dışlayan, dışlama 

sürecine maruz kalan bireyleri ‘öteki’ diye tanımlayan bir düzenleme pratiğidir. Bu 

düzenleyici yapının doğal kabul ettiği süreçte yalnızca iki biyolojik tanımlanmış 

cinsiyet ele alınmaktadır. Bu açıdan queer teori, bu önyargılı yaklaşımı eleştirmek 

amacıyla ‘farklı’ bir kuram geliştirmiştir. "Tuhaf', "acayip", "şüpheli", "iğreti", 

"dengesiz'', "kötü", "değersiz" gibi sözlük karşılıkları olan ve Batı'da uzunca bir süre 

eşcinselleri aşağılamak için kullanılmış queer kelimesini, bilinçli ve stratejik olarak 

sahiplenerek cinsel sınıflandırmaları kabul etmeyen, heteronormatif sistem tarafından 

sindirilmeyi reddeden, "normal görünme ve davranma" fikrini protesto eden” (Çakırlar 

ve Delice, 2012: 15) bir reddiye olarak okumak mümkündür. Cinsiyetçi önkabulleri 

sorgulayan bu anlayış, kısıtlayıcı toplumsal cinsiyet kategorilerinin sınırlarını aşma 

amacıyla, politik ve kültürel bir aktivizme yönelmektedir. Bu anlayışta, Butler’ın 

Gender Trouble [Cinsiyet Belası] çalışması bütün kültürel harekette bir ikon haline 

dönüşmüştür (Connell, 2009: 43). Queer, egemen olan cinsiyet klişelerini bertaraf 

etmeye, eleştirel bir kuram yaratmaya çalışmaktadır. “Esasen garip, tuhaf, acayip, 

tekinsiz ya da esrarengiz anlamlarına da gelen ve Somay’ın “bozuk” olarak çevirip 

kullandığı queer kavramı (2012: 110), teori düzleminde heteronormativite, toplumsal 

cinsiyet ve cinsel ikilik kavramlarını sorgulamakta ve eleştirmektedir (Lorber, 2010: 

317). Queer teori, heternormatif yargı kalıplarını alaşağı ederken, ‘norm’ dışı kalma 

deneyiminin sorgulanmasını hedeflemektedir. Connell’e göre, tüm kimlik 

kategorilerinin kırılganlığına vurgu yapan kültürel ve felsefi yazı etkiliydi ve 

toplumsal cinsiyetin prensipte sabit olmaktan ziyade akıcı olduğu görüldü. Queer teori 

olarak bilinen, lezbiyen ve eşcinsel düşüncede yeni bir dalga, insanları cinsiyet 

ikiliklerinin içinde sabit kimliklere iten “heteronormativite” kelimesinde özetlenen 

kültürel kısıtlamaları eleştirmek için aldı” (2009: 43). Bu eleştiri yöntemi, sabit 

cinsiyet kutuplarının yerine, daha akışkan, esnek, eleştirel ve farklı bir perspektifi 

temsil eden bir yönteme dayandırılmaktadır. Butler’a göre, queer kelimesinin kendisi 
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genç lezbiyenler ve gey erkekler için ve başka bağlamlarda, lezbiyen müdahaleler için 

ve diğer bağlamlarda, terimin anti-homofobik politikalarla bir bağlılığı beyan ettiği 

biseksüeller ve heteroseksüeller için, tam olarak söylemsel bir toplanma alanı haline 

gelmiştir (2013a: 130). Butler, cinsiyetçi öteki bilincini eleştirerek, söylemsel 

düzlemde queer ile bir alan açma imkânına işaret etmektedir. Çakırlar ve Delice ise 

queer’in amacından şu şekilde bahsetmektedir: Hak temelli özgürlükçü kimlik 

siyasetinin olumlayıcı ve azınlıklaştırıcı tavrını sorgulayan, norm ile uzlaşan bir 

"benzerlik" siyaseti yerine norma direnen radikal bir "farklılık" siyasetini gözeten 

olasılıkların peşine düşmektedir (2012: 16). Queer, bu açıdan cinsiyet çalışmalarındaki 

projeksiyonu genişleten ve ufuk açan bir teoridir. "Garip", "tuhaf", "acayip", "yamuk" 

gibi karşılıklarla çevrilebilecek olan queer, tıpkı ırk kavramı gibi, abject olanın bir 

yeniden anlamlandırmanın alanı haline gelişi veçhesinden ilgi çekicidir. Böylelikle 

bütünselleştirici ve dışlayıcı kimliklere karşı çıkan bir düşüncenin ana kavramlarından 

birisi haline gelir (Direk, 2012: 69). Cinsiyete dayalı kategoriler diğer makro ayrımlar 

gibi, norm diye dayatılan kabulleri, bireylere hakikat olarak sunmakta ve norm olarak 

dayatılan şematik süreç, iktidarın eliyle gerçekleşmektedir. Direk, normal olanın 

eleştirisi ve queer kuramın yaratılması anlamında Foucault’nun çalışmalarının değerli 

olduğundan bahsetmektedir.  

Queer, sosyal bilimlerdeki birçok kavram gibi oldukça tartışmalı ve çoğu zaman 

hatalı bir kullanımla karşımıza çıktığından, kavramın kullanımına dair eleştirilere de 

yer vermek gerekmektedir. “Queer, cinsel çeşitliliğin, eşcinsel ile heteroseksüel gibi 

iki kategoriye indirgenmesine karşı bir duruştur” (Erdem, 2012: 44). Çakırlar ve 

Delice bu konuyu ayrıntılandırmaktadır:  

“Queer bir taraftan, evrensel olarak sabitlenmiş cinsel kimlik kategorilerine dayalı özcü 

bir ortaklığı reddetmemizi sağlayabilir; diğer taraftan, Judith Butler'ın söylediği gibi, 

tanımlamaya, sabitlemeye yanaşmayan, sürekli genişleyen, zaman ve mekânın 

"evcilleştiremeyeceği" muhalif bir siyasi evren olarak bir tür küresel, eşzamanlı "ortak 

farkındalık" tahayyül etmemizi temin edebilir” (2012: 26).  

Erdem ise, queer ile ilgili dolaşımda olan yanlış kullanımların başında, queer'i 

lezbiyen, gay, biseksüel, travesti ve transseksüel kavramlarının tümünü birden kısaca 

ifade etmenin bir yolu olarak kullanmak (2012: 44) olduğunu belirtmektedir. Kavram, 

hizadan çıkmaya gönderme yaparak, bir tür ayrıksılık, aykırılık çabasına vurgu 
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yapmaktadır. Queer bu açıdan cinselliklerin sınırlandırılmasına veya dar 

yorumlamalara muhalefet etmektedir. Erdem’e göre, hizaya girmek, düzen içerisinde 

kalmak, çıkıntılık yapmamak muadilindeki pozisyonlar disipline edici bir yapının 

dikteleridir. Queer’in lgbtt ile eş tutulmaması queer duruşu yok saymak veya yok 

etmeye çalışmak olarak yorumlamaktadır (2012: 55). Queer teori, yorumlama biçimi 

dar veya indirgemeci olmaktan ziyade, esnek ve etrafına çit çekilemeyen bir teoridir. 

Bu sebeple, queer teoriyi cinsiyet çalışmalarında norm dışının analizini araştırma 

cesaretini gösteren bir teori olarak yorumlamak mümkündür.  

Feminizm ve queer ilişkisi ise üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Butler’a göre, queer, feminizm eleştirisi için zemin 

hazırlamıştır; queer eleştirinin cinsellik ile toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında 

kaçınılmaz surette ihtilafçı, son derece önemli etkileri olmuştur ve olmaktadır (2013b: 

77). Queer’in muhalefet etme gücü, feminist hareketin kök salmasında ve 

güçlenmesinde etki etmiştir. Ancak, bazı feminist hareketlerin queer’e zarar 

verebileceği de ifade edilmektedir. Erdem, feminizmin kimi çeşitlerinin queer'in 

müttefiki değil ancak düşmanı olabileceğini dile getirmektedir (2012: 54). Erdem, 

pornografi karşıtı, kadınları cinsellikten uzak tutan görüşleri ve transseksüelleri kadın 

düşmanı olarak gören transfobik feminizmi, queer siyasetin düşmanları olarak 

tanımlamaktadır (2012: 55). Bu açıdan, her iki hareket ve teori arasında ortak noktalar 

kadar, uyuşmazlıkların da olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir.  

B. Feminizm ve Kadın Bedenine Yönelik Politikalar   

Ataerkil sistemde heteronormativitenin işler hale gelmesiyle, kadın bedenine 

yönelik bir toplumsal düzen normu geliştirilmekte ve buna uygun politikalar 

sürdürülmektedir. Kadının bedenine hapsedilişi, annelik ve aile ideolojisiyle 

özdeşleştirilen bir yapının bileşeni olmasına ve yoğun olarak kurumsallaşmış erkek 

şiddetine maruz kalmasına sebep olmaktadır. “Yasalarıyla ünlü Atinalı devlet adamı 

Solon (İÖ 7.yy), kadınların yaşamın her evresinde –şölenlerde, sokakta yürürken, 

alışverişte- nasıl davranması gerektiğini bir düzene bağlamaya çalışmış, günümüzde 

bazı İslam ülkelerinde olduğu gibi onları gözetleyen, kadınlardan oluşan bir hafiye ağı 

kurmuştu” (French, 1993: 124). Antik dönemlerde başlayan bedene yönelik bu 
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sınırlandırma ve disipline etme biçimi, modern dönemlerde seyrini ilerleterek 

geliştirmiştir. Farklı feminist yaklaşımların kadın politikalarına dair yorumları, genel 

bir çerçeve içerisinde beden politikalarıyla ilintilidir. Bedene dair analizlerin içerisinde 

kök saldığı özel alan ve aile ideolojisi ise önemli bir yere sahiptir. Gittins,  ailenin 

uyum içinde yaşayan ebeveyn ve çocuklardan değişmez ve evrensel bir kurum 

olduğunu iddia eden eski teorilerin, 1960’larda Laing (1960, 1971) ve Cooper (1971) 

ve 1970’lerde ve 1980’lerde feministler gibi radikal gruplarca ciddi biçimde 

sarsıldığını belirterek, aileyle doğrudan ilişkili birçok sorunun iş, evlilik, cinsellik ve 

üreme bağlamında kadın erkek ilişkilerini içerdiğinden feminist araştırmanın 

toplumda ailelerin analiz ve dinamiklerine yepyeni bir bakış açısı getirdiğinden 

bahsetmektedir (2011: 14). Feminist hareket içerisinde gelişen söylem biçimi 

yoğunluklu olarak beden müdahalelerine karşı gelmekte ve bu müdahalelerin daha çok 

aile içerisinde gerçekleşmesinden ötürü ilgisini özel alana yoğunlaştırmaktadır. Bu 

sebeple, feminist hareketin farklı bağlamlarda beden politikalarını eleştirdiği ve 

alternatif bir politika yarattığı söylenebilir. Farklı feminist kuramların bu çerçevede 

aile, doğum, kürtaj, anne ve kadın olmaya dair yorumları, bu başlık altında feminist 

hareket ve özne tartışması sonrasında ele alınacak ve beden politikasının yaratılmasına 

dair tartışmaların izi sürülecektir.  

1. Farklı Feminist Yaklaşımlar 

Kuramın farklı disiplinlerle teması ile gelişen farklı feminist hareketler, 

ataerkillik ideolojisini temel mesele olarak ele alıp, kadınlara yönelik gerçekleştirilen 

kamusal alana dair politikaları ve özel alana dair yaklaşımları irdelemektedir. Feminist 

hareket birçok alanda toplumsalın ve iktidarın farklı alanlarına yoğunlaşan bir eğilim 

sergilemektedir. Bu başlık altında, ana akım feminist hareketler1 üzerinden genel bir 

değerlendirmeye yer verilecek ve daha sonra, feminist öznenin inşa sürecine 

değinilecektir. Bu çerçevede, feminist kuramdaki farklı feminist hareketlerin ele aldığı 

temel öncüller üzerinden beden politikası analizinin sürdürülmesi konunun 

genişletilmesi açısından önemlidir. 

                                                           
1 Söz konusu analize lezbiyen feminizm, psikoanalitik feminizm, bakış açısı feminizmi (standpoint 
feminism) gibi feminizmin farklı dalları dâhil edilmeyecektir.  
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Feminist hareketin kök salmaya başladığı ABD ve Batı’da, kadının 

ezilmişliğinin erkek haklarına denk getirilmeye çalışıldığı dönemde, kökenleri liberal 

anlatıda yer alan bir hareket ortaya çıkmıştır. Liberal akımın değerlerine bağlı gelişen 

bu feminist hareket biçimi, eleştirel kuramcılara göre yalnızca belirli meselelere 

odaklanmıştır. Ramazanoğlu’na göre, liberal feminizm, adalet ve eşitlik (örneğin 

Midgley ve Hughes 1983) gibi kavramları temel alan, toplumsal ilişkilerin feminist 

olmayan analizleriyle örtüşmektedir. Liberal feminizm, kadınların cinsiyetlerinden 

dolayı haksızlığa uğradıklarına inanır ve eşitlik, eşit ücret, eşit insan hakları, eğitim ve 

sağlıkta fırsat eşitliği ve demokratik politik sürece eşit katılım konusundaki 

kampanyalar çevresinde örgütlenir (1998: 29). “Liberal feminizm, kadınlık ve 

anneliğin daima eş anlamlı olmadığını savunmaktadır. Annelik, iki güçlü kültürel 

bağlantı -çocukları ve çalışma hayatı- arasında sıçramaktır” (Lorber, 2010: 35). 

Feminist hareketin erken dönem kazanımları açısından oldukça önemli bir akım olan 

liberal feminizm, güç ilişkilerinin altını oymadığı ve var olan koşulları kabullendiği 

için eleştirilmiştir. Aynı zamanda, liberal feminizm daha çok burjuva kadınlara hitap 

etmekle ve işçi, emekçi kadınları hesaba katmamakla da eleştirilerin hedefi olmuştur. 

Liberal söylem biçimi, erkeği kadının yetişmesi gereken bir yüksek hedef olarak 

belirlediğinden, derinlemesine ve eleştirel bir siyaset yapma imkânını sağlamamıştır. 

Birçok açıdan eksik veya hatalı bir eğilime sahip olsa da liberal feminizm, feminist 

hareket adına büyük ve önemli kazanımların öncüsü olması bakımından tarihsel bir 

yere sahiptir.  

Radikal feminizm, liberallerin eksik bıraktığı yerlerde, daha kökten sorunlara 

eğilmekte ve patriarkaya karşı gelmektedir. Toplumsal düzenin meşruiyetini 

sorgulayan radikaller, cinsiyet eşitsizliğinin kökensel bağlarına inerek, diğer feminist 

hareketlerden ayrılmaktadır. Radikal feminist kuram, 1960’ların sonlarında ve 

1970’lerin başlarında, bir grup eski ‘hareketten kadın’ tarafından geliştirilen ve 

esasında ‘Yeni Sol’daki erkek radikallerin aşağılayıcı davranışlarına gösterilen bir 

tepkidir (Donovan, 2013: 265). Judith Lorber’a göre, geleneksel aile ve annelik 

söylemini ortadan kaldırmak isteyen feministler için feminizmin bir dalı olarak ortaya 

çıkan radikal feminizm, anneliği düşüncenin ve davranışın değerli bir yönüne 

çevirmiştir. Ancak yine de kadının üzerindeki patriarkal baskının ilk kaynağı olarak 
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geleneksel aileyi eleştirmeye devam eder (2010: 122). Radikal feministler geleneksel 

varsayımları sorgulayarak kadınların ezilmesi konusunda yeni bilgiler ürettiler ve en 

mahrem insan ilişkilerini bile özel değil de politik olarak değerlendirerek, cinselliği 

politikleştirdiler ve erkeklerin normal günlük davranışlarının yaygın bir toplumsal 

sorun olduğunu açığa çıkardılar (Ramazanoğlu, 1998: 32). “Radikal feminizm, 

patriarki kavramını tıp, din, bilim, hukuk ve diğer sosyal kurumlar tarafından ikincil 

derece meşrulaştırılan bir dünya sistemi olarak tanımlamasını genişletir. Patriarkal 

imtiyaz (patriarchal privileges) erkeklere, kadınların üzerinde ırkçı etnik grup ve 

sosyal sınıf üzerinde tahakküm kurma hakkı vermektedir” (Lorber, 2010: 122). Liberal 

kuramdan farklı olarak radikal kuramcılar, ezilmenin temel sebeplerini sorgulamış ve 

kökensel birtakım değişimlere gitmeyi amaçlamışlardır. Liberal hak mücadelesiyle 

başlayan direnişin, radikal boyutunun daha sert bir hale gelmesi doğaldır. Radikal 

feministler, patriarkal ayrıcalıklara sahip olan erkeklere erişmek için, onlarla yarışmak 

değil, onları bu savaşımda yenmenin gerekliliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır. 

Bu açıdan erkekleri erişilmesi güç olan bir noktada gören çıta siyaseti yerine, 

meselenin özüne ve derinlerine inmektedirler. Lorber’a göre, radikal feministler için, 

kadınların fiziksel, politik ve ekonomik baskılanması toplumun doğal şiddet biçimini 

yansıtmaktadır (2010: 123). Radikal feministler bu sebeple, ezilmenin kökenlerine ve 

doğal olarak şiddetin kurumsallaşma düzlemine yoğunlaşmakta ve birçok farklı 

bileşende mücadelesini sürdürmektedir.   

Marksist feministler, radikal feministlerin patriyarki kavramını ve cinsel 

politika anlayışını kullanarak, sınıf ilişkileri üzerinden bir kuram geliştirmişlerdir. 

“Marksist feminizm, Marksist konseptteki sınıf bilinci kavramının, cinsiyetçi bilince 

evrilmesini analiz etmektedir. Bir kadının yaşam deneyiminin erkekle aynı olması 

beklenemez, bu amaçla bilinç düzeyleri de farklıdır” (Lorber, 2010: 63-64). Tarihsel 

zeminde, feministlerin istifade ettiği büyük bir Marksist kuram yer almaktadır. 

Özellikle Fourier’in analizleri Marx ve Engels için başvuru kaynağı olmuştur. “Marx 

ile Engels’in kadınların özgürlüğü ve aile konusundaki görüşleri, büyük ölçüde, 19. 

yüzyıl Fransız ütopyacı sosyalisti Charles Fourier’ye (1772-1837) dayanır. Fourier 

aynı zamanda ‘feminist’ sözcüğünü ilk kullanan kişi olarak kabul edilir” (akt. 

Özbudun, 2015: 20). Marksist sınıf analizi böylece feminizmde meşruluk zemini 
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bulmakta ve sınıf-cinsiyet ilişkisinin analizini yapmaktadır. Ramazanoğlu’na göre, 

Marksist feministler, radikaller gibi (ancak) liberallerin aksine, dikkatlerini kadın ile 

erkek arasındaki güç farklılıklarına odakladılar... Hem radikal, hem de Marksist 

feministler, Engels'in aile üzerine yazdığı denemeden yararlanmakla birlikte, aynı 

zamanda onu eleştiriye tabi tuttular (1998: 34). Sınıf analizinin güçlü tutulduğu bu 

kuramda, beyaz burjuva kadınının taleplerinden ziyade emekçi sınıfın ezilen 

kadınlarının hakları savunulmaktadır. Aynı tandansa dayalı sosyalist feminizm de, 

benzer argümanlarla analizini güçlendirmektedir. Vogel, sosyalist feminist kuramın, 

kadınların ezilmişliğine dair ciddi sosyal, psikolojik ve ideolojik fenomenlerin altında 

maddi bir kökenin yattığını vurgulayarak işe başladığını aktarmaktadır (2015: 77). 

“Sosyalist feminizmde kadınlar için eşitsizlik, ailede ve çalışma yerindeki sömürüde 

gömülüdür. Politik olarak, sosyalist feminizm ailede, ekonomik kaynaklarda ve politik 

güçte sorumluluğun yeniden bir dağıtımını gerekli kılmaktadır” (Lorber, 2010: 83-84). 

Sosyalist feminizm de, güç ilişkilerinde gömülü olan bağlamı yüzeye çıkarmaya ve 

ilişkisel-sınıfsal bir analiz yürütmeye çabalamaktadır. Vogel’e göre, sosyalist feminist 

kuram, farklı sınıflardan ve kuramlardan gelen kadınları özerk bir kadın hareketi içinde 

örgütleme sürecine kılavuzluk edebilecek bir çerçeve geliştirmek gibi önemli bir 

görevi üstlenmiştir (2015: 79). Vogel’in bahsettiği farklı politik süreçler, çoğunlukla 

benzer bir politik ideolojiyi ifade etse de, sosyalist hareketin feminist analizi 

güçlendirdiği de söylenebilir. 

Sınıf temelli yaklaşımlar, feminizmin bazı alanlarında bir yol açsa ve bu yolda 

ortalıklar kurulsa da, feminist hareketin içerisinde tartışma konusu olmuştur. Sınıfın 

cinsiyet kategorisini bastırma biçimi, bazı kuramcılar tarafından anti-feminist bir 

kuramın yaratılması olarak suçlanmıştır. Özellikle 1960’larla beraber başlayan yeni 

toplumsal hareketler, kadın hakları hareketinin Marksist tınıya sahip bir kadın 

kurtuluşu hareketine dönüştürülmesini amaçlamıştır. “Yeni soldan birçok erkek, 

toplumsal cinsiyet konularının daha temel baskı tarzları altında, yani sınıf ve ırk altında 

özetlenebileceği gerekçesiyle bunların ikincil konular olduğunu öne sürdüler” (Fraser 

ve Nicholson, 1993: 286). Sınıfa karşı ve erkek saldırısına karşı mücadele etmek 

isteyen bazı feministler, toplumsal cinsiyet kategorisini biyolojik bir farklılık 

temelinde analiz etmeyi denemişlerdir. Fraser ve Nicholson’a göre, taktik bir 
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manevrayla biyolojizme başvuran Shulamith Firestone gibi yazarlar, erkek 

tahakkümünü onaylayıp haklılaştırabilen bir biyolojizmi erkek tahakkümüne karşı 

kullanarak çelişkiye düşmektedir (1993). Feminist teorinin manevra kabiliyeti sınıfa 

karşı girişilen mücadelede bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Sınıf, ırk, 

cinsiyet gibi büyük kategorilerin kapsayıcılığı ve evrenselliği tartışılır hale geldikçe, 

çoğulcu ve farklılık odaklı bir teori inşa etme amacı ortaya çıkmıştır.  

Fraser ve Nicholson, evrenselci olmayan bir postmodern-feminist teori inşa 

etmeyi amaçlamaktadır. Bu teori, onlara göre, karşılaştırmalı bir sosyal teori altyapısı 

ile değişim ve karşıtlıklara açık hale gelmiş bir yapıyı temsil etmektedir. “Postmodern 

feminist teori, tarihin öznesi düşüncesinden vazgeçecektir. Bu teori, üniter ‘kadın’ ve 

‘dişil toplumsal cinsiyet kimliği’ nosyonlarının yerine çoğul ve karmaşık olarak inşa 

edilmiş toplumsal kimlik anlayışlarına başvuracak toplumsal cinsiyet kimliğine 

yalnızca öbür kimliklerden biri olarak yaklaşacak ve sınıf, ırk, etni, yaş ve cinsel 

yönelim gibi çizgileri de göz ardı etmeyecektir” (1993: 295). Farklılıklara daha çok 

yer veren bu teori, postmodern bir portre görüntüsüne sahiptir ve tek bir yönteme 

dayanmamakta ve bir siyasal pratik hedefi yönünde ittifak kurma gayesi taşımaktadır. 

Evrensel sorunlardan ziyade, her bir kadının tekil ve farklılık temelli sorunları 

bulunmaktadır. Yazarlar bir ‘feminizmler’ pratiği olarak çoğulcu bir teori geliştirmeyi 

arzulamaktadır. Ancak, bu feminist kuramın postmodern imalarının sıklıkla tartışılır 

hale gelmesini engelleyememiştir. 

Feminist hareketin, çeşitli siyasi hareketlerle veya kuramlarla teması bazı 

kuramcılara göre, feminizmi boşa düşürmeye yaramaktadır. Maria Mies, radikal 

feminizm, sosyalist feminizm, Marksist feminizm veya burjuva feminizmi gibi 

etiketlemelerin feminizmin gerçekten ne olduğunu, neyi savunduğunu, temel 

ilkelerinin, toplum tahlilinin ve stratejilerinin neler olduğunu daha iyi anlamaya katkısı 

olmadığını düşünmektedir. Mies, kadınların sömürülmesi ve ezilmesi arasındaki 

karşılıklı ilişkinin ve öteki insan kategorilerinin ve doğa üzerine yeni bir tarihsel ve 

teorik bir tahlilin gerekli olduğunu (2012: 51) savunmaktadır. Mies, feminist yorumun 

medeni toplumun dar kalıpları içerisinde, kültürel ve ideolojik bir anlama 

indirgenmesine ve aynı zamanda hareketin diğer teorilere eklemlenmesine karşı 

gelmektedir. Bu, aşılması gereken bir durumun sınırlara hapsedilmesine yol 
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açmaktadır. Hareketin derin ve köklü problematiği bu anlamda hasıraltı edilmektedir. 

Birçok toplumsal hareketin erkekler tarafından rahatsızlıkla karşılanmayıp, kadın 

kurtuluş hareketinin erkekler üzerinde bir rahatsızlık uyandırması Mies’e göre, yönü 

farklılaşan bir savaşımın işaretidir. “Savaşım, ortak çıkarlara ya da politik hedeflere 

sahip belirli gruplarla bir dış düşman arasında değil, kadınların ve erkeklerin içerisinde 

ve kadınlarla erkekler arasında yaşanır” (Mies, 2012: 37). Ancak, feminist hareket 

sınırlarını genişletip, erkekleri alan dışına ittikçe, erkeklerden daha çok tepki almaya 

ve kavrama olumsuz bir anlam yüklenmeye başlanmıştır. Feminizme yönelik 

düşmanlık, özellikle ortodoks sol örgütler arasında ve erkeklerden çok kadınlar 

arasında güçlüydü. Mies, sol anti-feminizmin teorik temelinin ilk kez Engels, Bebel 

ve Clara Zetkin tarafından çözümlenip açıklanan, ‘kadın sorununun’ sınıf sorununun 

parçası olduğu ve ayrı ayrı ele alınmaması gerektiği şeklindeki Marksist pozisyondan 

(2012: 41) kaynaklandığını da eklemektedir. Marksist feminist politikanın inşası, 

sınıfın bağımlı bir bileşeni olarak toplumsal cinsiyeti yarattığından cinsiyet meselesi 

sınıf içerisinde eritilmektedir.  

Toplumsal cinsiyete dair teorilerin problem çeşitliliği bir yana, bu teorilerin 

akademizm sınırlarına hapsedilmesi de ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Siyahi kadın 

hareketinin önemli ismi olan Bell Hooks, feminist hareketin akademiye girmesiyle 

birlikte büyük bir ivme kazandığını, teorinin zemininin hazırlandığını ancak aynı 

zamanda zorlukların da beraberinde geldiğini belirtmektedir. Ona göre, kalabalık bir 

feminist düşünürler odağı, yalnızca ‘içeriden’ insanların anlayacağı türden bir teori 

oluşturmak için yazıp çizen elit bir topluluk olma yolunda ilerlemiştir. Böylece, 

akademi politikaları ve kariyer kaygıları feminist politikayı gölgede bırakmıştır (2012: 

35-36). Hooks, buna karşın eleştirel bir teori oluşturan eğitim politikasıyla feminizmin 

ataerkil kitle medyası tarafından değil, bu politikayla öğretilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Feminist hareketin güçlenmeye başlaması bu yönüyle içerisindeki 

aktif özne tanımlamasının da sıkça tartışılmasına sebep olmuştur. Özne tartışmasının 

da diğer birçok konu gibi, kuramcılar ve hareketin içindeki aktivistler tarafından çeşitli 

açılardan ele alındığı söylenebilir. 
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2. Feminist Özne Tartışmaları 

Feminist hareket içerisinde kök salan tartışmalardan birisi de özne 

tartışmasıdır. Özne konusu, hem feminist kuram hem de diğer birçok kuramsal alanda 

ele alınan çetrefilli bir konudur. Feminizm açısından, özneye dair kimin tanımlandığı, 

özneyi inşa süreci ve kimlerin özne olabileceği gibi farklı sorular üzerinde 

durulmaktadır. Butler, kadınlar öznesinin artık istikrarlı ve kalıcı bir şey olarak 

anlaşılmadığını savunmakta ve feminist öznenin, kurtuluşunu kolaylaştıracağı 

düşünülen siyasi sistemin ta kendisi tarafından söylemsel olarak kurulduğunu (2012: 

44-45) iddia etmektedir. Butler’ın eleştirisi, özne diye tanımlanan kadınların esasında 

en başından beri öteki olarak iktidar tarafından kurgulandığına vurgu yapmaktadır. 

Kimlik politikası ve farklılık politikası bayrakları altında teorileşen 

postmodern politika (Best ve Kellner, 2011: 249) ile özne pozisyonu tartışılmaya 

başlanmıştır. Feministlerin, modern teorinin büyük anlatılarındaki cinsiyetçi kalıp 

yargıları kırma yönündeki eğilimi postmodern teoriye zamanla yakınlaşmalarını 

sağlamıştır. “Feministler, kadınların ezilmesi modern teorinin felsefi sacayakları ve 

onun özcülük, temelcilik ve evrenselciliği vasıtasıyla tahkim edildiği ve 

meşrulaştırıldığı için modern teoriye eleştirel yaklaşma eğilimindedir. Bilhassa ‘insan’ 

(man) hakkındaki hümanist söylem erkekler ve kadınlar arasındaki önemli farklılıkları 

örtmesiyle eşanlı olarak kadınlar üzerindeki eril tahakkümü de üstü örtük olarak 

destekler” (Best ve Kellner, 2011: 250). Modernizasyonun evrenselci tanımlamaları, 

eril bir özneyi inşa ettiğinden kadınlar için başka bir teoriye sığınma gerekliliği 

doğmaktaydı. Ancak yine de kadın hareketi içinde modernizmin kazanımlarından 

istifade eden kadınların olduğu da bir gerçektir. Bu noktada, modern veya postmodern 

teorinin inşasındaki özne konumu tartışılmaya başlanmıştır.  

Best ve Kellner, çok perspektifli bir toplum teorisi projesi açısından 

feminizmin, öznelerin toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde inşa edilmelerine ilişkin 

önemli içgörüler sunarken, postmodern teorinin farklı bireyler, gruplar ve özne 

konumları arasındaki farklılık ve heterojenliğe dikkat etmeye zorladığından (2011: 

257) bahsetmektedir. Farklılıkların ortak yöndeşmede bir sorun yarattığından ve aşırı 

postmodern teorinin ittifak politikasının önünü kestiğinden dem vuran yazarlar, 
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indirgeyici, özcü ve sorunlu bir feminizmin postmodern teori ile eleştirilme imkânı 

olduğunu belirtmektedir.  

Feminist kuram içerisinde kadınların bir özne olarak tanımlanma biçimi 

alternatif yorumları da beraberinde getirmektedir. Nancy Fraser, Judith Butler, Seyla 

Benhabib gibi önemli teorisyenler kadının feminizmin öznesi olma sorunsalını 

tartışmaktadır. Feminist öznenin inşası, tarihin aktif erkek öznesine karşı bir direnişi 

temsil etmektedir. Benhabib’e göre, Batı entelektüel geleneğinin öznesi, genel 

anlamda, beyaz, mülk sahibi, Hıristiyan, evin erkek reisi olarak belirlenegelmişse, o 

halde şimdiye kadar kaydedilen ve anlatılan Tarih, ‘erkeğin öyküsü’dür (2008: 28). 

Erkek öznenin iktidarını yıkmaya çabalayan feministlerin direniş yöntemleri ise 

kategorik bir yapıyı zorunlu kıldığından bazı durumlarda eleştirilmektedir.  

Butler ele aldığı birçok eserde öznenin inşası meselesini ayrıntılarıyla 

irdelemekte ve özne eleştirisi yapmaktadır. Özne eleştirisi, ona göre, öznenin yok 

sayılması ya da inkârı değil, önceden verilmiş ya da temelci bir öncül olarak öznenin 

kurulumunu irdeleme yoludur (2008: 53). Butler’a göre, öznenin inşası iktidar 

tekeliyle gerçekleştirildiğinden özne tamamıyla politik bir yapıdır: Özne önceden 

düzenlenip üretilmiş bir kazanımdır. Ve bu haliyle bütünüyle politiktir; hatta tam da 

politikadan önce geldiğinin iddia edildiği noktada belki de en politik halini almaktadır 

(Butler, 2008: 58). Butler, sabit bir özne tanımlaması yerine, bu öznenin inşasının 

temellerine inerek, iktidarın özne inşa politikasını eleştirmektedir. “Öznelerin dışlama 

yoluyla; yani yetkisizleştirilmiş öznelerden, ön-öznelerden, aşağılama figürlerinden ve 

gözden uzaklaştırılmış topluluklardan oluşmuş bir alanın yaratılmasıyla kurulduğu 

unutulmamalıdır” (Butler, 2008: 59). Butler’ın özne inşasına yönelik bu uyarısı, iktidar 

eliyle yaratılan alanlarda sınırlı ve düzenleyici bir öznenin olduğuna işaret etmektedir.  

Mutlaklaştırılmayan bir feminist söylem biçimiyle, feminizmin öznesinin 

feministleşen kadınlar olduğunu söyleyen Ahıska, feminizmin ittifaklaştırılması 

gereken bir politika olması gerektiğini belirtmektedir (2011: 300). Feminist öznenin 

politik bir özne olduğunu ancak karşımızda verili bir özne olmadığını belirten Savran,  

feminist özne sorununa dinamik bir süreç olarak yaklaşmaktadır (2011: 301). Sirman 

ise, ırk, sınıf, kadınlık ve feminizmin iç içe geçtiğini belirterek, farklılıkları görebilen 
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bir feminizmin mümkün olabileceğini söylemektedir (2011: 306-307). Feminist özne 

tartışmalarında ortak bir nokta bulmak oldukça güç olmasına karşın, öznenin politik 

bir edimci olarak bazı ittifaklarla güçlendirilmesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Bu durum, hareketi bazı açılardan güçlendirmekle beraber, bazı açılardan da 

zayıflatabilme ihtimalini de barındırmaktadır. 

3. Beden Politikaları 

Feminist hareketin üzerinde yoğunlaştığı konulardan birisi de, bedene yönelik 

iktidar politikalarını ifşa etmek ve bedeni iktidar zapturaptından uzaklaştırmaktır. 

Sosyal bilimlerin birçok alanında kullanılan biyopolitika kavramı, feminizm içerisine 

dâhil edilerek, sorunları derinlemesine analiz etmek ve beden politikasını 

ayrıntılandırmak için kullanılmaktadır. Sosyal bilimlerde aynı zamanda kapitalist-

modernleşme ile başlayan süreçte, insan bedenine yönelik ilginin artış gösterdiği de 

gözlemlenebilmektedir. Tüketim odaklı kültürde bedenlerin adeta yarış halinde olduğu 

ve beden üzerinde herkesin birbirine dikte ettiği sayısız norm dizgesi mevcuttur. 

Bunun yanısıra, tıp, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında bu süreci destekler nitelikte 

insan bedenine müdahalelerin her geçen gün arttığı da söylenebilir. Bu noktada Carol 

Smart, kadınlık kategorisinin düzenleme ve gözetlemeyi olanaklı kılacak bir söylem 

biçimine dönüştüğünden bahsetmektedir. Bu yalnızca sıradan bir kategori olmaktan 

ziyade, manevraya imkân tanıyan öznel bir konumlandırma haline dönüşmektedir 

(Smart, 1992: 8). Bu açıdan, kadın bedenine yönelik politikaların söylemsel bir alana 

kaydığı ve böylece söylemin altının iktidarın kategorizasyonuna göre işlediği de 

belirtilebilir.  

Bu açıklamalar ışığında ve çalışmayı derinleştimek adına, Butler’ın bedene 

ilişkin söylemlerinden hareket edilerek, beden üzerindeki toplumsal dayatma biçimi 

ve egemen iktidarın uygulamaları analiz edilecektir. İktidarın dili ve söylemiyle 

kurguladığı, ürettiği ve söyleme dâhil ettiği bedenin üzerindeki manipülasyona dair bir 

soruşturma yürütülecektir. Bedenin iktidar söyleminin merkezinde yer alan bir kavram 

olması, bu sorgulamayı gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Köse’ye göre, beden, 

tıbbıleştirme, metalaştırma ve bireyleştirme yoluyla işleyen beden politikalarını 

meydana getirmekte ve böylelikle iktidar analizlerinde ister istemez yer edinmektedir 

(2013: 38). Bedenin iktidar söyleminin alanına dâhil olması, bedenle ilgili diğer birçok 
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alanın iktidarla da yakınlaşmasını sağlamıştır. Bu, özellikle beden üzerinde modern bir 

otorite kuran tıp biliminin iktidarla ortaklık kurarak manipülatif yorumlar 

geliştirmesini de kolaylaştırmaktadır. Bu konudaki en iddialı tartışmaları başlatan ve 

sosyal bilimlere katkı sağlayan Michel Foucault’nun yorumuna yer vermek bu açıdan 

önemlidir. Foucault, 17 Mart 1976 tarihli ders notlarının bir bölümünde yaşam, ölüm, 

iktidar ve biyo-iktidar temelli kavramlara açıklık getirmekte ve bedenin iktidar için bir 

kontrol alanı haline dönüşmesinden bahsetmektedir:  

“XIX. yüzyılın en temel olaylarından biri, yaşamın iktidar tarafından göz önüne 

alınması diyebileceğimiz şeydir: bir anlamda, canlı varlık olarak insan üzerinde bir 

iktidar kurma, biyolojik olanın bir devletleştirilmesi ya da en azından biyolojik olanın 

devletleştirilmesi diyebileceğimiz bir şeye götüren belli bir eğilim oldu” (2002: 245-

246).  

Foucault’ya göre, XVII. ve XVIII. yüzyılda, esas olarak beden üzerine, bireyin bedeni 

üzerine odaklanmış iktidar teknikleri ortaya çıkmıştır. Bu teknikler, görünürlük 

alanının düzenlenmesine aracılık etmiştir. Bunlar aynı zamanda, bu bedenlerin 

bakımının üstlenilmesine, işe yarar güçlerinin alıştırma, terbiye vesaireyle 

yükseltilmesi çabasına yarayan tekniklerdi. Bütün bir gözetleme, hiyerarşi, teftiş, yazı, 

tutanak sistemiyle: disiplinci iş teknolojisi olarak adlandırılabilecek bütün o 

teknolojiyle, olabilecek en masrafsız biçimde uygulanması zorunlu bir iktidarın katı 

ekonomi ve ussallaştırma teknikleriydi aynı zamanda” (2002: 246-247). Foucault, 

beden-insan temelli bireyselleştirici tekniklerin kullanıldığı bu disiplinci yapının, 18. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı bir boyut kazandığına değinmektedir: “XVIII. 

yüzyılda temeli atılan, insan bedeninin anatomo-politiğinden sonra, bu yüzyılın 

sonunda, artık insan bedeninin anatomo-politiği olmayan, ama insan türünün "biyo-

politiği" olarak adlandıracağım bir şeyin belirdiği görülür” (2002: 248). Bu açıdan, 

biyo-politik süreç, biyo-iktidara dayalı bir sürece gönderme yapmaktadır. 

Foucault’nun bahsettiği bu yapı, içerisine doğum, ölüm, üreme oranı, doğurganlık ve 

nüfus bilimi temelli meseleleri almaktadır. Doğum kontrolü ve doğumun teşvikine 

dayalı bu süreç, kadın bedeninin denetlenmesi konusunu da ortaya çıkarmıştır ve aynı 

zamanda salgın hastalıklar gibi nüfusu tehdit eden süreçleri de içerisinde 

barındırmaktadır.  
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Biyo-politik süreç, böylece yaşam ve ölüm temelli birden fazla görüngüyü temel 

almaktadır. Beden üzerindeki disiplin, denetim ve kontrol temalı yaklaşım neticesinde 

Foucault, nüfusun tıbbileştirilmesinden bahsetmektedir: “XVIII. yüzyılın sonunda göz 

önüne alınmaya başlanan ve şimdi, tıbbi tedavilerin eşgüdümünü, bilginin 

merkezileşmesini, bilmenin normalleştirilmesini sağlayan organizmalarla, başlıca 

kamu sağlığı görevini üstlenecek olan ve hijyen eğitimi ve nüfusu tıbbileştirme 

kampanyası işleyişine de bürünen bir tıbbın kuruluşuna götüren bu görüngülerdir” 

(2002: 250). Foucault’nun bahsettiği tıbbileştirme süreci, insan bedeni üzerindeki tıp 

tahakkümünün formüle edilmesidir. Dolayısıyla, beden tartışmalarının merkezinde yer 

alması kaçınılmazdır ve cinsiyet çalışmalarında da ayrı bir başlık altında 

incelenmektedir.  

Foucault’nun dile getirdiği beden, yeni iktidar teknolojisinin hukuk kuramında 

bahsedildiği gibi salt bir beden değildir aksine, nüfus kavramı odaklı yeni bir beden 

tanımlamasıdır. Foucault, birbirleri üzerine eklenebilme özelliğine sahip iki farklı 

iktidar teknolojisinin beden üzerindeki etkisini düzenleme ve disipline etme başlıkları 

ile açıklamaktadır. Yaşama ve nüfusun sürdürülmesine odaklanan düzenleyici bir 

teknoloji ve bireyselleştirici, uysal ve yararlı bedene dayanan disipline edici bir başka 

teknoloji vardır. “Her iki durumda da beden teknolojisi olan bir teknolojidir bu; ama 

birinde, bedenin yeteneklere sahip bir organizma olarak bireyselleştirildiği bir 

teknoloji söz konusudur, öteki durumda ise bedenlerin, bütünün biyolojik süreçleri 

içerisine yeniden yerleştirildiği bir teknoloji” (Foucault, 2002: 255). Cinselliği hem 

düzenleyici hem de disipline edici bir örnek olarak veren Foucault’ya göre, cinselliğin 

hastalık ve yozlaşmışlık yapısıyla tıbbın alanına girmesi, tıbbın manipülasyonunu 

teknik bilme iktidarı ile özdeş haline getirmiş olmasından kaynaklıdır. Foucault, tıp 

biliminin bir bilme iktidarına vurgu yaptığını şu ifadelerle açıklamaktadır: 

“Tıp, özel iktidar etmenleri olan siyasal bir müdahale tekniğine dönüşmesi ölçüsünde, 

büyük önem taşıyacak bir öğe haline dönüşmüştür. Tıp, hem bedeni ve nüfusu, hem 

organizmayı ve biyolojik süreçleri konu alan ve böylece disiplinci etmenlere ve 

düzenleştirici etmenlere sahip olacak bir bilme-iktidardır” (2002: 258). 

Foucault’nun öncelediği biyopolitika kavramının kullanımına dair geniş bir 

yelpazenin olduğunu belirten Lemke ise, biyopolitika kavramının hayatla (Yunancası: 

bios) uğraşan politika anlamına geldiğini aktarmaktadır: “Biyopolitika, tarım 
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ürünlerine ekonomik destek, tıp araştırmalarının arttırılması, kürtaja ilişkin yasal 

düzenlemeler ve hastaların hayatlarını uzatmaya yönelik özel tercihleriyle ilgili 

gelişmiş yönergelere kadar pek çok farklı meseleye gönderme yapabilmektedir.” 

(Lemke, 2013: 15). Biyopolitika alanı bu açıdan geniş yelpazede bir beden analizine 

gönderme yapmakta ve yaşamın birçok alanına temas eden örneklerle ele 

alınabilmektedir. Foucault’nun erken dönemlerde analiz ettiği örnekler, günümüz 

toplumsal ve siyasal yaşamında daha geniş bir perspektifle irdelenmektedir. 

“Biyopolitika egemen bir iradenin ifadesi değildir; ancak nüfus düzeyinde hayat 

süreçlerini düzenlemeyi ve yönetmeyi amaçlar. Yasa öznelerinden daha ziyade canlı 

varlıklara odaklanır ya da daha kesin bir şekilde söylersek aynı zamanda canlı varlıklar 

olan yasa özneleriyle uğraşır” (Lemke, 2013: 19).  Lemke, ilişkisel ve tarihsel bir 

biyopolitika okuması yapmayı önermektedir. Biyopolitikanın önem verdiği nüfus 

bilimi, hayatı ölçülebilir, nesnel hale getirmeye çabalarken, canlı varlıkların 

yönetimsel olarak incelenmesi sürecini de kapsamaktadır. Bu amaçla, her türlü beden 

üzerinde bir iktidar inşasını meşru hale getirmektedir. Tez açısından önemli olan nokta 

ise, beden politikalarını temsil ettiği düşünülen örneklerle konunun derinleştirilmesi 

ve tartışma zemininin güçlendirilmesidir. Bu örnekler aracılığıyla, kadın bedenine 

müdahale alanı olarak yaklaşan iktidarın söylemsel alanı ifşa edilmeye çalışılacaktır. 

a. Evlilik ve Aile İdeolojisi 

Antik Yunan’dan günümüze dek uzanan toplumsal süreçte, ailenin reisi ve 

ekonomik faaliyetlerin aktif üyesi olma ayrıcalığı, kamusal ve özel alan ayrımı 

üzerinden erkek bireylere bahşedilmiştir. Erkeğin iradesi, iktidar güdümlü olduğundan 

öz-egemenlik kavramıyla bütünleşmektedir. “Yunan’da öz-egemenlik kavramı 

yalnızca özgür Yunan erkeği için geçerliydi. Kadınlar, site- devlet toplumunun doğal 

düzeninde özgür erkeklere bağımlı görülürdü. Kadınlara aşağı sınıf üyesi etiketinin 

yapıştırılmasından dolayı, kişinin doğru bir törel ilişki içerisinde olmasını öneren öz-

egemenlik söylemi, yalnızca erkekleri kapsamına alıyordu” (Boyne, 2011: 40). 

Erkeğin tam irade sahibi olarak tüm faaliyetlerinde özgür olması, kadınların ise yoksun 

ve bağımlı bir sınıfın temsilcisi olması sistemin devamını sağlamaktaydı. Aile 

üyelerinin böylece eşit olmayan koşullarda –kadınlar için bir hapsediliş, erkekler için 

özgürlük- bir araya getirildiği gözlemlenmekteydi. Günümüzde de, ailenin bir üretim 
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mekanizması olması, kadınların kamusal faaliyetlerden yoksun olup, bu alana 

hapsedilişine dayandırılmaktadır. “Bir aile örgütlenmesi türü olarak tekeşlilik, 

yapısında ekonomik ve tarihsel değişmenin yarattığı değişikliklerle birlikte, zaman 

içinde eski Yunan'dan günümüze dek süregelir. Bu, her şeyden önce, egemen sınıfın 

aile biçimidir” (Delmar, 1992: 146). Antik Yunan’daki özgür erkek bireyin egemen 

olduğu toplumsal düzen, kapitalist modern dünyada farklı bir forma bürünse de, 

erkekler ailede baskın bir rol oynamaya devam etmişlerdir. Marx, Engels ve Lenin’in 

sınıf analizine dayanan aile yorumu, form değiştiren ailenin yeniden bir 

değerlendirmesini ele almaktadır: 

“18. yüzyılda filozoflar aile kavramını tahlil ettiler. Çünkü uygarlığın doruğundaki 

gerçek aile daha önceden çözülme sürecindeydi. Ailenin iç bağı, aile kavramını 

oluşturan tek tek parçalarına, örneğin itaate, çocuk sevgisine, evliliğe sadakate çözüldü; 

ama ailenin gerçek gövdesi, mülk ilişkisi, öbür ailelere karşı kapalılık ilişkisi, zorunlu 

birlikte yaşama, çocukların doğumuyla, şimdiki kentlerin kurulmasıyla, sermayenin 

biçimlenmesiyle ortaya çıkmış ilişkiler, çeşitli yollarda bozulmuş iseler de, kalıyorlardı; 

çünkü ailenin burjuva toplumun istencinden bağımsız üretim tarzıyla bağlantısı, 

varlığını zorunlu kılıyordu” (2014: 136-137).   

Burjuva ailenin açıkça sermayeye ve özel kazanca hizmet etmesi yönünden, 

ortadan kaldırılması gerektiği fikri hâkim olmasına rağmen, bu aile biçimi her 

toplumda kök salmış durumdadır. “Ailenin komünizmde sönüp gideceği düşüncesine 

verilen resmi yanıt şöyledir: ‘Komünizmi ve komünist aileyi inşa etmek için, şimdilik 

geleneksel aileyi kuvvetlendirmek zorundayız. Diyalektik böyledir!’. Ailenin 

kuvvetlendirilmesi, aile içindeki cins klişelerinin kuvvetlendirilmesini ön gerektirir” 

(Rosenberg, 1990: 62).  Cinsiyetçi klişelerin bertaraf edilmesi için, geleneksel ailenin 

sürdürülmesi yönündeki bu tezin hatalı olduğu unutulmamalıdır. Engels’in teorisi 

eksiklikler taşısa da birçok noktada erken tespitleriyle kadın haklarına katkı 

sağlamıştır. “Engels, kapitalizm bir kez kurulduktan sonra kadınlar için toplumsal 

üretimde çalışma ile ev içinde çalışma arasında bir çelişme doğduğuna işaret etmiştir” 

(Delmar, 1992: 154). Delmar’a göre, Ailenin Kökeni’nin başarısı, kadınların 

ezilmişliğini biyolojik bir sorun olmaktan çok tarihsel bir sorun olarak, tarihsel 

materyalizmin çözümlemesi ve devrimci siyasetin de çözmesi gereken bir sorun olarak 

ortaya koymasındandır (1992: 155). Ancak, tarihsel bir saptama ile inşa edilmeye 

çalışılan sol politikanın, sınıf analizini öncelediği, çoğu zaman cinsiyet körlüğünü 



27 
 

teşvik ettiği ise belirtilebilir. Bunun yanı sıra, ailenin çözülüşüne dair Marksist sınıf 

analizi, kadınlar kadar çocukların da kapitalist sermaye düzeninde ezilmişliğini 

başarıyla temsil etmektedir. “Ailenin yeni bir biçimi, kadının konumunda ve yetişen 

kuşakların eğitiminde yeni koşullar modern kapitalizmin en yüksek biçimiyle 

hazırlanır: kadın ve çocuk emeği, ataerkil ailenin kapitalizmle çözülmesi, modern 

toplumda kaçınılmaz olarak en korkunç, en felaketli ve en iğrenç biçimleri alır” (Marx, 

Engels ve Lenin, 2014: 146). Böylece, kapitalist yasanın işlerliğinde tüm ezilen 

sınıfların ortak bir mücadele zeminine taşınması, teori açısından daha kullanışlı hale 

gelmektedir. Ancak aynı teorinin bir handikap yaratması da kaçınılmazdır. Kapitalist 

ve ataerkil sermaye yasasının kurucularının erkek ideolojisine dayandırıldığı 

görmezden gelinmektedir. “Aile, tanımı gereği baba otoritesine bağlı eşitsizlik içeren 

bir kurumdur. Bu tanımın içinde baba/kocanın ata yani ‘bir aile veya kabilenin 

yöneticisi’ olduğu görüşü gizlidir” (Gittins, 2011: 52-53). Ailenin kökensel temelleri 

böylece patriarkada temellenmekte ve ailenin ideolojik misyonunun taşıyıcısı erkek 

olmaktadır. Millett’e göre, ataerkillik, benzeri olmayan bir egemen ideolojidir, ataerkil 

düzenin temel kurumu ailedir. Aile, ataerkil bir birim içindeki ikinci bir ataerkil 

birimdir. Ataerkil kurumlar toplum, devlet ve ailedir ve bunlar birbirleriyle bağlantılı 

ve ilintilidirler (1987: 59-60). Ataerkil devletin böylece, ailenin fonksiyonel 

kılınmasında büyük bir normlar düzenini devreye sokması gerekmektedir. 

Zoraki uyum ve rızanın temeli aile içerisinde kök saldığından, kadının erkeğe 

bir nevi gönüllü kulluğu ataerkil aile ilişkilerinin özeti niteliğinde görünmektedir. İlk 

toplumsal sözleşmenin cinsellik sözleşmesi olduğunu iddia eden Pateman’a göre, 

toplumsal sözleşme bir özgürlük hikâyesi; cinsellik sözleşmesi bir tabiyet hikâyesidir 

(2017: 17). “Evliliğin kurulması ve bir sözleşme taklidiyle, erkeklerin egemenliği 

evliliğin eşlerin ikisine de eşit, rızaya dayalı cinsel haz verdiği iddiası ardına gizlenir. 

Kocanın, haz için karısının gönüllü uyumuna bağlı olduğu kabul edilir” (Pateman, 

2017: 241). Pateman, resmi bir evliliğin bir tür köleliği de beraberinde getirdiğini 

hatırlatmaktadır. Dahası, gönüllü uyum ve zoraki rıza temelinde şekillenen bu resmi 

kurumun yükümlülükleri daha çok kadınlar üzerinde şekillenmektedir. Akal, erkek 

hâkimiyetinin zorlayıcı boyutu karşısında, kadının gerçek bir rızasının bulunduğunun 

söylenemeyeceğini belirtmektedir. Zorlayıcı güç ve rıza, her türlü iktidar ilişkisinin 
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vazgeçilmez iki unsuruysa da, kadının, erkek üstünlüğüne boyun eğerken, onunla, 

bilinçli bir bağımlılık sözleşmesi yaptığı ileri sürülemez (2005: 223). Akal, rızanın 

önceden belirlenen koşullar çerçevesinde tanımlanması gerektiğini ifade etse de, 

uydurma bir rıza ile de bu sözleşmenin yerine getirilebilmesi doğal bir süreçtir. 

Evliliğin kadınlar açısından bir bağlılık, hegemonik bir süreç olduğu konusu kadar, 

evlenme meselesinin heteronormatif kalıpları yeniden ürettiği de göz önünde 

bulundurulmalıdır. Evlilik kurumu bu yönüyle, ataerkiyi makro ve mikro alanlarda 

meşru kılmaktadır.  

Davidoff, bedenlerin genellikle aile ortamlarının içine doğduğunu, buralarda 

bakıldığını ve büyüdüğünü (2009: 51) belirtmektedir. Bedenin içine doğduğu aile, 

ölüm anına kadar hem aile içi denetimin hem de siyasal iktidarın bir uygulama alanı 

olarak dikkat çekmektedir. Rosenberg’e göre, hükümet aileden, bireylerin özel yaşamı 

üzerinde toplumsal denetim sağlamak; kendileri için çok aziz bir şeye sahip olarak 

gerekli doğrultuda baskı uygulayıp bireyleri keyfince yönlendirmek amacıyla ve 

ekonomik bakımdan güvenli bir hücre olarak yararlanmaktadır (1990: 62). Bu 

yararlanma süreci, aile içindeki rol dağılımının eşitlikçi olduğu argümanı ile 

sürdürülmektedir. “Bugün kadın erkek eşitliği varmış gibi görünmesine karşın, cinsel 

egemenlik, hala kültürümüzün en yaygın ideolojisi olarak sürmekte ve temel güçlülük 

kavramını meydana getirmektedir” (Millett, 1987: 47). Ailenin kültürel ve ideolojik 

işlevinin kurumsal bir yapıyla eş zamanlı ilerleyişi, aile fertlerinin rol ve 

sorumluluklarının verili olmasıyla dayatılmaktadır. Evlenme ile başlayan bu süreç, 

devamında yeniden üretim faaliyetiyle sürdürülmeye zorlanmaktadır. Fourier özellikle 

evlilik konusundaki radikal ve eleştirel yaklaşımıyla kadınların köleleştirildiğini iddia 

etmektedir. Kadını köleleştiren burjuva evliliğinin ikiyüzlülüğü ve sınırlayıcılığı, 

Fourier’in en çok vurguladığı konulardan biriydi (akt. Özbudun, 2015: 20). Burjuva 

evliliği ve aile yapısının sahte düzeni, Fourier’in eleştiri odağı olmuştur. Ona göre, 

hem iktisadi-sınai hem de duygusal olmak üzere sürdürülen çifte boyunduruk evlilik 

hayatı içerisinde gerçekleşiyordu. Çoğu üretken işlerden engellenen kadının tipik 

yazgısı, evlilik yaşına erişir erişmez, evlilik köleliğine satılmaktı. Kendilerine ‘koca’ 

biçiminde bir müşteri/destekçi bulmak zorunda olduklarına dair süreğen bilgi, genç 

kızlarda karakter bozukluğuna yol açıyordu” (Özbudun, 2015: 21). Ailenin ve evliliğin 
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burjuva yapısı, resmi ideolojiye hizmet ederek, sürdürülebilir patolojik bir toplumsal 

düzeni yaratmaktadır. Millett, ataerkil düzende ailenin topluma en büyük katkısının, 

(çoğunlukla büyükleri örnek alarak) çocukların, cinsel rol, ruhsal yapı ve toplum 

içindeki yer konusundaki tutumlarda ataerkil ideolojiyi benimsemeleri (1987: 63) 

olduğunu belirtmektedir. Ataerkil ideolojinin aile içerisindeki baskın söylem biçimiyle 

görünmeyen bir resmi kurumun söylemi haline geldiği ve işlerlik kazandığı 

gözlemlenebilir. Bu ideolojik belirlenim, ekonomik sistemle de bütünleşik 

olduğundan, kadınların ekonomik faaliyete katılma biçimi de güç hale gelmektedir. 

Fourier, bu zorluğun başka bir zorunluluk ve kölelik biçimiyle yer değiştirdiğini 

eklemektedir. Fourier’ye göre ‘mevcut iktisadi sistemin anarşik düzenlemeleri 

kadınları çok daha olumsuz etkilemektedir. Erkekle olumsuz çalışma koşulları, 

işsizlik, yetenekleriyle uyumsuz işler, yoksulluk ve bunlardan kaynaklanan açlık, 

hastalık, umutsuzlukla baş etmeye çalışırken, kadınlar yalnızca yoksulluğun 

getirdikleri ile değil, aynı zamanda cinsiyetçi önyargılar ile de karşı karşıyaydılar. Her 

türlü gelir getirici işten dışlandıkları için evlilik boyunduruğu ya da fahişelik 

ikilemiyle baş etmek durumundaydılar (akt. Özbudun, 2015: 21). Böylece, evlenme ve 

aile kurmanın masum yüzü, süreç içerisinde ataerkil ideolojinin baskın tutumuyla 

ikame edilmekte ve evlenme ile aile kurmanın en büyük amacı yeniden üretim 

faaliyetini gerçekleştirmesine bağlanmaktadır.  

Bebel’e göre, monogram aile, burjuva toplumun meydana getirdiği kazanç ve 

mülkiyet düzeninin bir ürünüdür ve bu sebeple, zorunlu bir birleşmedir (1976: 73).   

“Hiçbir zaman evliliğe bugünkü gibi salt bir spekülasyon, ekonomik bir alışveriş 

gözüyle bakılmadı” (Bebel, 1976: 77). Bebel, evlilik ve aile düzenine sınıfsal bir 

analizle yaklaşmaktadır. Ona göre, toplumun yüksek ve orta sınıflarında evliliğin en 

kötü yanı ticari nitelikte olmasıdır (1976: 82). Sınıfa dayalı bir analiz yürüten Bebel, 

esasında evlilik kurumunu mikro ekonomik bir alan olarak ele alırken, evliliğin 

ideolojik boyutunu gözden kaçırmaktadır. Burjuva evli kadını tam bir parazit gibi 

tanımlayan Bebel, aşağı sınıf evliliklerinin ticari amaç taşımadığını, aşk için 

yapıldığını ancak emekçi evliliğin de birçok sefalet veren sonuçları olduğunu 

belirtmektedir (1976: 83). Ona göre, emekçi evlilik ve aile sefalet sebebiyle yıkılma 

ile yüz yüze gelmektedir (1976: 85). Bebel’in analizine göre, evlilik kurumunun 
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ekonomik değeri onun ayakta kalması ve yıkılması ile paraleldir. Aşk ve ekonomi 

arasındaki bağlantıdan hareket ederken, asıl olarak evliliğin ataerkinin bir mirası 

olduğuna yoğunlaşmamaktadır. 

Orta sınıfın aşk ve evlilik masalıyla oyalandığını belirten Greer’e göre, değişen 

temel yargılar, âşık-olup-evlenmek masalının gelişimini izlememizi güçleştirmektedir 

(1996: 189) ve işçi sınıfı aileleri de bu masala ilerleme ve gelişme gösterme koşuluyla 

katılabilmektedir (1996: 207). Evliliğin aşkla özdeş resmi bir kurum olarak sunulması, 

bu rüyaya ulaşma arzusunu artırmaktadır. Ev alanının kapalı ve güvenli duvarlarıyla 

da çevrelenen evlilik ve aile kurumu özel alan olma görevini ideolojik bir sorumluluk 

olarak yüklenmektedir. Davidoff’a göre, dünyanın pisliklerinden uzak, masumiyetin 

kapalı mekânı ev, kadınların aile ile beraber bütünleştiği bir yerdi. Kadınların çocuksu 

doğaları, anne sıcaklığı ve çocuk bakımı ile birleştirildi, dinsel bir duyarlılıkla 

desteklendi ve kültürümüzün en güçlü imgelerinden biri üretildi (2009: 52). Sancar, 

aile odaklı toplumsal ilişkilerin, üreme, büyüme, beslenme, cinsellik gibi insanların 

‘doğal’ sayılan yaşamlarının sürdürüldüğü yer olarak modernleşmeci sosyal bilimlerin 

gözünde ‘apolitik’ bir alan olarak analizlerin kenarında tutulduğuna dikkat 

çekmektedir (2012: 194-195). Güvenli ve kapalı bir mekân olarak aile, Sancar’ın ifade 

ettiği gibi, apolitik, kamusal olmayan ve tartışılmaya kapalı bir alan olma görevini 

sürdürme amacını taşımaktadır. Kamusal alanın politik ve mücadeleci ruhu, özel 

alanda hiçbir şekilde ortaya çıkmamaktadır. “Modern toplumlarda görmezden gelinen 

ve kadınlara bırakıldığı için ‘dişil’ olarak önemsizleştirilen aile ilişkileri, cinsiyet 

farklarının inşa edildiği ve bu cinsiyet farklarının ürettiği anlamlar dolayımıyla diğer 

toplumsal ilişkilere de cinsiyetçi anlamların transfer edilebildiği yer olarak iktidar 

stratejilerine çok geniş cinsiyetçi anlamlar üretme olanağı sunar” (Sancar, 2012: 195). 

Ailenin inşası bu açıdan geniş bir toplumsallık sürecinin başlangıcını temsil etmekte 

ve bu alandaki cinsiyetçi ikilikler tekrar tekrar üretilmektedir.  

b. Yeniden Üretim Mekanizması Olarak Doğurganlık ve Kürtaj 

Ailenin ve evlilik kurumunun resmi bir mekanizma olarak yüklendiği ideolojik 

misyon, beden politikasının sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kadın 

bedeni üzerinde şekillenen bu alan, kadının doğurganlığı ve kürtaj uygulamaları gibi 
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diğer alanlarda da dikkat çekmektedir. Kadın bedeni doğa ile ilişkilendirilerek, 

doğurganlık ve üretim açısından doğalcı bir yaklaşım belirlenmektedir. Kadın 

doğurganlığının denetim altında tutulması birçok ülkede zorunluluk halini alırken, bu 

durum Foucault’nun bahsettiği nüfus politikaları ve iktidarın düzenleme pratikleriyle 

de doğrudan ilintilidir. Dünyanın farklı yerlerinde, kadın doğurganlığı dinsel taleplerle 

milliyetçi veya ulusal menfaatlerle ilişkilendirilerek müdahale alanı haline 

getirilmiştir. Kadın bedenine yönelik düzenlemeler gün geçtikçe modern bilimle 

beraber ilerlerken, söylem biçimi ise muhafazakâr, kısıtlayıcı ve baskılayıcı bir dille 

yeniden üretilmektedir. Kadınlar üreme hakları konusunda çoğu zaman özgürce 

eylemde bulunma yetisine sahip olamamışlardır. Kadının en ‘doğal’ görevlerinden biri 

kabul edilen ve nüfus politikalarının devamında zorunlu olan kadın doğurganlığı, biri 

zorunlu diğeri ‘doğal’ atfedilen bir süreç olarak işlemektedir.  

Feminist kuramın bir noktada, biyolojik cinsiyeti sabit, değişmez ve verili 

kabul etmesi, bu bakış açısının da eleştirilere maruz kalmasına sebep olmuştur. 

Freud’un analizlerini revize etme girişiminde bulunan Nancy Chodorow geliştirdiği 

annelik analizi ile toplumsal cinsiyet kimliğini yorumlama çabası içerisine girmiştir. 

“Dişi annelik, derin özben duygusu ‘ilişkisel’ olan kadınlar ve derin özben duygusu 

‘ilişkisel’ olmayan erkekler üretir” (akt. Fraser ve Nicholson, 1993: 289). 

Chodorow’un tek bir etkinlik olarak anneliği öne süren teorisi, dişil ve eril toplumsal 

cinsiyet kimliğindeki farklılığa odaklanmaktaydı. Fraser ve Nicholson, zaman 

içerisinde özgül bir noktada yer alan verili bir toplumda annelik faaliyetinin özgül 

oluşturucu bileşenlerini analiz etmeye elvermeyen kültürlerarası geçerli bir annelik 

teorisi geliştirdiği için Chodorow’u eleştirir (akt. Best ve Kellner, 2011: 253). Kavram 

bu haliyle, feminist kuramcıların yorumlama biçimlerine göre değişkenlik 

göstermektedir. Chodorow gibi kuramcılar, kavramın toplumsallık öncesi biyolojik 

boyutunu öne çıkarmakta ve üreme ediminin işlevselliğine göre bir toplumsallık 

belirlendiğini vurgulamaktadır. Ekofeminizm üzerinden eleştirel bir doğa ve feminist 

ilişki sorgulaması yapan Plumwood, kadının doğaya yatkın ve yakın olma 

pozisyonunu güçlendiren teoriyi deşifre etmektedir. Doğanın, akla karşı olan 

tanımlaması, duygular, beden, tutkular, irrasyonaliteyle ilişkilendirilmektedir. Yani, 
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doğa aklın dışsallaştırdığı her şeyi içermektedir (1993: 19-20). French, kadınların 

doğurganlığının diğer birçok alanda önemli bir etkiye yol açtığına değinmektedir:  

“Patriarkal düzen kadınları bedenlerine hapsetti. Kadınlar çocuk doğurduğu için, 

erkekler kadın bedenini denetlemeye ya da kendilerine maletmeye kalkıştı… Kadınların 

çocuk doğurması, erkeklerin tüm kadınları ısrarla ana olarak görmesine, onlardan bakım 

ve hizmet beklemesine yol açar” (1993: 28-29).  

Chodorow’un annelik analizini de hatırlatacak olan bu yorum, toplumsal cinsiyet 

kalıplarının inşasında etkili olmaktadır. Doğurganlığın düzenleyici ve denetleyici bir 

sürece indirgenmesi, yeniden üretim faaliyetinin her daim gözlemlenebilir olmasını da 

gerekli kılmaktadır. “Sadece İrlanda gibi Katolik devletler değil, laik devletler de 

kadının doğurganlığına müdahale etmektedir. Romanya ve Çin gibi sosyalist devletler, 

vatandaşları üzerinde sıkı bir denetim kurmuş oldukları için, kadınların doğurganlığını 

da olağanüstü bir titizlikle denetlemektedir” (French, 1993: 127). Bhasin’e göre, 

erkekler kadınların doğurganlık gücünü denetim altında tutar. Bireysel erkek 

denetiminin dışında, kilise ve devlet gibi (yani din ve siyaset) erkek egemen kurumlar 

da kadınların doğurganlık gücü ile ilgili kurallar koyarlar. Bu kurumsallaştırılmış 

denetimdir (2003: 4). Kurumsal denetim mekanizması, kadın bedeninin işlevselliğini 

tüm boyutlarıyla takibe alarak, kadına biyolojik bir meta olarak yaklaşmaktadır. Bu 

bakış açısının yansıması, kadının en kutsal görevinin çocuk yetiştirme ve anne olma 

yönündeki varsayımına dayandırılmaktadır. French, tıp literatüründe çocuksuz 

kadınların anaların en kötüsü olarak nitelendirildiğini; çünkü onların annelik 

yapmamakla ulusal ahlakın, evin, ailenin ve nihayet insanlığın çöküşünden sorumlu 

oldukları (1993: 195) yönündeki görüşü hatırlatmaktadır. Yuval-Davis, kadınların 

çocuk sahibi olmalarını onların tekelinde bir konu olarak görmemektedir. Milliyetçi 

unsurlarla güdülenmiş politikalar, kadınların biyolojik yeniden üretimini milli devletin 

ilerlemesinin bir unsuru olarak görmektedir. “Çocuk sahibi olup olmamaları yönünde 

kadınlara yapılan baskılar, genellikle onların birey, işçi ve/veya eş olmalarıyla ilgili 

olmayıp, belirli bir milli topluluğun ferdi olmalarıyla ilgilidir” (Yuval-Davis, 2010: 

54). Modernleşme projelerine bağlı ulusal politikalar, kadınları araçsallaştırarak anne 

statüsünde tutmuş ve ulusal bir projenin eklentisi halinde kadınları tanımlamıştır. 

“Doğurganlığın ve kadın cinselliğinin belirlenmesi olarak demografik denetim, akla 

hemen doğurganlığı sınırlama tekniklerini getirse de, toplumların genelde 
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doğurganlığın artması için başvurduğu sosyal teknikler, üreme işlevinin daha bütüncül 

bir denetim altında oluğunu gösterir” (Akal, 2005: 217-18).  Doğurganlığın devamı 

nüfusun artışını sağlamakla beraber, aile mitinin başarıyla sürdürülmesine de yardımcı 

olmaktadır.  

Yuval-Davis’e göre, kadınlar, çocukların/insanların biyolojik üreticileri olarak, 

topluluğun taşıyıcılarıdırlar (2010: 61). Kadınların doğurganlık süreci bu sebeple 

yalnızca kadın bedeniyle sınırlı değildir, aksine bütün bir iktidar sisteminin bir parçası 

olarak kadın yalnızca bir taşıyıcıdır. “Fertilité naturelle, reproduction forcée” (Tabii 

doğurganlık, zoraki üreme) başlıklı makalenin yazarı Paola Tabet’ye göre, erkek 

hâkimiyetindeki düzende, kadının, çok boyutlu ve çok baskıcı bir cinsel eğitim 

sürecinden geçirilerek, bir tür üreme alet-bedenine dönüştürülmesi söz konusudur” 

(akt. Akal, 2005: 218). Kadının bir üreme mekanizması olarak toplumdaki işlevi, 

biyopolitik bir sürece vurguyu hatırlatmaktadır. Aynı zamanda evliliğin başarısı ve 

ailenin nesiller boyu devamı gibi mitsel yorumlamalarla kadın bedeni üzerinde 

söylemsel bir manipülasyon inşa edilmektedir. Doğurganlıkla beraber kadın bedenine 

yüklenen en kritik adlandırma ise annelik söylemidir. Akal’a göre, analık bir kadınlık 

durumu olduğuna göre, analık söylemi bir kadın söylemidir; ama bağımlı bir söylem… 

Analık aynı zamanda, erkek toplumunun kadına verdiği sosyal rollerden birinin adıdır” 

(2005: 224). Ulusalcı politikaların sürdürülmesindeki en önemli görev bu sebeple 

annelere verilerek, ‘ulusun devamı anneler vasıtasıyla gerçekleşecektir’ şeklinde 

mitsel bir söylem üretilmektedir. Annelik söylemi bu amaçla savaş ve çatışma 

bölgelerindeki milliyetçi söylemlere de rahatlıkla eklemlenebilmektedir. 

Kadın doğurganlığının teşviki ve iktidarın denetleyici politikalarına rağmen, 

kadınların kürtaj talepleri özellikle feminist harekette sıklıkla dillendirilmiştir. Kadın 

bedeninin üzerindeki erkek denetiminin kaldırılması çabası bu açıdan bedenin 

özgürleşme taleplerini de içermektedir. Bell Hooks, feminist hareketin kapsayıcılığı 

ve sınıf aşırı olma imkânını sorguladığı eserinde, kadınların bedenleriyle ilgili 

politikalarının beyaz kadının belirlediği kürtaj hakkıyla sınırlı olduğunu 

belirtmektedir. “60'ların sonlarında ve 70'lerin başlarında kürtaj hakkı için ortalığı 

ayağa kaldıran kadınlar, yasal olmayan yollarla gerçekleştirilen kürtaj trajedilerini ve 

istenmeyen gebeliklerin sonucu olarak zorla yapılan evliliklerin yarattığı ıstırabı 
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görmüşlerdi”  (Hooks, 2012: 40).  Hooks, sınıfsal imtiyaz sahibi beyaz kadınların bu 

taleplerinin ön plana çıktığını ve bu talebin üreme odaklı tek mesele olmadığını iddia 

etmektedir. Beklendiği gibi, kürtaj meselesinin ana akım eril medya tarafından öne 

çıkarılması, üreme odaklı kadın algısının parçalanmasını da beraberinde 

getirmekteydi. Bu durum özellikle muhafazakâr eğilimli ve anti-feminist bir duruşa 

sahip kitle medyasının önemli bir argümanı haline dönüşmüştür. Ancak Bhasin’e göre, 

ataerkil sistem, kürtajı ya sınırlar ya tamamen yasaklamaya çalışır ama aynı zamanda 

kadınları cinsel ilişkide bulunmaları için yoğun ve ısrarlı bir baskıya maruz bırakır 

(2003: 5). Kürtajın üremeye dair bir özgürlük olarak kadınlar için bir hak olması 

gerekirken, kürtaja dair sürecin erkek politikasına bağlı kılınması da ironik bir sürece 

işaret etmektedir. Sınıf analizine dayalı yorumlarıyla dikkat çeken Bebel’e göre, 

yoksulluk korkusu, çocukları gereğince büyütmek olanaksızlığı, her sınıfa ait birçok 

kadınları [kadını], toplum kanunlarına olduğu kadar, tabiat kanunlarına da aykırı 

davranışa yöneltir (1976: 88). Ona göre, bir kısım kadın da güzelliklerinin bozulması 

korkusuyla doğumdan kaçınmaktadır. Çocuk aldırmanın diğer sebebini ise Bebel, 

evlilik dışı hamileliklere veya anneliğin zorluklarına bağlamaktadır (1976: 88-89). 

Bebel, sınıfa dayalı geliştirdiği kuramında her ne kadar kadınların toplumsal 

pozisyonlarını ekonomik süreçle yorumlasa da, evliliğin, doğurmanın ve kürtaj 

hakkının bütünsel ve ideolojik yapılandırılmasını göz ardı etmektedir. Kadın bedenine 

yönelik müdahalelerin veya kararların tek bileşenini ekonomik bir değerle ölçümleyen 

Bebel’in, bu açıdan teorisinde ciddi açıklar bulunmaktadır.  

Nihayetinde kadın bedenine yönelik politikalar, kadının bedene hapsedilişini 

ve ataerkinin sürdürülmesini amaçlamaktadır. Biyopolitika süreci olarak işleyen bu 

yapıda, kadınların özel alan içerisinde hapsedilişi ile başlayan tarihsel bir ezilme 

pozisyonu dikkat çekmektedir. Kadınların ev alanına hapsedilişi, evlilik, aile kurumu, 

doğurganlık ve kürtajla devam eden bir kamusal alan sorunsalını da doğurmaktadır. 

Bu açıdan kadın bedenine yönelik tanımlamalar, sınırlandırmalar ve normlar düzeni 

eril iktidar normu ve söylemi ile yeniden üretilmektedir. Bu eril politikanın bir şiddet 

ve söylem biçimine dönüşmesi ise tezin diğer bölümünde detaylandırılacaktır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

SİYASET VE TOPLUMSAL ŞİDDET İLİŞKİSİ 

Bu bölüm, ilk bölümde çerçevesi çizilen toplumsal cinsiyet teması etrafında 

şekillenen toplumsal cinsiyet ve beden politikasının hukuk, siyaset ve şiddet temaları 

ile derinleştirilmesini amaçlamaktadır. Öncelikle, cinsiyet kategorisinin siyaset ve 

hukukun şiddet dolayımıyla ne şekilde belirlendiğine odaklanan tez çalışmasının 

kuramsal zeminini güçlendirme amacıyla, kamusal ve özel alan ayrımı üzerinden 

Antik Yunan’dan modern siyasete kadınların siyasi dışlanma süreçlerinin genel seyri 

takip edilecektir. Modern siyasi iktidar yapısının çıkar odaklı ve güce yönelik 

hegemonik tutumu siyasetin özünün erozyona uğramasına sebep olmuştur. Siyasi 

iktidarın eğilimi bu noktada gücün ve zorun profesyonelce kullanılmasına doğru 

evrilmiş ve toplumun ötekileri olarak adlanan gruplar siyasi alanın dış çeperine 

itilmiştir. Böylece, siyasi taleplerini demokrasi ve hukuk alanı içerisinde 

dillendiremeyen bireylerin, karşı-şiddet faaliyetine yöneldikleri gözlemlenmiştir. Bu 

genel açıklamalar ışığında, siyasetin temelde şiddetle meşruluk zeminini kurması ve 

hukukla olan güç birliği analiz edilmesi gereken süreçler olarak belirlenmiştir. Bu 

bağlamsallık, şiddet temasının irdelenmesini ve cinsiyetçi bir şiddet yaklaşımının var 

olup olamayacağının araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Çalışmanın şiddet söylemine 

doğru hareket edebilmesi adına, şiddet faaliyetlerinin cinsiyetçi uygulamalarının göz 

ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu sebeple, cinsiyet ve şiddet arasındaki ilişkinin 

ortaya çıkarılması konusunda bu başlıktaki tartışmalar önem taşımaktadır.  

A. Siyasal Ayrımcılık ve Dışlamaya Genel Bakış 

Kamusal ve özel alan dikotomisi üzerinden Antik Yunan’da başlayan siyasi 

alandan dışlanma ve özel alana hapsedilme öyküsü, kadınların uğradığı ilk 

ayrımcılıkların sistematik bir tezahürü olarak yorumlanabilir. Siyasi ayrımcılığın bu 

açıdan bir tür dışlama ve yok sayma tarihi olarak kabul edilmesi muhtemeldir. 

Genevieve Lloyd, Antik Yunan’da kök salan bu ayrımcılık pratiğine değinmektedir: 

erkeklik, aktif, belirleyici bir formla, kadınlık ise pasif, belirsiz bir maddeyle 

ilişkilendirilmektedir ve bu hizalama görünümü, cinsel üretime dayalı geleneksel 

Yunan anlayışı tarafından belirlenmektedir (1989: 3). Kadınların ve toplumun diğer 
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birçok kesiminin uğradığı sistematik dışlanma mekanizması, kadın bedeninin siyasi 

hayattan uzaklaştırılması ve bedenin özel alan diye adlandırılan oikos’la 

sınırlandırılmasıyla işlerlik kazanmıştır. Bu bağlamda, siyasi yaşamın geçmişten 

günümüze izini sürerken bu dışlama pratiğine eğilme zorunluluğu doğmaktadır.  

1. Polis, Oikos ve Beden 

Antik Yunan’da oikos ve polis ayrımı üzerinden beliren kamusal ve özel alan 

ikiliği, toplumsal ve siyasal tartışmaların merkezinde yer aldığı gibi, feminist teoride 

de geniş yelpazede tartışılmaktadır. Tartışmanın sosyal bilimler literatüründe 

yaygınlaşması ve farklı açılardan ele alınması Alman felsefeci Jürgen Habermas’ın 

Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü adlı eseriyle gerçekleşmiştir. Habermas, Yunan 

şehir devletinden borç alınan kategorik ikilikler üzerinden kamusal ve özel alan 

ayrımından ayrıntılı olarak bahsetmektedir: 

“Kamusal hayat, bios politikos, pazar meydanında agora’da cereyan eder, fakat 

mekânsal olarak bağlanmış değildir: kamu, mahkeme ve meclis görüşmeleri biçimine 

de bürünebilen müzakerede oluşabileceği gibi (lexis), savaşta veya savaş oyunlarındaki 

gibi ortak eylemde de (praxis) oluşur. Kamusal hayata katılabilmenin koşulu, bir aile 

reisi olarak, özel hayat alanında özerk olmaktır. Özel alan, (Yunanca) adı itibarıyla da 

eve bağlıdır; dolaşım halindeki bir servete veya emek gücüne sahip olmak, ev ekonomisi 

ve aile üzerindeki egemenliğin ikamesi olamaz, yoksulluk veya köleden yoksunluk başlı 

başına polis’e kabul edilmenin önünde engeldir” (Habermas, 2012a: 60). 

Habermas’ın analiz ettiği kamusal eylemin öznesi olan erkek yurttaşlar her türlü 

faaliyetin özgür edimcisi olarak belirlenmektedir. Kamusal alana çıkma koşulunun bu 

açıdan cinsiyetçi bir farka işaret etmesi gibi, bu alanda eylemde bulunma fırsatı da bir 

tür kurtarılmışlığın ölçütü sayılmaktadır. Habermas, oikos’taki despotluğun, polis’teki 

bireyin pozisyonunu belirlediğini aktarmakta ve burjuva kamusal alanın tarihsel 

bağlamda ortaya çıkışına değinerek, ailenin bu süreçteki işlevinden bahsetmektedir. 

Ailenin kutsallığının yitirilmesi, burjuva gayelerle güdülenen kamusal hayatın 

dayatmaları ile gerçekleşmiştir. Habermas bu çerçevede mahrem alanın ifşasındaki 

çekirdek ailenin değişen iç dinamiklerinin edebi kamuya yansıma biçimine de 

değinmektedir. Habermas’ın borç aldığı Yunan şehir devletindeki kategorik ayrıma 

göre, kadınların, kölelerin ve çocukların kamusal faaliyette bulunması söz konusu 
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değildir. Bu yapıya göre, ailenin reisi olan erkek yalnızca yüceltilmiş kamusal alanda 

aktif bir pozisyonda bulunabilmektedir.  

Habermas, feminist kuramın itirazlarının yükselmesiyle beraber kamusal alan 

tezinde yeni bir güncelleme yaparak, kuramını ilerleyen dönemde güncellemiştir. Polis 

ve oikos arasındaki derin uçurum, kadınların kamusal hayattan tecritine yol açan 

önemli bir siyasal belirlenim haline gelmiştir. “Polis, özgürlüğün, kendi kaderini 

belirlemenin, dünyayı dönüştürmenin, kamusal etkinliğin, insanın özne oluşunun 

alanıyken, oikos zorunluluğun, belirlenmişliğin alanıdır; maddi üretim ve insanların 

yeniden üretimi köleler ve kadınlarca bu alanda sürdürülür” (Acar-Savran, 2009: 106). 

Oikos’un kapalı ve özel bir alan olarak ‘kadınların tekelindeymiş gibi’ görünen 

yapısının ardında tamamen ikiliklere dayalı ve tahakkümcü bir sistem yatmaktadır. 

Best ve Kellner’e göre, Platon ve Aristoteles’e dek uzanan ideolojik söylemler 

kadınları haneiçi faaliyetlerin kölesi haline getirip kamusal hayattan, aklın sesinden ve 

nesnellikten dışlayarak kadınlar üzerindeki erkek tahakkümünü haklılaştırmaktadır 

(2011: 251). Mekânsal ayrıma dayalı bu sistem, cinsiyetleri belirli düzeyde bir alana 

hapsetmekte ve kamusal-özel alan arasında bir geçişkenliğe izin vermemektedir.  

Richard Sennett, Antik Yunan, hatta Mısırlılar ve Sümerlere dayandırılan 

cinsiyetçi anlayışın farklı bir çeşidine vurgu yapmaktadır. Vücut ısısına dayalı 

cinsiyetçi bir ayrımla kategorize edilen bedenlerin varlığı bu anlayışta kök salmıştır. 

“Yunanlıların insan vücudu anlayışı, farklı sıcaklıklara sahip vücutlar için farklı haklar 

ve farklı kent mekânlarını beraberinde getiriyordu. Bu farklar en bariz biçimde cinsiyet 

ayrımında görülür, çünkü kadınların erkeklerin daha soğuk versiyonları oldukları 

düşünülüyordu” (Sennett, 2011: 27). Sennett’in üzerinde durduğu konu, kadınların 

şehirde çıplak gezmesini yasaklarken, iç mekânlara kapatılmalarını haklılaştıran bir 

anlayıştı. Bu anlayış, erkeklerin vücut ısılarıyla gurur duyarak ve özgür bir birey olarak 

kamusal alanda bulunmalarını meşrulaştırmaktaydı. Sennett, bu anlayışa dayalı olarak 

gelişen ikiliği şu şekilde açıklamaktadır: “İnsan kendini kamusal alanda yaparken, özel 

alanda, öncelikle de aile yaşantısı içinde doğasını gerçekleştiriyordu” (Sennett, 2010: 

35). İnsan doğasının yapay üretimi böylece kamuda gerçekleşiyorken, doğal yüzü özel 

alanda ortaya çıkmaktaydı. Antik Yunan’dan miras alınan bu düalist yaklaşım, çeşitli 

evrimler sonucunda günümüze aktarılmış ancak çoğu zaman içerisinde barındırdığı 
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tehditler yok sayılarak ve eksiklikler giderilmeden bu sorunlu anlayış kabul edilmiştir. 

Kadının bir ‘öteki’ olarak kabul edilmesi ve tarihin öznesi olmaktan alıkonulması Batı 

felsefe geleneğinde yaygın bir kabul haline gelmiştir. Bu kabullenmeci gelenek 

neticesinde kadınların siyasi ayrımcılığa maruz kalması ve tarih sahnesinden 

dışlanmasının alt yapısı sağlanmıştır. Berktay’a göre, erkek düşünmeyi, aklı, kültürü 

ve uygarlığı temsil etmesine karşılık, kadın duyguları, bedeni, maddeyi; rasyonel olana 

karşılık irrasyonel olanı; bilinebilir olana karşılık bilinemez olanı; varlığa karşılık 

yokluğu temsil etmektedir” (2014: 26). Kadının her türlü ikilikte erkeğin negatif kutbu 

pozisyonunda bulunması, vücut ısısı anlayışının güncel yorumlaması olarak 

okunabilir. Batılı akıl idealinin ve rasyonalitenin erkek ile özdeşleştirilmesi anlayışı, 

kadını dışlama mekanizmasının ötekisi haline getirmektedir. “Kadının ve dişil olanın 

dışlanması ya da aşılması, geçmişteki Akıl ideallerine başat insani özellikler olarak 

entegre edilmiş, kadınsılığın içeriği de kısmen bu dışlama süreci tarafından 

belirlenmiştir” (Berktay, 2014: 27). Kadın bedeninin tarih sahnesinde yalnızca belirli 

alanlarda var olması, kadınların siyasi süreçten dışlanmalarının zeminini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Antik Yunan ve hatta daha eski medeniyetlerde kök 

salan ikiliklerin, Batı felsefe anlayışında daha geniş bir yapıda yer aldığı görülebilir.  

2. Modern Siyasi Süreçte Beden 

Özel ve kamusal alan ikiliğinin Antik Yunan’da oluşturulan yapıtaşları modern 

biçimine erişene kadar farklı süreçlerden geçmiştir. Bu tarihsel ilerleyiş, bir yönüyle 

geçmişe bağlılık, bir yönüyle de geçmişten kopuşu içerisinde barındırmaktadır. 

Modern siyasi sürece gelindiğinde oikos’un modern yüzünün burjuva aile inşası olup, 

bu alanın dişil olanla özdeştirilmeye devam ettiği görülmektedir. Bu sebeple modern 

oikos, duygusallık, akıl dışılık ve apolitik olma vasfını sürdürmeye devam etmektedir. 

Kamusal alan olan polis ise modern haliyle siyaset, ticaret ve diğer birçok alanda 

erkeklerin tekelinde kalmaya devam ederek, eril bir modernizmi temsil eder olmuştur.  

Acar-Savran’a göre, kamusal alanın modern biçimde yapılaşmasında 

toplumsal cinsiyet oluşturucu bir unsurdur: Yurttaşlık hak, mülkiyet, cinsiyet-yüklü 

ilişki biçimleri olarak oluşmuştur. Modern özel/kamusal ikiliği patriarkayı bir kalıntı 

olarak değil, yeni biçimiyle oluşturucu bir unsur olarak içermektedir (2009: 113). 
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Cinsiyete dayalı belirlenen ikiliklerle başlayan siyasal ayrımcılık, modern politik 

süreçte kadınların bedeninin daha fazla göz önünde bulundurulmasıyla ve kadınların 

cinsellikleri hakkında daha çok konuşulmasıyla sonuçlanmıştır. French’e göre, bize 

geçen yüzyıllardaki siyasal devrimlerin demokratik gelişmelere yol açtığı ve eskiye 

oranla daha fazla insanın ülke yönetiminde söz sahibi olduğu öğretilse de, çağdaş 

‘demokratik’ düzenlerin çoğunda, devlet yönetiminde gerçek gücün, dev şirketleri ve 

önemli kuruluşları yöneten adsız erkeklerin elinde olduğu gerçeği gizlenmektedir 

(1993: 52). Modern siyasi sürecin daha kapsayıcı yapıda olduğu görüşü, yanlı bir 

tutumun göstergesi haline gelmiştir. Siyasi sahnede kadınların arka plandaki 

mücadelesi böylece hâkim görüşün daha güçlü bir yapıya bürünmesini sağlamıştır. 

Habermas, liberal politikanın ilkin, statü kazanımlarını cinsiyet kimliğinden bağımsız 

tutmak istediğini ve iş, sosyal itibar, diploma, siyasi güç vb. rekabet ortamlarında 

kadınlar için tarafsız bir fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığını belirtmektedir. Fakat 

kısmen gerçekleştirilmiş bu biçimsel eşitlik, kadınların maruz kaldığı fiili eşitsizliği 

daha da belirginleştirmiştir (2012b: 177). Modern veya liberal görünümlü siyaset 

yapma biçiminin sınırları çoğu zaman erkekler tarafından belirlendiği için, kadınların 

bu alanların dışında alternatif bir söylem ve eylem türü geliştirmeleri gerekmiştir.  

Luxemburg, sömürünün ve proletaryanın köleleştirilmesinin en azgın ve 

acımasız savunucularının ardına saklandıkları siperin, taç ve mihrap ile kadınların 

siyasal alandaki köleliği olduğunu söyleyerek, monarşi ve kadın haklarının 

bulunmayışının, hâkim kapitalist sınıfın elindeki en önemli araçlar haline geldiğini 

belirtmektedir (2012: 91). Hâkim sınıfların erkek egemen yapısı, bu anlamda 

devralınan mirasın modernist görünüme kavuşmasıyla sonuçlanmıştır. Sancar’a göre, 

düzenleyici bir toplum tahayyülüne yönelen modernlik projesi, toplum katmanlarını 

farklı alanlara bölerek ve sosyalliklere farklı nitelikler atfederek güçlü bir düzenleyici 

iktidar kurma gücüne sahip olmuştur. “Aile duygusallığın, biyolojik ve manevi 

gereksinimlerin alanı olarak, toplum ise çıkarın, çatışmanın, şiddetin ve gücün, yani 

maddi kültürel süreçlerin alanı olarak tanımlanmıştır. Aile alanının dişilliği, toplumsal 

alanın erilliği ile farklılığa ve hatta tamamlayıcılığa dayalı bir bütünlük olarak 

düşünülmüştür” (Sancar, 2012: 196). Ancak Sancar’ın ifade ettiği bütünlük kurma 

arzusu, farklı kümeler arasındaki cinsiyetlerin belirli alanlara hapsedilmesini 
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engelleyememiştir. Kamusal alan formülasyonu bu haliyle erkek bilinciyle 

belirlenmekte ve kadın bedeni bu alanda belirli koşullar altında var olabilmektedir.  

Kadınların yalnızca beden olarak göründüğü siyasi arena, çoğu zaman 

kadınların da bu zor koşullarda tutunabilmesi için ‘erkeksi’ tavırlara bürünmesine yol 

açmaktadır. “Feminizmi tam anlamıyla benimsemiş bir kadının herhangi bir ülkede 

önemli bir siyasal mevki kazanması pek muhtemel değildir; hatta Golda Meir, Indra 

Gandhi, Margaret Thatcher ya da Benazir Butto kadınların durumunu iyileştirme 

eğiliminde olsalardı bile, buna cesaret edemezlerdi. Birkaç istisna dışında ancak erkek 

önderler kadınları baskı altında tutan yasaları kaldırma cesaretini gösterebilir” 

(French, 1993: 57). French’in bahsettiği kadın siyasetçilere benzer şekilde, ülkemizde 

de siyaset alanında farklı dönemlerde görev yapmış olan kadınların eril siyaset 

anlayışları yer yer tartışılmıştır. Bu yöntemi bastırarak kadınsı tavrını baskın kılan ve 

kamuoyunda tartışma yaratan isimler de vardır. İlk kadın başbakan olma vasfına sahip 

Tansu Çiller’in ‘ben sizin ananızım, ben sizin bacınızım’ söylemi, erkek egemen 

siyasetin ve eril söylem biçiminin bir özeti niteliğindedir. Kadınlara verilen siyasi 

pozisyonların içerikleri ataerkil zihniyetin örüntülerini barındırmaktadır. Kadınların 

siyasette erkeklerin arkasında veya ikinci planda kalmaları da onların herhangi bir 

sebeple eleştirilmelerini engelleyememiştir. French, siyasetin hemen hemen her 

alanında bir kadın düşmanlığının olduğunu aktarmaktadır: “Erkeklerin halk önüne 

çıkan kadınlara karşı duyduğu nefret siyasal önderlerin eşlerine de uzanmaktadır. 

Barbara Bush, eleştirilerden kendini anaç kadın imgesi sayesinde kurtarıyordu… 

Kocalarına akıl vererek onları etkiledikleri düşünülen eşlere karşı saldırı daha 

şiddetlidir” (1993: 57). Bu anlayışın evrensel bir tarzda yürürlükte olduğu ülkelerde 

kadınların bedenleriyle modern polis’lerde yer alma mücadelesi çoğu zaman 

amacından saptırılmış gündemlerle karşımıza çıkmaktadır. Modern polis’in yapısını 

ve dokusunu anlayabilmek bir açıdan iktidar söylemini analiz etmeyi gerektirmektedir. 

Siyasi iktidarın zora ve güce dayalı eril yapılanması, bu izleğin ele alınmasını bu 

açıdan gerekli kılmaktadır.  
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B. Siyasal İktidar, Hukuk ve Şiddet 

Siyaset biliminin yoğunlaştığı en temel meselelerden birisi de, siyasetin özünün ve 

doğasının oluşum biçimi, siyasetin yöneldiği amaç ve araç ilişkisi ve siyasetin şiddetle 

olan ilişkiselliğidir. Siyasetin modern süreçte görünen yüzü olabildiğince demokratik 

bir eğilimle ve eşitlikçi bir çizgide yorumlanmaktadır. Siyasi analizler bu anlamda çok 

daha derin bir çözümlemeyi gerekli kılsa da, bu başlık altında daha çok siyasetin zor, 

güç ve şiddet ile olan bağlantısı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamsallık 

ortaya konulduktan sonra, siyasetin dönüştürücü yapısının hukukla olan diyaloğuna 

yer verilecektir. Siyaset ve hukuk alanlarında, güç, zor kullanımı ve şiddetin ne şekilde 

oluşturulduğu analiz edilecektir. Kuramsal zeminde şiddet temasının siyaset, hukuk ve 

söylem biçimiyle ilişkisine yer verilecek ve çalışmanın son bölümündeki analize dair 

bir altyapı sağlanacaktır.  

1. Şiddet ve Toplumsal Şiddet 

Siyaset felsefesinde şiddet konusu üzerine farklı görüşler bulunmakla beraber, 

çoğu siyaset bilimci siyasal iktidarın bir nevi resmi şiddet birimi olduğu yorumuna 

katılmamaktadır. Ancak bu açık redde rağmen, siyaset ve şiddet ilişkisinin yakın 

diyaloğu şiddet meselesine temas etmeyi gerekli kılmaktadır. Şiddet konusu, tezin 

üzerinde temellendiği ana temalardan birisi olmakla beraber, tezde ileri sürülen sav 

şiddetin siyaset, hukuk ve söylem biçimini etkileme ve yönlendirme gücüne sahip 

olduğudur. Bu sebeple, şiddet konusunu farklı alanlarla karşılaştırmadan önce şiddete 

ve toplumsal şiddete genel bir bakış açısıyla yaklaşmak faydalı olacaktır.  

Şiddet resmi bir uygulama olması kadar toplumsal bir eylem alanında ortaya 

çıkabilmesi sonucunda karşı-şiddet formuna bürünebilmekte ve bir şiddet ağına sebep 

olabilmektedir. Bu açıdan günümüzde şiddet kavramı, klasik ve geleneksel bir 

tanımlamadan bir hayli uzaklaşmış ve tanımlaması oldukça güç, ilişkiselliği yoğun ve 

çok boyutlu, kompleks bir yapıya evrilmiştir. Balibar, şiddetin bireysel veya kolektif, 

eski veya yeni biçimlerinin başlı başına bir sorun olduğunu belirtmektedir. Şiddet 

hakkında bilinen tek gerçek, ondan bir şekilde kurtulma amacı, ancak buna dair bir 

bilinmezliğin var olmasıdır. Bu sebeple, şiddetin siyaseten ortadan kaldırılma arzusu 

ortaya çıkmaktadır (2014). Balibar’ın anlatımında dikkat çeken yorum, hem şiddetin 
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nasıl tanımlanabileceği hem de şiddetin nasıl ortadan kaldırılabileceği sorununun 

muğlak oluşudur. Kapitalist sistemin gündelik yaşamın her anında bir şiddet 

mekanizması ürettiğinden ve sınıfsal eşitsizliklerin üzerini bu şekilde örttüğünden 

bahseden Bernstein, Leys ve Panitch şiddetin karakterine değinmektedir:  

“Kapitalizmin, mevcut toplumsal ve kültürel farklılıkları ganimet bulmuşçasına alıp 

kendi emek ve sınıf egemenliği ayrımını dallandıracak şekilde monte etmek için 

başvurduğu yolları da kapsayan şartlara bağlı olarak, tepki/savunma niteliğindeki 

şiddet, kendi içerisinde sık sık etnik, dini veya anadilsel [linguistic] bir karakter de 

geliştirebiliyor” (Bernstein, Leys ve Panitch, 2010: 19). 

Kapitalist sistem içerisinde şiddetin yoğunluğu ve boyutu geliştikçe, şiddetin 

kronikleşmesi de kaçınılmaz hale gelmektedir. Uygarlaşma eleştirisi yapan 

Bauman şiddetin daha etkin bir yapıya bürünmesinden bahsetmektedir: 

“Uygarlaşma sürecinde gerçekte olan şey, şiddetin daha etkili biçimde yeniden 

düzenlenmesi ve şiddete yeni alanlar açılmasıdır. Hor görmeye ve nefret etmeye 

eğitildiğimiz daha birçok şey gibi, şiddetin varlığına son verilmemiş, yalnızca 

gözden uzaklaştırılmıştır” (1997: 131). Bauman’ın ifade ettiği haliyle, fiziki, 

görünebilir ve somut olmayan şiddetin dışında bir şiddet algısının olmadığı genel 

kabul görür bir olgu haline gelmiştir. Postmodern ideolojinin en büyük başarımının 

sahte mutluluk vaatleri ile insanları mutlu olduklarına ikna etmesi gibi, şiddetin 

gözle görünmeyen pratikleri de profesyonelce sümen altı edilmektedir. Şiddetin 

form değiştiren yapısı, tahakküm ağı içerisindeki değişken şiddet kalıplarını 

yaratmasına sebep olmuştur.  

Uygarlaşma sürecinin en ağır ve olumsuz sonucu bu noktada şiddetin makro 

ve mikro boyutlarıyla her an her yerde bulunur bir yapıyla karşımıza çıkması 

olmuştur. “Pratikte, şiddetin her yerde hazır bulunan bir fenomen olduğu hissi, çok 

çeşitli etkenlerce- sigorta şirketlerinin risk ve güvenlik koşullarından hükümetin 

'kanun ve nizam' kampanyalarına, yurttaşların şiddet olaylarını otoritelere 

bildirmeye istekli olmasına kadar- pekiştirilir” (Keane, 1998: 64). Bauman’ın 

uygarlaşma ve ilerleme üzerinden, Bernstein, Leys ve Panitch’ın kapitalist sistem 

üzerinden okuduğu yorumlama biçimi, kapitalist-modernleşme sürecinin 

beraberinde daha sistematize ve örgütlü bir şiddet olgusunu getirdiğini 

göstermektedir. Böylece, toplumsal bir kaygı haline dönüşen şiddetle karşılaşma 
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riski bireyleri bu konuda önlem almaya sevk etmektedir. Aynı zamanda, bireyler 

şiddetle karşılaşma ihtimalini en aza indirmek için olabildiğince güvenlik önlemi, 

yatırım ve korunma paketleri satın almak zorunda kalmaktadır. Şiddeti önleme veya 

en aza indirme görevini yerine getirmesi gereken devlet, kapitalist sistemle işbirliği 

içerisinde bireyleri kaygı ve gerilim dolu bir yaşantının ortasına sürüklemekte ve 

şiddetin bertaraf edilmesi konusunu da bireysel bir soruna indirgemektedir. Şiddet 

toplumsal ve siyasal meselelerde çok daha tartışmalı ve taraflı bir tutumla 

yorumlanan bir konu haline gelmiştir. Balibar, şiddet hakkında belirleyici 

özelliklerin bir kısmına değinmektedir: şiddet belirli bir alana hapsedilemez, iki 

anlamlılık yönünden şiddete maruz kalanlar ve şiddeti uygulayanlar olarak açık ve 

net bir biçimde ayrılamaz. Bütün şiddetsizlik ve şiddet olaylarını, olumluluk ve 

olumsuzluk kutuplarına göre değerlendirmek imkânsızdır (2014: 60-61). Balibar bu 

noktada, şiddetin akışkan doğasını vurgulamaktadır ve tek yönlü, sabit ve 

indirgemeci bir şiddet kavramını eleştirmektedir. Arendt ise, şiddete dayalı eylemin 

bizatihi esasının, araç-amaç kategorisine dayalı olduğunu belirtmektedir. Arendt’e 

göre, bu kategorinin en temel ayırıcı niteliği, insani olaylara uygulanırsa şöyle ifade 

edilebilir: Amaç, kullanımını haklı kıldığı ve gerçekleşmesi açısından gereksinilen 

araçların altında ezilme tehlikesine açıktır. İnsan eyleminin nihai amacı, fabrika 

üretimindeki nihai amaçtan farklı olarak, asla güvenilir biçimde öngörülemez. Bu 

yüzden siyasal amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlar, geleceğin dünyası 

açısından, sık sık niyetlenilen amaçlardan daha belirleyici olabilmektedir” (1997: 

10). Şiddetin araçsallaştırması bu noktada, insanın nihai amacını belirlemede 

oldukça önemlidir ve aynı zamanda tezde iddia edilen söylemin araçsallaştırmasını 

da meşru kılan bir yapıya evrilmektedir. Şiddetin müphem doğası toplumsal ve 

bireysel çatışmalarda meselenin çözümlenmesini zorlaştırdığı gibi, şiddete maruz 

kalanlar ve şiddeti uygulayanlar arasındaki hiyerarşiyi de karmaşıklaştırmaktadır.  

Bernstein, Leys ve Panitch, burjuva ideolojisinin şiddete bakış açısını 

etkilediğinden bahsederek, ideolojinin şiddete bakış açısını yönlendirdiğini ve 

şiddet uygulanacak geniş bir ‘ötekiler grubu’ inşa ettiğini belirtmektedir (2010: 23). 

Yazarlara göre, ötekiler, dışarıdakiler, hariciler barışçıl düzeni bozmaya niyetli 

düşmanlar olarak betimlenmektedir ve devlet, bu gruplara yönelik yasal şiddet 
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uygulamakta ve eylemini haklılaştırmaktadır. Neoliberal ideolojinin esnek ve geniş 

ötekiler grubu şiddet uygulanabilir gruplar olarak devletin karşısında 

konumlandırılmaktadır. Toplumsal şiddetin çimentosu bu anlamda toplumsal bir 

kutuplaşma yaratılarak geliştirilmektedir. Tilly’e göre, devlet himayesinde ve 

devlet tarafından uygulanan baskı, hemen her rejimde kolektif şiddetin karakterini 

ve yoğunluğunu güçlü bir şekilde etkilemektedir (2009: 40). Devlet güdümlü 

toplumsal/kolektif şiddetin mayası ötekileştirme ve düşmanlaştırma misyonuyla da 

sürdürülmektedir. Bu tür şiddetin tarafı olan gruplar, şiddete karşı bir şiddet 

uygulama arzusuyla hareket ederek, adil bir uygulamanın yürürlüğe girmesini talep 

etmektedirler. “Kolektif şiddet hareketlerinin, adaletsizliğe uğrayanların manevi 

gücünü yükselttiği; onlara, kendilerine karşı şiddet kullananlara karşılık verme 

cesareti aşıladığı; hatta onların, düşmanlarına karşı katliama kalkışmaksızın zafer 

kazanmasıyla sonuçlandığı zamanlar ve yerler olmuştur” (Keane, 1998: 76). Devlet 

güdümlü şiddete karşı toplumsal açıdan ele alınıp uygulanan karşı-şiddet 

manevraları, mağdur hale getirilen bireylerin adalet arayışlarının bir neticesi olarak 

ortaya çıkmaktadır. Devletin, ötekiler başlığı altında gruplandırdığı ve yok saydığı 

bu toplumsal gruplar, şiddet araçlarının kendi tekelinde kullanılmasıyla adil bir 

düzene geçileceğini düşünmese de, kendi adlarına uygulanmayan adaleti tesis 

etmeye çabalamaktadırlar. Bu bağlamda, şiddetin yürürlükte olduğu toplumsal 

yapıda siyaset ve hukukun sakatlanmış doğasına da yer verme zorunluluğu 

doğmaktadır. Aynı zamanda, şiddetin form değiştirmiş birimlerle yani güç ve zor 

kullanmayla olan bağlantısını açığa çıkarma çabası da gerekli hale gelmektedir.  

2. Siyasal İktidarın Yörüngesi: Güç, Zor ve Şiddet 

Modern bir siyasal iktidarın var olması ve bu iktidarın uygulanması farklı 

bileşenlerin bir araya getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Siyasal iktidarın zor 

kullanma ve güce başvurma yöntemini mi, yoksa müzakereci, eşitlikçi veya adil bir 

yöntemi mi tercih edeceği konusu, üzerinde mutabık olunmayan bir sorun haline 

gelmiştir. Siyasetin zor ve güce dayandırılması şiddet kanallarına olan bağlılığını 

güçlü kılarken, müzakereci ve eşitlikçi olma imkânı daha barışçıl bir toplum 

tahayyülünü düşündürmektedir. Siyaset felsefesinin eleştirel yönü iktidar ve siyasi 

yapılanmanın ardında gizlenen boyutu ortaya koymaya çalışmaktadır. “Modern siyaset 
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felsefesi iktidar bilmecesiyle insan dünyası sınırları dâhilinde yüz yüze gelmek 

suretiyle, iktidarın uygulanmasıyla ve sağladığı birlik parodisiyle ilişkili şiddeti gün 

ışığına çıkarır” (Ruby, 2014: 66). Siyasetin güya masum doğası, siyaset biliminin 

farklı kuramcıları tarafından eleştiriye tabii tutulmuştur. Poggi, devlet yapılanmasını 

fiziksel şiddet araçlarına sahip olan siyasal iktidar alanı içerisinde ele almaktadır. 

Siyasal iktidar kurulduktan ve standartlaştıktan sonra emir verme/buyurma biçimini 

almakta ve emir verme, zor kullanma yeteneğine sahip olunduğunu göstermektedir 

(2014). Poggi’nin aktardığı haliyle, siyasal iktidar her daim şiddet tekeline sahiptir ve 

bu sahiplik yapısı, siyasal iktidarı, elindeki gücü kötüye kullanma yetkisiyle 

donatmaktadır. Bu bağlamda, siyasal yapılanmanın ‘iktidar’ kurma yetkisi, orantısal 

olarak zor ve güç kullanma yetkisini de barındırmaktadır. İktidarın vatandaşlar 

üzerindeki etkisi bu anlamda kesin bir analizle belirlenememiş olsa da, daha olumlu 

bir yorumlamanın da altı çizilmektedir.  

Berktay, zor ve şiddetin politika ile özdeşleştirilemeyeceğini, tam tersine zor ve 

şiddetin, politik yaşamın sınırlarını belirlediğini söyleyerek, zorun ve şiddetin 

başladığı yerde politikanın biteceğini aktarmaktadır (2012: 34). Bu söylem biçimine 

göre, politikanın kendisi zorun karşıtıdır ve politika hiçbir surette bir zora dönüşemez. 

Ancak yine de siyasi iktidarın güç odaklı yaklaşımının kötüye kullanılma ihtimalini 

göz ardı edebilmek analizi derinleştirmeyi güçleştirebilir. “Geleneksel olarak, fiziksel 

şiddet üzerindeki devlet tekelinin, sosyolojik meşruluğunu toplumsal barışı ve 

güvenliği gerçekleştirme hedef ve işlevinden hedef aldığı; başka bir ifadeyle, modern 

devlete bu tekelin, şiddeti toplumsal ilişkilerden tasfiye etme veya toplumsal 

ilişkilerde şiddet kullanımını en aza indirme karşılığında verildiği kabul edilir” 

(Sancar, 2000: 28). Modern devlet oluşumunun şiddet tekelini elinde bulundurma 

koşulu, toplumsal meseleleri bastırma vasfıyla gerçekleşmektedir. Hâlbuki modern 

toplum ve devlet yapısının anatomisi tamamıyla güç ve zora dayalı ilişkilere ve şiddet 

araçlarına dayandırılmaktadır. Bu açıdan şiddet tekelini elinde bulunduran güç 

odaklarının hangi edimleri engelleyeceği ve şiddeti nasıl bastıracağı da muammadır. 

Modern uygarlık sürecinin ilerleme ile doğru orantılı olarak şiddetsiz bir toplum 

kuracağı varsayımı da yanıltıcı bir yorumlamadır. “Modern uygarlığın şiddet 

içermeyen karakteri tam bir yanılsamadır. Daha doğrusu onun, kendini kandırma ve 
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kendini ilahlaştırmasının; kısacası, onun meşrulaştırıcı mitinin ayrılmaz bir parçasıdır” 

(Bauman, 1997: 131). Bauman’ın ifade ettiği haliyle, modern uygarlık biçiminin 

barbarlığı bastırdığı ve ilerlemenin katalizörü olduğu vurgusu dikkat çeken bir 

değerlendirmedir. Modern uygarlıkla şekillenen siyaset biçimi de benzer bir sahte 

görünümün parçası haline gelmektedir. Siyasetin farklı kutup noktalarındaki 

yaklaşımlar şiddet yönelimini değerlendirme noktasında birbirinden ayrılmaktadır. 

Siyasetin şiddet tekelini elinde bulundurmasından kaynaklı muğlak tavır, toplumsal 

şiddetin yansımasında da gözlemlenebilir. Slavoj Žižek, “Demokrasiden Tanrısal 

Şiddete” başlıklı makalesinde, sol siyasal hareketlerin bir bakıma ‘öfke bankaları’ 

olduğunu ve bu hareketlerin halktan öfke yatırımları toplayıp büyük ölçekli intikam, 

yani küresel adaletin yeniden tesis edilmesini vaat ettiklerini belirtmektedir (2010: 

114). Žižek’in yorumladığı şekliyle, siyasi güdümlü bazı toplumsal hareketler 

adaletsizliğe maruz kalındığı düşüncesiyle şiddete yönelmektedir. Bu toplumsal şiddet 

ortamı, kaçınılmaz şekilde, iktidarın şiddetini daha da aşırı hale getirmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Žižek’e göre, halkın ‘tanrısal şiddeti’ iktidar aşırılığıyla bağlaşıktır: 

O aşırılığın mukabilidir, o aşırılığı hedef alıp kuyusunu kazmaktadır (2010: 120). 

Tanrısal şiddeti bu boyutuyla halk siyasi iktidarın orantısız güç kullanımına karşı 

kullanmakta ve şiddeti bu yönüyle haklılaştırmaktadır. Siyasi iktidarın şiddetine karşı 

böylece karşı-şiddet hareketi oluşturulmakta ve toplumsal-siyasal bir şiddet döngüsü 

yaratılmaktadır. Balibar, devlet şiddetine karşı devrimci şiddetin sürekli olarak 

kendisini yadsınan öteki rolünde gördüğünü belirterek, ortaya çıkan siyaset-şiddet 

ilişkisinin geriliminden bahsetmektedir:  

“Siyasal olanın (yani siyasetin özerk düzeninin) varlığını önceden varsayan ve onu 

ortaya koyan siyaset, öncelikle yadsıma anlamına gelir ve şiddetin ‘yerini alır’…Şiddet 

kavramı, hem ortaklaştırıcı hem de dağıtıcı olmasaydı, yani başka bir deyişle, ne kadar 

heterojen olursa olsun bütün şiddet biçimleri önce tek bir kategori altında birleştirilip 

ardından onları ağırlaştırma ya da azaltma gücü olan, katlanılabilir ya da katlanılamaz 

vb. gösteren ayrımlara ve hiyerarşilere göre yeniden dağıtılmıyor olsaydı, siyaset de 

kendisini  [şiddetin] yedeği olarak ortaya koymayacaktı” (Balibar, 2014: 59).  

Balibar’ın şiddet ve siyaset arasındaki bağlantıyı yorumlama biçimi, bu iki alanın 

ikame edilebilirliğini vurgulamaktadır. Şiddet kavramının bu haliyle çok boyutlu, 
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fonksiyonel ve koşullara bağlı gelişimi, siyasi sürecin yapısını da etkilemektedir. Daha 

doğrusu, siyasetin şiddet tekeliyle yükselmesi toplumsal bir karşılık bulmasını 

geciktirmeyecektir. Bu noktada, siyasetin şiddeti tek elde toplayarak toplumsalı 

dönüştürme uğraşısı, hukukun siyasallaşmasıyla da sonuçlanabilmektedir. 

3. Hukukun Siyasallaşması ve Şiddet 

Şiddetin kapitalist modernleşme ve ilerleme ile çeşitlenmesi, her an her yerde 

karşılaşılabilen bir fenomen haline dönüşmesi sorunu, toplumsal ve siyasal bir sorun 

olduğu kadar hukuki bir soruna da işaret etmektedir. Her toplumsal pratikte farklı bir 

yüzü ortaya çıkan şiddet, likit bir hal almakta ve yaygın bir durumla toplumsal ve 

bireysel ilişkilerde baskın hale gelmektedir. Siyasal meselelerde güç ve zor 

kavramlarıyla yakın bir temas kuran şiddet, hukuk alanında da baskın bir tema halinde 

karşımıza çıkmaktadır. Siyasetin hukukla olan ilişkisi bu noktada tartışılabileceği gibi, 

şiddetin her iki alanı etkileme gücü de ayrı bir tartışma konusu olabilir. Poggi, siyasetin 

tüzelleşmesi ve hukukun siyasallaşması arasındaki dengenin değişken ve hassas bir 

denge olduğunu; fakat ne ölçüde değişirse değişsin, siyaset ve hukuk olgularının 

karşılıklı etkileşiminin (özellikle 19. yüzyılda) giderek daha derinleşmiş ve her iki 

olgunun da yapısına önemli ölçüde müdahalede bulunulmuş olduğunu belirtmektedir 

(2014: 40). Doğasına müdahale edilen bu alanlar, şiddetin daha çabuk kök salabileceği 

ve toplumsal meselelerde etkin kullanılabileceği bir yapıya kayma riskini 

barındırmaktadır. “Şiddet içeren davranışların hiç de küçümsenmeyecek bir miktarı 

yasa kılıfına bürünerek ortaya çıkar. Devlet temsilcileri ve müttefikleri kendi 

taraflarının peşinden koşarken düzenli olarak şiddete başvururlar” (Tilly, 2009: 40). 

Yasa kılığına girmiş şiddet uygulaması, devlet yetkililerinin rahatlıkla tekeline 

alabileceği bir imkân yaratmaktadır. Böylece şiddet tekeli, hukuk devleti ilkesinin 

ardına saklanarak ve bu ilkeyle meşru kılınarak yürürlükte kalmaktadır. Mill, güç 

odaklarının tekeline aldığı hukuka dair şu yorumu yapmaktadır: “İnsanlar genellikle 

tarihin büyük bölümünde güç hukukunun tek ve mutlak idare biçimi olduğunun ve 

diğerlerinin, hususi ilişkilerin özel ve istisnai bir sonucu olduğunun- ve yakın zamana 

kadar toplum meselelerinin çoğunlukla ahlaki bir yasa tarafından yönetilirmiş gibi 

yapıldığının pek az farkındadır” (2016: 17). Mill’in aktardığı biçimiyle, hukuk güç ve 

otoritenin kök saldığı bir alandır ve bu gerçeklik de büyük bir başarıyla toplum 
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nezdinde saptırılmaktadır. Benjamin ise hukuk kurmanın bizatihi bir şiddet biçimi 

olduğunu belirtmektedir: 

“Hukuk kurma, şiddetten arınmış, şiddetten bağımsız değildir; şiddete bağlı bir amacı 

zorunlu biçimde ve içrek olarak, iktidar adı altında hukuk biçiminde ortaya koyar, dar 

anlamda doğrudan hukuk kurucu şiddete dönüştürür. Hukuk kurmak, iktidar kurmaktır, 

bu anlamda şiddetin dolaysız tezahür ediş eylemidir. Adalet ilahi amacın ilkesiyken, 

iktidar mitik hukuk kurma ilkesidir” (2010: 36). 

Benjamin’e göre, hukuk kurma formunun kendisi en baştan bir şiddet biçimiyken, 

hukuk, şiddet araçlarını elinde bulundurmakla da kendisini garanti altına almaktadır. 

Bu anlayış, yalnızca güç odaklarının tekelindeki bir hukuku yorumlamamakta, aynı 

zamanda hukukun kendisini de bir güç ve şiddet adresi olarak göstermektedir. Derrida, 

to enforce the law ifadesini ‘yasayı uygulamak’ olarak çevirdiğimizde, bu ifadenin 

hukukun her zaman yetkilendirilmiş bir güç olduğunu hatırlattığını belirtmektedir 

(2010: 47). Sağlam’a göre, Derrida’nın güç kavramı, hem yasanın enforceability’sine 

(zorlayıcılığı) hem de hukukun otoritesine vurgu yapmaktadır (2014: 118). Derrida, 

‘enforced’ olma halini, güç kullanarak uygulanma imkânı olan hukukla eş değer 

görmektedir. “Hukukun güç örtüsünü biraz kaldırdığımızda, varsayılan mistik bir 

otorite adına tesis edildiğini, gizemli bir otoriteyi temsil ettiğini, zorlayıcılığını ve 

geçerliliğini şiddeti araçsallaştırarak sağladığını, hatta aşkın bir şiddeti arkasına alarak 

otoritesini kurduğunu ve sağlama aldığını görürüz” (Sağlam, 2014: 118). Benjamin’in 

de aktardığı biçimde, şiddetin hukukun temel mayası olduğu görüşü bu noktada 

güçlenmektedir. Hukukun güçlü bir demokrasinin teminatı olabileceği düşüncesi, bazı 

yorumcular tarafından hukukun siyasal bir araç olması sebebiyle eleştirilmektedir. 

Hukukun öne çıkmasıyla ortaya bir yanılsamanın çıktığından bahseden Gauchet, 

hukuki temellendirme ilkesinin mantığından bahsetmektedir: Demokrasiyi kendi 

amacına kör bir hale getirmekle yetinmeyen hukuki temellendirme girişimi, ikinci bir 

düzeyde onun fiiliyata geçme koşullarının altını oyma yoluna girmektedir (2013: 59). 

Demokrasinin altını oyan hukuki girişim, bu izleği sürdürerek ve şiddet tekelini de 

eline alarak, hukuku bir tür zor kullanma aracı olarak yorumlamaktadır. Dolayısıyla, 

hukukun arzulanabilir bir toplum ve güçlü demokrasi tahayyülünü, içkin siyasal 

anlayışı sebebiyle içten içe çürüttüğü sonucu ortaya çıkmaktadır. Demokratik 

anlayışın çürümesi, şiddet tekelinin siyasi iktidar tarafından manipüle edilmesini 
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kolaylaştırmaktadır. Devlet aklının, devletin şiddet tekelini elinde bulundurmasını 

meşru kılan bir argüman olduğunu savunan Sancar’a göre, “En yalın anlamında bile 

demokrasi, hukukun muhataplarının neyin hukuk haline geleceğine ve öyle kalacağına 

karar verme haklarına dayanır. Bu da, şiddet tekelinin muhataplarının şiddet tekelinin 

kullanım şartlarını ve şeklini belirlemeleri ve demokratik mekanizmalar aracılığıyla 

denetlemeleri anlamına gelir” (2000: 42). Devlet tekelindeki şiddet mekanizması en 

baştan koşulları ve tarafları belirleyerek, hukuki ve meşru bir dayanakla da kendi 

kendisini güvenceye almaktadır.  

Siyasi iktidarın geniş yelpazede kurguladığı ötekiler grubu, hukuk devletindeki 

adalet anlayışının mağdurları ve şiddetin dikey ilişkideki ezilenleri olarak bazı 

durumlarda şiddete yönelebilmektedir. Adaletin karşı-şiddete başvurularak aranan bir 

olgu haline gelmesi, siyasi iktidarın eylemlerinin haklı bir pozisyonu temsil ettiği 

fikrini güçlendirmektedir. Çünkü siyaseti kuran güç odaklarının şiddeti kategorize 

etme ve uygulama yetkisi hukuk aracılığıyla da korunmaktadır. Balibar hukuk 

devletindeki yasa dışı şiddet uygulamaları ve karşı şiddet arasındaki gerilimin nasıl 

çözüldüğünü açıklamaktadır: tüm şiddet araçlarının yetkisini akılcı ve tarafsız kabul 

edilen merkezi bir iktidar elinde toplamak ve bu şekilde onları “meşru” kılmak. Diğer 

bir tabirle, tek ve aşkın bir noktada olması koşuluyla zıtları betimleyen bir “karşıtlık” 

mantığının devreye konmasıyla: barış ve savaş, yasa ve yasadışı (2014: 62-63). Bu 

karşıtlık formülasyonu, hukukun/yasanın garantörlüğü altına alınmış bir zor kullanma 

ruhsatını siyasi iktidara sevk ederken, ötekilerin karşı-şiddet kullanımlarını ise hukuk 

dışı/yasa dışı uygulamaya yöneldikleri sebebiyle sistem dışına atmaktadır. Bu noktada, 

siyasi iktidarın güç, zor ve şiddeti kombine ediş yöntemi hukuk/yasayla görünmez 

kılınmaktadır. Hukukun siyasallaşması bu sebeple ‘adalet’ arayışının hukuk dışı 

sapmasını ve hukuk alanını aşmasını zorunlu kılmaktadır. Gauchet, toplumsal alanın 

bütünüyle ve eksiksiz bir biçimde hukukileştirilmesi ütopyasının bir hukuk ütopyasına 

dönüştüğünden (2013: 59) bahsederken, hukuk mitinin bir toplumsal tasavvuru güçlü 

kıldığını düşündürmektedir. Hukukun adalet anlamına gelmediğini belirten Spivak ise, 

bir yasanın geçmiş olmasının ya da varlığının kanıtının, baskıya karşı etkili bir direnişi 

garanti altına almayacağını ve en ağır hak ihlallerinden bazılarının tam da yasal 

çerçeveler içerisinde yaşandığını belirtmektedir (2016). Adil olanın yasa yoluyla değil, 
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yasa dışında arandığı bir siyasi pozisyon, Benjamin’in işaret ettiği hukukun kendisinin 

şiddet olduğu yorumunu haklılaştırmaktadır. Hukuk mitinin siyasal bir kurgulama 

olduğu bir toplumda, şiddete başvurma araçlarının er ya da geç topluma aksetmesi de 

gecikmeyecektir. Ancak hukukun klasik uygulamalarla bir güç ve zor kullanmayı 

zorunlu hale getirdiği zamanlarda, hukuk mağdurlarının da yüksek oranda olması 

kaçınılmazdır. Hukukun liberal bir ideoloji olarak güç ilişkilerine dayanan yapısı, 

sahip olması gereken misyonu yerine getirmeyişi ve toplumun ötekilerini siyasal-

hukuksal işbirliğiyle dışlaması bu anlayışın eleştirilmesini de beraberinde getirmiştir. 

“Genel olarak hukuka Marksist yaklaşımlar, kapitalist toplumları karakterize eden 

sınıf, ırk, inanç ve cinsiyet gibi yapısal eşitsizliklerin yeniden üretilmesinde hukukun 

rolünü araştıran soruları merkezlerine alırlar” (Özdemir, 2008: 171). Marksist 

yaklaşım geleneği, liberal hukuk görünümünü bu anlamda yapı söküme uğratmaya 

çabalarken, feminist hukuk kuramı da cinsiyetçi yapıdaki hukuku eleştirmektedir. 

Çünkü kadınların da çoğu zaman maruz kaldığı hukuksal dayatmaların geniş bir 

mağdurlar kitlesi bulunmaktadır. Amerikalı feminist hukuk kuramcısı Catharine 

MacKinnon, hukukun toplumsal cinsiyet perspektifinden eleştirisini yapmakta ve 

onun nötr olduğu iddiasını eleştirmektedir. MacKinnon’a göre, liberal sistemlerde, 

hukuk, meşruiyetin özellikle kudretli bir kaynağı ve bir nişanı, bir güç kullanım alanı 

ve onu gizleyen örtüdür. Güç kullanımı meşruiyeti destekler, meşruiyet de onu 

gözlerden gizler (2003: 271). Liberal ideolojinin hukuk sistemi güç ilişkilerini 

gizlemekte ve eşitsizliklerin boyutu ne olursa olsun üzerini örtmektedir. Uzun’a göre, 

eleştirel hukuk çalışmalarının temel hedefi, liberal hukuk anlayışının yarattığı, 

mekanik bir tarzda işleyen tarafsız hukuk devleti algısıdır. Harekete göre bizzat bu 

algı, yeni bir hukuk ideolojisi oluşturmaktadır (2007: 84). Hem devletin tarafsız veya 

nötr olduğu varsayımı, hem de hukukun her kesime eşit davrandığı ve adaleti sağladığı 

algısı tamamıyla yapay bir görünümdür. “Liberal devlette, hukuk kuralı -tarafsız, 

soyut, yüceltilmiş ve yaygın- hem erkeğin kadın üzerindeki iktidarını hem de iktidarın 

eril özelliklerini kurumsallaştırır” (MacKinnon, 2003: 272). Liberal hukuk ideolojisi 

içinde barındırdığı imkânlarla, güç ilişkilerine dayalı hiyerarşik bir yapıyı inşa 

ederken, aynı zamanda cinsiyetçi bir yönelimle çifte eşitsizliğe de imza atmaktadır. Bu 

anlayışı daha derinleştirmek açısından, cinsiyet ve şiddet ilişkisinin analiz edilmesi de 

gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SİYASETİN CİNSİYETÇİ ŞİDDET SÖYLEMİ 

Bu bölüm, tezin ilk iki bölümünde kuramsal alt yapısı oluşturulan toplumsal 

cinsiyet, şiddet, hukuk ve siyaset gibi makro konuların ‘söylem’ başlığı ile 

detaylandırılmasını, kavramlar arasında bir geçişkenlik kurulmasını ve konunun 

örneklendirilmesini içermektedir. Söylem, iktidarın oluşturduğu ideolojik bir 

belirlenim olarak, insanların zihinlerinde kalıp yargılar oluşturmakta, gündelik 

etkileşimlerini ve bireysel-kolektif iletişimlerini ilgilendirmektedir. İktidarın 

kullandığı söylem biçimi, kamusal ve özel alan arasındaki keskin ayrımın 

meşrulaştırılmasını ve bu ayrımın toplumsal kabulünü kolaylaştırmaktadır.  

Toplumsal şiddet döneminde siyasi iktidarın, hem kadınlara hem de LGBTİ 

bireylere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve cinsiyetçi söylemlerini meşrulaştırmak için 

kullandığı söylem biçimi dikkat çekmektedir. Muhafazakâr iktidar ağının cinsiyete 

dayalı şiddet betimlemesi ve hiyerarşisi bu açıdan irdelenmeyi hak etmektedir. 

Muhafazakâr şiddet ideolojisinin oluşturulmasında söylemin inşası ve iktidar 

arasındaki bağlam bu bölümde analiz edilecektir. Siyasi iktidar söyleminin şiddet 

biçimini şemalaştırma açısından bir dizi anlamlara gönderme yaptığı görülmektedir. 

Toplumsal cinsiyete dair stereotiplerin, kalıp yargıların ve şemaların bir tür 

meşrulaştırması olarak işleyen iktidar söylemi, söylemsel şiddet biçimine 

dönüşmektedir. Bu açıdan tezin son bölümünde, hukuk ve siyasetin eril diline ve bu 

şiddet dilinin söyleme dönüşmesine yer verilmektedir. Söylem düzeninin deşifre 

edilmesi ise, feminist ve queer teorinin ortaklığında ilerletilmekte ve Butler’ın 

analizlerine dayandırılmaktadır.  

A. Feminist Metodoloji, Queer ve Söylem  

Toplumsal cinsiyete dair yapılan çalışmalarda feminist yöntemin bir pusula görevi 

görmesi gerekmektedir. Bu sebeple, feminist tarih yazımı, feminist bilgi üretimi ve 

feminist yöntem bilimle yola çıkmak bu çalışmaların arka plan analizini 

kolaylaştırmaktadır. Bu tez çalışmasında pozitivist bilim anlayışının tek taraflı ve 

genel geçer kabullerinin yapı söküme uğratılması adına, feminist metodoloji bir 
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yöntem olarak tercih edilmiştir. “Feminist yöntem, geleneksel yöntemlerin var olan 

kategorilerini sorgulamaktadır. Örneğin, kadın konusunda yapılan araştırmalarda bile 

teorik çerçeve ve kavramlar ‘verili olarak’ alınmakta, ev dışı/ev içi, kamusal/özel, 

doğal/kültürel ayrımları olduğu gibi kabul edilerek araştırmacılarca kullanılmaktadır” 

(akt. Kümbetoğlu, 2008: 57). Ramazanoğlu ve Holland’ın yöntem üzerine olan 

Feminist Methodology, Challenges and Choices adlı kitabında belirttiği gibi,  

“feminist metodoloji, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin meşru bilgi üretimindeki 

problemlere ilişkin bir yaklaşımlar dizesidir” (2002: 16). Feminist yöntem bu sebeple, 

kurgulanmış toplumsal cinsiyet kalıplarını eleştirerek, cinsiyetçi ikiliklerin üzerindeki 

örtüyü kaldırarak yola koyulmaktadır. Var olan egemen bilim anlayışı, cinsiyetçi 

kurgularla ilerlediğinden, feminist yöntem bilim bu yapıyı kırma adına hareket 

etmektedir.  

Kümbetoğlu’na göre, feminist eleştirel yaklaşım, sosyal bilimlerin geleneksel 

yöntemi ile kadın çalışmalarında kullanılacak yöntemler arasındaki çelişkiye dikkat 

çekmektedir. Niteliksel yöntemin kadın çalışmaları açısından önemi, kadın 

deneyimlerini tam olarak ve kendi ifadeleri ile aktarma olanağı sunmasındadır (2008: 

60-61). Mies, kadın çalışmalarının yüz yüze olduğu en önemli problemin, hemen 

hemen bütün disiplinlerde ve çağlar boyunca tüm bilimsel arayışlarda ortaya konan 

teorik çalışmalarda egemen olan erkek önyargısı ve erkek merkezcilik olduğunu ifade 

etmektedir (1996: 49). Feminist çalışma yöntemi, ön kabullere dayalı ve erkek egemen 

yorumların önyargılı imalarını kırmaya çabalarken bazı durumlarda da yıkmaya 

çalıştığı ön yargının kurbanı olmaktadır. Bu açıdan, feminist yöntemin terminolojsinin 

herhangi bir cinsiyet düşmanlığına dayandırılmaması gerekmektedir. Ancak bu 

eleştiriye rağmen, feminist bir araştırmacının bazı ön kabullere sahip olması gerektiği 

de açıktır. “Geleneksel felsefi bağlamda, epistemoloji dünya hakkında değerden 

bağımsız, objektif bir bilgi üretimi kriteriyle ilgilenir ve buna karşın Feminist 

Çalışmalar, kendisini taraflı ve politik olarak tanımlar ve görür. Bununla birlikte, 

epistemoloji sorununun tam olarak Feminist Çalışmalar’da çok fazla dikkati çekmesi 

gerektiği açıktır” (Lykke, 2010: 125). Sosyal bilimlerde yöntem tercihi alana ilişkin 

özel koşullar ve alanın okumalarına dayandırılmaktadır. Feminist metodoloji de, 

kendisine has bir yöntem bilim çantasıyla sosyal bilimleri irdelemek üzere yola 
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çıkmaktadır. Bilimin pozitivist anlayışı, yapılan bilimsel çalışmaların tarafsız/nötr 

veya cinsiyetsiz bir süreçten geçtiği mitini yaratmaktadır. Kadın araştırmacıların 

‘taraflı’ ve ‘eleştirel’ bir tutumla iktidar analizlerinin çarpık yönünü ifşa etmesi ve 

erkek egemen bilim anlayışını kırmaya çalışması bu açıdan doğaldır.  

Ramazanoğlu’na göre, feminist metodolojiler, araştırma sürecinde toplumsal 

cinsiyet ve duygu gibi etkenlerin de etkili olduğunu ve özellikle de iktidar olgusunun 

bu süreçte merkezi bir önem taşıdığını kabul ettikleri için, diğerlerinden ayrılmaktadır 

(1998: 83). Ana akım araştırma kuram ve yöntemlerine itiraz getiren feminist yöntem, 

araştırma sürecinin cinsiyetçi kalıp yargılarını yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 

her bir araştırma yönteminin erkek egemen bilim yapma biçimi yapı söküme 

uğratılmaktadır. Bu açıdan, tez çalışmasının yöntemsel altyapısı, feminist bilgi 

birikiminin geleneğine dayandırılmaktadır. Nesnel, tarafsız ve özgür olduğu 

düşünülen bilimsel çalışma yöntemlerinin bile bir cinsiyetlendirme pratiği içerdiği 

söylenebilir. “Akla ve doğaya toplumsal cinsiyet tevdi edilmekle kalınmaz, aynı 

zamanda bilimsel ve nesnel düşünce de eril diye karakterize edilerek, bilenin bilgi elde 

edebileceği faaliyetin kendisi de cinsiyetlendirilir” (Keller, 2007: 105). Keller’in ifade 

ettiği gibi, bilimsel olanın eril olduğu düşüncesi bilimin çeşitli alanlarında yaygın bir 

kabul halini almıştır. Feminist yöntem ve çalışmalar, doğa ve akıl ikiliğine 

dayandırılarak meşrulaştırılan bilim yapma geleneğini alt üst etmeye çabalamaktadır. 

Bu açıdan, bilimin ‘ötekisi’ olarak kodlanan kadın araştırmacıların alana dair yöntem 

geliştirme çabaları kuramsal bir zemine taşınmak zorundadır. Tezin ilk bölümünde 

detaylandırılan queer teori de, feminist yöntem bilimin desteklenmesi açısından ve iki 

alanın birbirini güçlendirmesi bakımından oldukça önemlidir. Queer, feminist 

çalışmalarla bazı ortaklıklar bulabiliyorken, bazı noktalarda da ondan ayrılması 

açısından farklı bir metodolojiye sahiptir. Queer, feminist çalışmaların da yer yer 

görmezden geldiği, ‘öteki, garip, ayrıksı, ilginç’ olana dair bir soruşturma 

yürütmektedir. Bu açıdan, queer teorinin özne yelpazesi daha geniştir ve uygulaması 

daha esnek bir hal alabilmektedir. Tezde, her iki alandan da istifade edilerek, 

ortaklıklara dayalı bir cinsiyetçi tablonun ortaya çıkarılması arzu edilmektedir. Bu 

amaca uygun olarak, iktidar kurgusu olan bedenlerin ne yönde şiddet söylemine maruz 

kaldığı analiz edilmektedir.  
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1. Söylem ve Siyasi Söylem 

Modern siyasetin en önemli parametlerinden biri haline gelen söylem, iktidar 

kurgusuyla siyasi bir biçim alarak yaygınlaştıkça ve biyo-iktidar temelli söylem yapısı 

güçlendikçe, sosyal dünyayı anlama biçimimiz de o denli farklılaşmaktadır. Özellikle 

Michel Foucault’nun geleneksel söyleme ve iktidar yorumlamasına yönelik getirdiği 

eleştiri sosyal bilimler alanında oldukça belirleyici olmuştur. Modern siyasi yapının 

daha kompleks, karanlık ve düzensiz bir söylem biçimi ürettiğini belirten Foucault, 

söylemin ve iktidarın düzenleme ve disipline etme gücüne vurgu yapmıştır. Söylem, 

kelimeler, sözcükler, dil gibi farklı dilsel-temalarla bir inşa süreci olarak, içerisinde 

farklı bileşenlere sahip kompleks bir yapıdır. Smith-Rosenberg, kelimelerin zihinsel 

inşalar olduğunu, fakat onların teknoloji, şehirler, refah, çalışma, eğlence gibi 

"şeylerle" etkileşimlerini anlamadıkça ve kelimelerin kendilerini bazı yönlerden 

"şeyler" olarak kabul etmedikçe onların anlamlarını anlayamayacağımızı 

belirtmektedir. Onlar, sosyal deneyimlerin yaratıcı arabulucularıdırlar (1988: 35). 

Kelimelerin bu açıdan bir inşa ve eleme süreciyle tercih edilip kullanıldığı göz önüne 

alınırsa, kelimelerin de birçok alanla etkileşiminin irdelenmesi gerekmektedir. 

‘Sıradan/olağan’ ve ‘kurumsal’ terimlerin ideolojik etiketlemeler olduğunu belirten ve 

bu ikili arasındaki dikotomiyi inceleyen McElhinny, bu gibi etiketlemelerin 

kullanımının zaten sosyal dünya teorisini oluşturduğunu ifade etmektedir (1997: 108). 

McElhinny, bu gibi sosyal dünya etiketlemelerinin tartışmalı olarak ele alınması 

gerektiğini belirtirken, bu terimlerin bir inşa süreci olduğuna da vurgu yapmaktadır.  

Sosyal dünya teorisini inşa eden söylem üretimi, kelime seçimleri ile 

profesyonelce üretilmekte ve politik, sosyal ve teorik bir göndermeye sahip 

olabilmektedir. “Söylemin üretimi, her toplumda, görevleri onun gücünü ve 

tehlikelerini önlemek, bellisiz [belirsiz] olagelişini dizginlemek, ağır, korkulu 

maddiliğini savuşturmak olan birtakım yollarla, hem denetlenmiş, hem ayıklanmış, 

hem de örgütlenmiş ve yeniden paylaştırılmıştır” (Foucault, 1987: 23). Foucault’nun 

söylem tanımlaması, bir denetim ve disiplin mekanizmasını çağrıştırmaktadır. Bu 

açıdan, söylemin üretimi aynı zamanda iktidarın gücünü ve otoritesini de pekiştirmeye 

yarayan bir süreçtir. Smith-Rosenberg’e göre, “dil inşası, sınıf inşası gibi diyalektiktir. 

Herhangi bir insan grubunun genel olarak üzerinde anlaşılan anlamlar ve gramer 
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yapılarından oluşan bir bedene duyduğu talep, herhangi bir heterojen toplumu 

karakterize eden dilsel çeşitliliğe karşı savaşmaktadır. Sınıf gibi "dil" de asla statik 

değildir” (Smith-Rosenberg, 1988: 36). Dilin inşası ve söylemin üretimi, iktidar 

ilişkiselliği içerisinde kurgulanmakta ve yeniden üretilmektedir. Toplumsal cinsiyet 

konusuna dair üretilen söylem düzeni, bu iktidar alanıyla sınırlandırılmaktadır. Siyasi 

iktidarın hem kadınlara hem de LGBTİ bireylere yönelik ürettiği söylem, farklı 

bedenleri iğdiş etme ‘imkânı’ tanıyan bir söylemdir. Bu açıdan, çalışmanın alt başlığı 

altında siyasi söylem ve hukuki yorumlamanın beden yönelimli söylem üretimine yer 

verilerek, eril söylem biçimine değinilmektedir.  

Foucault, iktidara yönelik analizlerinde, iktidar, erk ve güç kaynaklarının tekil 

boyutuna değil, çoğulluğuna vurgu yaparak, postmodern bir tartışmanın kapısını 

aralamaktadır. Foucault’nun çoğul iktidarının izdüşümü olan yeni söylem düzeni bir 

tür kırılgan söylem biçimidir. Bu söylem düzeni, kurumlardan güç alan ve 

ussallaştırma sürecinden geçen bir söylem düzenidir. Foucault’nun söylem yorumunu 

şu şekilde özetlemek mümkündür: 

“Hükümranlık ve yasa sorununa bağlanan felsefi-hukuksal söyleme karşıt olarak 

toplum içindeki savaşın sürekliliğini deşifre eden söylem, esas olarak tarihsel-siyasal 

bir söylem, gerçekliğin tarafgir bir zafer için silah işlevini gördüğü bir söylem, iç 

karartıcı bir biçimde eleştirel ve aynı zamanda yoğun bir biçimde efsanelere dayanan 

bir söylemdir” (Foucault, 2002: 275). 

Foucault’nun denetleyici tek bir erki değil, çoğul bir erk yapısını çözümleme girişimi, 

iktidar söyleminin de çoğullaştırılmasına aracılık etmektedir. İktidar söyleminin beden 

odaklı yorumlamaları ve biyo-iktidar göndermeleri, cinsellik söyleminin de 

çoğullaştırılmasını beraberinde getirmektedir. “Foucault cinsellik söylemlerinin 

kurulması, doğal üstünlüklerin baskı altında tutulmasından daha fazla önem 

kazandığında, cinsellik söylemlerinin baskı altında tutulması bir yana, kapitalist 

toplumda cinsel odaklı konuşmaların gerçek bir patlama gerçekleştirdiğini saptamıştır. 

Bu patlamanın temelinde yatan ise cinsellik biçiminin kendi kendisini yaratmasıdır” 

(akt. Boyne, 2011: 22). Foucault’nun bahsettiği söylem üretiminin ve beden hakkında 

konuşmanın patlak verdiği süreç, günümüz kapitalist-modernleşme eğilimindeki 

birçok ülkede gerçekleşmektedir. Foucault, cinselliği kadın ve erkek tekelinde ele 

almamış, doğruluk ve cinselliği birbirine bağlamaya çalışmıştır. Bu analizde, cinsellik 
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söylemi, erklerin çeşitliliği ve iktidarın çoğulcu hiyerarşisiyle bir bütünlük 

oluşturmaktadır. Bu açıdan, siyasi iktidarın söylem düzeni, hem iktidarın içkin yapısı 

hem de bedene yönelik adlandırmaları içermektedir. Kamusal ve özel alan arasındaki 

dikotomiye bağlı olarak, kadınların söylem içine müdahil edilmesi bu iki alandaki katı 

ayrımlarla da ilişkili kılınmaktadır. McElhinny refah toplumu, hukuki ve tıbbi 

bağlamlarda içiçe geçen söylemlerin çeşitliliğinden bahsetmektedir ve hangi 

kadınların bu gibi konularda söyleme dâhil edildiğini sorgulamaktadır. “Amerika 

Birleşik Devletleri’nde birbirine nüfuz eden konuşma biçimleri, kurumsal yardıma 

ihtiyaç duymaları daha muhtemel olduğundan, kadınların emeğine genellikle daha az 

ücret ödendiğinden, genellikle çocukların velayetine sahip olduklarından, yaşlılar için 

bakıcı olarak çalıştıklarından; üremenin kontrolü kültürel olarak kadınların 

sorumluluğu olarak yorumlandığından ötürü özellikle yoksul kadınlar ve renkli 

kadınlar için belirleyici olmakla sonuçlanır” (McElhinny, 1997: 116). Bu açıdan, 

kurumsal bir söyleme dâhil olabilecek tarafları iktidar mekanizması bir yandan 

belirlerken, öte yandan bu özne biçimlerinin kamusal formlarını oluşturmakta ve 

sosyal dünya teorisini şekillendirmektedir. Bunun yanı sıra, siyasallaşan bir hukuk 

söylemi ve yorumlamasının da düzenleyici bir söylem olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

2. Hukuki Yorumlama   

Hukukun siyasallaşması, siyasi iktidara özgü birçok bileşeni kendi yapısında 

barındırmasıyla ve siyasi söylem düzeninden etkilenmesiyle gerçekleşmektedir. 

Hukuki yorumlamanın bu açıdan nötr, tarafsız veya eşitlikçi bir yapıya sahip olduğu 

yorumu, birçok eleştiriyi beraberinde getirmiştir.  

Hukuki yorumlama, içerimlediği söylem düzeniyle ve güç kullanımıyla 

bedenler üzerinden bir yorumlama ortaya koymaktadır. Bedenlerin, siyasi söylem 

kadar hukuki söylemle de müdahale edilen bir alana indirgenmesi söylemin 

düzenlenme alanıyla da ilintilidir. Hukuki bir özne olarak kendisine seslenilen birey 

olabilmenin koşulu, hukuk sisteminde tanımlanmış olmayı zorunlu kılmaktadır. 

Sağlam, hukuki özne olabilme ve bunun dışında kalma konusunu irdelemektedir:  
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“Adil olan, her şeye gücü yeten, yetkin, yeterli ve tek tip bir özne kurgusuna dayanılarak 

formülleştirilir. Adilliği bu şekilde kodlamak hem hukukun öznesi olmayı aynılık 

esasına bağlar hem farklı özne biçimleri aleyhine işleyen belirli bir kutsallığı hukuk 

vasıtasıyla kurumsallaştırır. Adillik kurgusunda özgür ve özerk bir özne olabilmenin ön 

şartlarını taşımayan ya da yerine getirmeyen ‘öteki’ler hukuki ve politik şiddete maruz 

kalır” (2014: 101-102).  

Hukukun ötekisi olarak tanımlanan bireyler, hem hukuki hem de politik şiddete 

maruz kalmaktadırlar. “Greimas, hukuka ait bir dilin var olduğunu kabul etmenin, 

aynı zamanda, bu dilin iki temel bileşene, bir sözlüğe ve gramere de sahip olduğunu 

kabul etmek anlamına geldiğini belirtir. Hukuk dilinin kendine has gramatik ve 

sözlüksel özellikleri, tekrarlanmak suretiyle, hukuk söylemini diğer ikincil 

söylemlerden ayırmaktadır” (akt. Uzun, 2007: 57). Hukuk söylemi birçok açıdan 

diğer söylem biçimlerinden ayrılmaktadır. “Hukuk gramerini diğer söylemlerin 

gramerinden ayıran özelliklerden birisi, hukuk gramerinin kendisini açıkça ortaya 

koyuyor olmasıdır. Diğer söylemlerin aksine, örneğin edebi söylemin gramerinin 

aksine, hukuk gramer sonradan ve kasıtlı olarak kurulmuş bir gramerdir” (Uzun, 

2007: 59). Hukuk söyleminin ve gramerinin sonradan oluşturulması, siyasi iktidarın 

bir unsuru olması konusunu hatırlatmaktadır. Poggi’ye göre, devlet işlev gördüğü 

her alanda 'hukuki' bir söylem dâhilinde konuşur. Bunun bir göstergesi de 

(kaçınılmaz olan olmasa da) devlet eylemlerinin, bir mesnet teşkil etmek ve istenen 

etkiyi yaratmak için, hukuki komutların vazifeşinas bir şekilde yürütülmesini 

sağlaması zorunluluğuna girmesinde görülür” (2014: 41). Siyasi iktidar-hukuk 

söylemi bu anlamda yakın bir temasla ilerlemektedir.  

Carol Smart, “Feminism and the Power of Law” başlıklı kitabında, hukukun 

söylemsel gücünü irdelemekte ve feminist analizden faydalanmakta ancak bunlara 

bazı yönlerden itiraz etmektedir. Hukukun bedensel şeylerle derinden ilgilenmesini 

Smart şu şekilde açıklamaktadır: “Hukukun, kurallarını yalnızca ceza veya medeni 

hukuk davaları bağlamında uygulandığı için bedenlerle ilgilenmediğini, onun 

[hukuk], onları [bedenleri] yargı yetkisine sahip olması gereken belirli faaliyet 

alanları olarak tanımladığı için bedenlerle ilgilendiğini belirtmektedir” (1989: 92). 

Smart benzer şekilde, miras (mal ve hastalık), gayri meşruluk, zina gibi yasal 
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ikilemlerin ve biyolojik üremenin bir alanı olması yüzünden hukukun kadın 

bedeniyle ‘ilgilendiğini’ eklemektedir (1989: 93). Smart’ın birçok açıdan kadınları 

hukuk alanına dâhil etmesi, McElhinny’nin içiçe geçen kurumsal söylem biçimleri 

yorumunu doğrulamaktadır. Diğer birçok alanda olduğu gibi, kadın bedeni, 

cinselliği ve üreme potansiyeli ile hukukun düzenleyici alanında yer almaktadır.  

“Hukuki ve tıbbi söylemler, kadınları bedensel işlevlerinden ve süreçlerinden ya da 

beden parçalarından başka bir şey yapmaya meyilli değildir” (Smart, 1989: 95). 

Hukuki söylemin düzeni biyo-iktidar odaklı yorumlara dayandırılarak meşru 

kılınmaktadır. Bu haliyle, bir hukuki söylem biçimi bir bedene gönderme yaparken, 

disipline edici ve düzenleyici olma vasfını sürdürmektedir. Bu özelliği ile hukuki 

yorumlama pratiği, bir siyasal söylem biçimi gibi şiddet içeriğine sahip olmaktadır. 

Hukuki yorumdaki beden söylemi, bir başkasının, ötekinin bedeni hakkında 

konuşmayı ve bu bedenler üzerinde söz sahibi olmayı meşru kılmaktadır.  

Yasal yorumlamayı siyasal şiddet pratiğinin bir parçası olarak gören (2010: 

182) Cover’in ifadesi, hukuki metinlerin şiddet söylemleri içerdiğini 

doğrulamaktadır. Daha çok ceza hukukunun şiddet içeren söylemlerini analiz eden 

Cover’a göre, “Bir pratik olarak yasal yorumlama, şiddet olmaksızın eksik 

kalacağından –çünkü etkili olabilmesi için toplumsal şiddet pratiğine ihtiyaç duyar- 

insanların acıya ve ölüme yol açan eylemlerini genellikle yasaklayan psiko-

toplumsal mekanizmaları atlayan ya da bastıran işaretler ile güçlü bağlara sahip 

olmalıdır” (2010: 192). Hukuki yorumlama pratiğinin karşılık bulması adına bir 

şiddet eylemi koşulu aranmaktadır. Ancak, toplumsal bir şiddet eylemine yönelik 

belirlenen hukuki yaptırımlar ile eylemin oluşumu arasında bir uçurum 

oluşturulmamalıdır. Bedenlerin sınırlandırılması, öteki bedenlerin düzenlenmesi ve 

hukuki özne olma koşulları siyasi iktidar eliyle belirlendiğinden, siyaset-hukuk 

ilişkisinin doğası cinsiyetçi eğilimle de analiz edilmek zorundadır. Dolayısıyla, 

siyasi iktidarın ve hukuki yorumlamanın erkek egemen söylem biçimi bir şiddet-

cinsiyet korelasyonunu çağrıştırmaktadır.  
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B. Şiddetin Cinsiyeti: Cinsiyet ve Şiddet Korelasyonu 

Şiddet, gündelik yaşam ilişkilerinde baskın ve ‘vazgeçilmez’ bir unsur haline 

geldikçe, toplumda doğal ve kabul edilebilir bir süreç olarak işlemekte ve yer yer 

meşrulaştırılmaktadır. Böylece şiddet toplumsal ve bireysel boyutlar arasında bir 

geçişkenlik barındırmasıyla farklı riskleri içerimleyen ve kaotik bir düzene yol açan 

bir kavram haline gelmiştir. Siyasi iktidarın şiddet tekelini dizginlemesi ve şiddetin 

siyasal bir araç olarak kullanılmaması durumunda, doğal gibi görünen bu süreç 

şiddetsiz bir iletişimle sonuçlanabilir. Ancak siyasi iktidarın baskı ve zora dayanmasa 

bile, şiddetin fiziki olmayan biçimleriyle bir araçsallaştırma yoluna başvurduğu 

söylenebilir. Bedensel bütünlüğe zarar verebilecek eylem olmasıyla ve her an her 

yerde insanların karşısına çıkan bir tehdit fenomeni haline gelmesiyle şiddet, sosyal 

bilimler analizlerinde de sıklıkla yer almaktadır. Bauman, uygarlık ve ilerleme 

eleştirisi yaparken, şiddet konusuna dair şu yorumu yapmaktadır:  

“Uygar toplumun yaygın imajı her şeyden önce, şiddetin bulunmadığı, kibar, nazik, 

yumuşak bir toplumdur. Bu üstün uygarlık imajının en dikkat çekici simgesel ifadesi ise 

insan bedeninin kutsallığıdır: alanların o en özeline tecavüz etmemek, bedensel 

temastan sakınmak, kültürel olarak belirlenmiş bedensel uzaklıkta durmak için özen 

göstermek ve bu kutsal alanın ihlal edildiğini gördüğümüzde ya da duyduğumuzda 

hissettiğimiz, öğretilmiş hoşnutsuzluk ve reddetme duygusu” (1997: 130).    

Bauman’ın uygarlığın vaatleri olarak sıraladığı bu kurallar, günümüz şiddet 

toplumlarında karşılık bulamamaktadır. Bununla beraber, uygarlığın ve ilerlemenin 

koşulu olan birçok durum erkek egemen zihniyet veya eril düşünce sistemiyle 

belirlendiğinden, hikâyenin en başından eksik veya hatalı olduğu da belirtilebilir. 

Modern kapitalist kültür, bedene yönelik mahrem algısını yıkarken, siyasi iktidar 

eril dili ve söylemiyle bu algıyı pekiştirmektedir. Toplumsal cinsiyete yönelik 

şiddet dili ve söylemi ise, bu mekanizma ile güçlenmektedir. “Öznel şiddet, iki 

nesnel şiddet biçimini de içeren bir üçlü şiddet yapısının sadece en görünür 

kısmıdır. Birinci nesnel şiddet türü, Heidegger’in ‘varlığımızın evi’ dediği, dile ve 

dilin çeşitli biçimlerine işlemiş olan bir ‘sembolik’ şiddettir” (Žižek, 2018: 13). 

Varlığın evi denilen dil, bu açıdan her türlü anlamlandırmaya aracılık eden bir 

işleve sahiptir. Şiddet üzerine öznel ve nesnel bir ayrım yapan Žižek, nesnel 

şiddetin görünmez olduğunu belirtirken, dil vasıtasıyla sistemli üretilen şiddetin de 
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aslında bir tür gizli şiddet olabileceği sonucunu akıllara getirmektedir. “Şiddetin 

dile bulaşması sembolik iletişimin iç mantığını bozan olumsal ‘patolojik’ koşulların 

etkisi altında gerçekleşir” (Žižek, 2018: 64-65). Emperyalist, öjenist, ırkçı ve 

cinsiyetçi söylemler tarafından bedenlerin parçalanmasından bahseden Smart’ın 

(1992: 10), bu görüşü, bedenlerin şiddet için elverişli bir parçalamaya dönüştüğünü 

göstermektedir.  

Cinsiyet ve şiddet arasındaki bağlantıdan genelleme çıkarabilmek ve belli 

bir cinsiyeti bir şiddet eylemiyle ilişkilendirmek her ne kadar güç olsa da, iktidar 

yapısının söylemsel kurgusunu analiz etmek açısından cinsiyetlere değinmek 

önemlidir. Eril tahakküm yapısı altında sembolik şiddetin etkisi olduğundan 

bahseden Bourdieu, sembolik şiddetin sadece belirli bir söz dizilimi ile 

gerçekleşemeyeceğini ve fiziksel şiddetin etkisinin önemsizleşemeyeceğini 

belirtmektedir. Bourdieu aynı zamanda, “sembolik” ifadesinin, gerçek ve fiili 

olanın karşıtı olarak anlaşıldığında, sembolik şiddetin baştan aşağı “manevi” bir 

şiddet olduğu ve gerçek birtakım etkilerinin olmadığı zannediliyor” (2015: 50) 

uyarısını yapmaktadır. “Dilin sağladığı olanakların iktidar ilişkilerini kurmada 

oluşturduğu dolayım Pierre Bourdieu’nun ‘sembolik şiddet’ kuramında daha 

belirgin hale gelir. Bourdieu, dilsel iletişimin iktidar ilişkilerini açıkladığını 

göstermeye çalışır. Gerçekten de tonlama, söz seçimi, cümle kurgusu toplumsal 

hiyerarşideki farklı konumları bize gösteren en önemli iletilerdir” (akt. Sancar, 

2008: 139). Butler ise, şiddetin eril veya maskülen bir karaktere sahip olduğunu 

kabul etmemekte ve eril tahakküm biçimleri ile patriyarkadan bahsetmektedir 

(2019). Segal, ‘maskulinite’ denen erkekliği ifade eden oynak, melez, tarihsel 

koşullara bağlı kimliğin, şiddetle zorunlu bir bağ içerisinde olmadığını ve şiddetin 

erkeklere özgü olmadığını, maskuliniteyi desteklemek ve savunmak zorunda 

olmadığını belirtmektedir (2010: 120). Her iki yorumlama biçimi de, şiddetin belirli 

bir cinsiyete atfedilemeyeceğini belirtirken, eril bir tahakküm yapısında 

ortaklaşmakta ve aynı zamanda şiddet söylemi fikrini oluşturmaktadır. Şiddete 

yönelik analiz yaparken, kavramı yalnızca fiziksel göndermeyle sınırlandırmamak 

ve bu alanın dışında da ele alabilmek gerekmektedir. “Şiddet, şiddete maruz 

kalanın, "ötekiliği" kabul edilen, saygı gören bir özne olmaktan çıkarılıp sadece 



61 
 

(potansiyel olarak) bedenine zarar verilebilecek, hatta ortadan kaldırılabilecek bir 

nesne olarak ele alındığı ilişkisel bir eylemdir ve şiddet, öznelerin bedensel 

hareketlerini engeller” (Keane, 1998: 68-69). Şiddetin herhangi bir özneye yönelik 

saldırısı bu açıdan tek bir cinsiyetle sınırlandırılamaz. Şiddetin yöneldiği gruplar, 

toplumsal açıdan farklılık gösterebildiği gibi, cinsiyet farklılıkları da gösterebilir. 

Keane’e göre, Aristoteles'in, konuşma ve etkileşme olanağına (potansiyeline) sahip 

öznelerin şiddet tarafından araçsallaştırıldığı yönündeki temel vurgusu, bugün de 

önemini korumaktadır (1998: 70). Şiddetin kendisi doğrudan ve doğal yollarla bir 

cinsiyete aktarılmamakta ancak toplumsal, kültürel ve siyasal bir süreç içerisinde 

eril bir dizgeye dönüşmektedir. Eril bir tahakküm dizgesi, toplumsal inşanın bir 

çıktısı olarak okunabilir. Bu anlamda, cinsiyet ve şiddet korelasyonu basit bir 

matematiksel işlem diliyle ifade edilemez. Aksine, tezde ifade edildiği gibi şiddet 

fenomeninin çok boyutlu yapısı içerisinde ve farklı parametrelerle ilerletilebilir. Bu 

açıdan, toplumsal cinsiyetin söylem alanını irdelerken, cinsiyetler hakkındaki 

yorumları da doğru okuyabilmek gerekmektedir. Bunun ön koşulu, hem feminist 

teori hem de queer teorinin söylem alanındaki katkılarıyla sağlanabilir.   

1. Toplumsal Cinsiyetin Söylem Düzeni  

Toplumsal cinsiyetin kategorik ayrımına bağlı olarak ortaya çıkan söylem 

düzeni, toplumsal bir kutuplaşmanın da önünü açmaktadır. Söylem yapısı, eril dildeki 

ifadeleriyle belirli bir cinsiyetin zihinsel örüntülerinin temsiline dönüşmektedir. Şiddet 

kadar eril söylem biçimi ve eril dilin çözümlenmesi de bu açıdan derin analizleri 

gerekli kılmaktadır. Erkeklerin kadınlara yönelik şiddetinin çok daha yoğunluklu ve 

sistemli bir sürece sahip olduğunu belirtmekle beraber Segal, erkek şiddetinin aynı 

zamanda çocuklara ve diğer erkeklere de yönelik olduğunu hatırlatmaktadır. “Şiddetin, 

toplumsal cinsiyet temelindeki çok bileşenli yapısının anlaşılabilmesi için, her şeyden 

önce ‘güç’ veya ‘tahakküm’ ile ‘maskulinite’ arasındaki tüm tanımlayıcı bağlara ve 

ayrıca, ‘feminite’nin de simgesel olarak tam tersi tarafa sıkıştırılmasına karşı 

çıkmamız gerekiyor” (Segal, 2010: 131). Toplumsal cinsiyete dair analizlerde 

aktarıldığı gibi, birçok makro ve mikro kavram sosyal bilimler açısından tanımlaması 

güç kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, toplumsal cinsiyetin çift 

yönlü karakteri eleştirilirken, bu kutupları temsil etmediği düşünülen cinsiyetlere, 
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cinsel yönelimlere ve cinsiyet farklılıklarına da yer verebilmek gerekmektedir. 

Butler’ın bu açıdan çalışma içerisinde önemli bir yere sahip olması, onun söylem 

dışında tutulan bireylerin sesi olabilmesiyle de ilgilidir. Butler’a göre, söylemden 

silinip çıkarılmak bir şey, fakat söylem içerisinde bir hile olarak yer almak başka bir 

şeydir (2007: 22). Söyleme müdahil olabilmek bu yönüyle, hukuki ve politik bir özne 

olarak kabul edilebilmekle eş değerdir. Siyasi ve hukuki bir yorumla kendisine 

seslenilen bir birey olmak için özne olma koşulu aransa da, bu koşul için de bir 

kabulleniş söz konusudur. Butler’ın bu anlamda, temsili sorunlu bulması da haklı bir 

yorum olarak değerlendirilebilir. Feminist hareketin öznesi, queer özne ile 

bağlamsallık açısından değişkenlik gösterdiği için, söylem düzeninin sınırları da 

farklılaşmaktadır. “Queer öznellik, kamusal hayatın içselleştirilmiş heteroseksüelliğini 

protesto etmeyi de içinde barındıran, her yere, her hegemonik alana bulaşan, dadanan, 

yayılan ve her mecrada kendini vücuda getirebilen edimsel siyasi bir öznelliktir” 

(Çakırlar ve Delice, 2012: 18). Heteronormativitenin sınırlarında inşa edilen söylem 

düzeni, queer öznellik ve söylem düzeniyle ortadan kaldırılabilir. Butler’ın öncüsü 

olduğu geleneğin temsil ettiği queer özne formu, feminist özne tanımlamasını bu 

noktada yıkmaktadır. Bu öznellik biçimi, eleştirel bir fail olarak farklılıklara kucak 

açabilmekte ve verili kimlikleri reddetmektedir. “Cinsel farklılıklar, toplumsal özne 

gruplarının sahip oldukları farklı cinsel/biyolojik kurulmalarla tanımlandıkları söylem 

tarzı olarak da anlaşılmalıdır. Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet kavramları, 

farklı gündemlere sahip söylem tarzları olarak incelenebilir” (Yuval-Davis, 2010: 32). 

Yuval-Davis’in ifadesi, toplumsal cinsiyet söyleminin de geniş bir okumasının 

yapılması gerektiğini tekrarlamaktadır. Kültürel, toplumsal ve politik bir okumanın 

önündeki engelleri kaldırmaksızın, bu tür bir analizin sürdürülmesi ise oldukça güçtür. 

Cinsel farklılıkların tayini gibi söylem de kültürel bir araçsallık içerisinde 

yükselmektedir. “Eşitsizlik önce gelir; farklılıklar daha sonra. Eşitsizlik sabittir ve bir 

farkı belirler; farklılık soyut ve sahte olarak simetriktir. Bir toplumsal cinsiyet farkı 

söylemi, onları eleştirir görünürken bile, iktidarın eşitsizliklerini nötralize etmek, 

rasyonelleştirmek ve üstünü örtmek için ideoloji olarak işlev görür” (MacKinnon, 

1987: 8). Bu açıdan, söylem düzeni içerisine dâhil olacak öznelerin en baştan iktidarın 

güdümünden kurtarılması gerekmektedir. Bourdieu ise, eril tahakküm yapısının 

toplumsal devasa bir sembolik makine gibi işlediğini ifade etmekte ve eril düzenin 
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gücünün, kendi haklılığını ispat etmeye yeltenmemesinde görüldüğünü: erkekmerkezli 

görüşün kendini yansız gibi dayattığını ve onu meşrulaştıracak söylemlerde dile 

getirilmeye ihtiyaç duymadığını (2015: 22) aktarmaktadır. Cinsiyetçi tahakküm ilişkisi 

toplumsal düzene de sirayet ettiği için, söylem düzeninin bundan etkilenmemesi söz 

konusu değildir. Eril tahakkümün söylem düzeni içerisinde yer alan sembolik şiddet 

konuyu detaylandırmak açısından incelenmeyi hak etmektedir. 

2. Eril Şiddet Söylemi ve Normu  

Toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedenlerin, hukuk ve siyasal süreçlerle 

işaretlenmesi ve bedenin denetlenmesi, düzenlenmesi ve disipline edilmesinin bir 

kesişimini oluşturan bu çalışma, temel olarak beden/ler hakkındaki söyleme 

odaklanmaktadır. Siyasetin erkek egemen yapısı, siyasi söylemlerin yoğunluklu olarak 

eril söylemi içerimlemesini beraberinde getirmektedir. Türkiye’de uzun yıllardır 

iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin muhafazakâr bir iktidar 

söylemiyle, çoğulcu erk yapısının cinsellik söylemini baskılanmışlık altında yeniden 

ürettiği bir silsile ortaya çıkmaktadır. Bu durum, cinsellik söyleminin salt bir şekilde 

yeniden üretim mekanizmasına bağlı hale gelmesini sağlamaktadır. Siyasetin eril dil 

ve söylemi yalnızca iktidar partisine ve erkek siyasetçilere ait değildir, aynı zamanda 

farklı eğilimlerdeki muhalif veya iktidara yakın olan parti üyelerinde ve kadın 

siyasetçilerde de mevcuttur. Türkiye’deki kadınlar veya LGBTİ bireyler hakkındaki 

söylemler, Foucault’nun kapitalist ülkelerdeki cinsellik söylemi yorumlarının 

milliyetçi-muhafazakâr söylem ile yeniden canlandırılmasının bir özeti niteliğindedir. 

Siyasetin eril söylemindeki gündem saptırması, cinsel odaklı söylemlerle sağlanmakta 

ve bu söylem düzeni erkeklerin bir kurtuluş reçetesi sayılmaktadır. Öteki’nin bedeni 

hakkında konuşmak, eril iktidar söyleminin çoğulculuğunun ön koşulu haline 

gelmektedir. 

Foucault, iki farklı iktidar teknolojisinin dayandığı ve bedenleri bir tür şiddet 

biçimine uygun olarak ayıran norm tanımlaması yapmaktadır. “Norm, düzenli 

kılınmak istenen bir nüfus kadar, disipline sokulmaya çalışılan bir bedene de pekâlâ 

uygulanabilir olandır… Normalleştirme toplumu, dik bir eklemlenmeye göre, 

disiplinin normuyla düzenlemenin normunun kesiştiği bir toplumdur” (Foucault, 2002: 
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258). Foucault’nun analizlerinde, beden ve nüfus kutuplarını bir araya getiren bir biyo-

iktidar bağlamı öne çıkmaktadır. Günümüzde herhangi bir siyasi parti üyesinin söylem 

üretmesi, biyo-iktidar alanına dâhil olan söylemleri yeniden üretme özgürlüğüne sahip 

olmasıyla özdeş hale gelmiştir. Düzenleyici iktidar mekanizmasının şiddet araçlarını 

kullanarak cinsiyetleri bölmesi, cinsiyet normu oluşturması ile neticelenmektedir. “Bir 

norm, toplumsal pratikler içinde normalleştirmenin örtük standardı olarak işler… 

Toplumsal cinsiyetin bir norm olması, onun her zaman ve sadece herhangi bir 

toplumsal fail tarafından bedenlendiğini gösterir” (Butler, 2013b: 74-75). Norm, 

toplumsal yaşamda bir sınırlama, çerçeveleme çizmekte ve belirli kalıpları dikte 

etmektedir.  

Norm ve norm dışının muğlaklığı, kavramı bir yandan da tartışılır hale 

getirmiştir. “Toplumsal cinsiyet düzenlemeleri, toplumsal olarak (biyolojik olarak 

değil) bireysel eylemi şekillendirmek için iktidar yapıları tarafından yeniden üretilir, 

bu yüzden onlar genellikle değişmez görünürler” (Connell, 2009: 11). Eril norm, eril 

tahakküm ilişkileriyle meşru kılınmakta, normun ve söylemin düzeni iktidar 

aracılığıyla düzenlenmektedir. Böylece, bir iktidar söylemi aynı anda birçok işlevi 

yerine getirmektedir. Şiddet normu bir söylem düzeni içerisine hapsedilince, toplumsal 

bir düzen haline gelip, normalleşmektedir. Bu noktada, bedenler hakkında konuşmak 

ve şiddet söylemini üretmek siyasi bağlamda araçsallaşmaktadır. Toplumsal cinsiyetin 

doğal gibi görünen kategorileri, siyasi söylemde somutlaşmakta ve sosyal teorinin 

şekillenmesinde etkili olabilmektedir. Şiddetin cinsiyetçi antropolojisinin yapıtaşları 

böylece Türkiye siyasetinde söylem üzerinden belirlenmekte ve eril şiddet normu 

oluşturulmaktadır. Bu örnekler, yalnızca erkek siyasetçilerin gündemde yer alan 

ifadelerini değil, aynı zamanda kadın siyasetçilerin eril söyleme taraf oldukları 

ifadeleri de barındırmaktadır. Bu sebeple, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve söylem 

düğümünü çözümleyebilmek adına, yakın dönemde Türkiye’de kamuoyu oluşturmuş 

söylemlerden belirli tesadüfi örnekler seçilmiş ve konunun ayrıntılandırılması 

amaçlanmıştır. Buradaki temel kategorizasyon cinsiyetçi ikiliklere bağlı varsayımlar 

kadar cinsiyet ikiliğini aşan konularda da eril şiddetin mağdurlarının belirmesidir. 

Kadınlara dair temel düzlem kadın bedenlerinin araçsallaşması, bedenlerin 

yarıştırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. LGBTİ bireylere yönelik söylem ise bundan daha 
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farklı ve söylem alanına dâhil edilmeyen örnekleri içermektedir. Bu açıdan çalışma 

içerisinde medyada kamuoyu oluşturan ve görmezden gelinen konulara yer verilmeye 

çalışılmıştır. Siyasetin eril dili, bir şiddet söylemine dönüşürken, cinsiyetler arasında 

bir hiyerarşi de yaratmaktadır.  

a. Araçsallaşan Bedenler ve Terörize Edilen Cinsiyetler 

Toplumsal şiddet dönemlerinde siyasi gündem, bilinçli olarak toplumsal 

cinsiyet odaklı söylemlerle saptırılmakta ve cinsiyetçi söylem bir şiddet söylemine 

dönüşmektedir. Siyasi söylemin cinsiyetçi şiddet normu, toplumsal meseleye müdahil 

olan cinsiyetin bedeniyle sınırlandırılmaktadır. Siyasetin gündemi böylece belirli bir 

cinsiyetin bedenini araçsallaştırmakta ve bedeni meselenin bir boyutuyla terörize 

etmektedir. Bu yapı, Bourdieu’nun sembolik şiddet ifadesinin toplumsal-siyasal bir 

modeli olarak dikkat çekmektedir. Ancak meselenin yalnızca sembolik olmadığı, 

Bourdieu’nun bahsettiği gibi şiddetin çeşitli bileşenlerini içerimlediği de açıktır. 

Özellikle toplumsal şiddetin yoğunlaştığı anlarda, beden yönelimli söylem üretiminin 

yanında teknik saptırıcı bir amacın/gündem saptırmanın yer alması da meşruluk 

kazanmaktadır. 

2011 yılının son aylarındaki Roboski Katliamı (Uludere) sonrasında dönemin 

Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'nde “Her 

kürtaj bir Uludere’dir” söylemi2, kamusal bir yasın cinsiyetçi söylemle üzerinin 

örtülmesi girişimine örnektir. Bu örnek, aynı zamanda toplumsal şiddetin yaşandığı 

bir anda cinsiyetçi araçsallaştırmanın da izlerini taşımaktadır. Kamusal tartışmaları 

susturma aracına dönüştüren bir söyleme aracılık eden iktidar partisi, kürtaj meselesini 

bir toplu kıyım politikasının içerisinde eritmektedir. İktidarın keyfi şiddeti, Butler’ın 

ifadesiyle yası tutulamayan hayatlar ve ölü bedenlerin yarıştırılmasının izdüşümüdür. 

Cinsiyetçi şiddet söyleminin üretilmesi bu yolla, iktidarın elini iki açıdan 

güçlendirmektedir: Kamusal söylem biçiminin sınırlandırılması ve mevcut kürtaj 

tartışmalarının üzerinin örtülmesi. Konuşan özne/leri bastıran iktidar partisi, bir şiddet 

pratiği olarak söylemini derinleştirmektedir. Kamusal söylemin hegemonyası iktidar 

                                                           
2 Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili ifadeleri için bkz.: 
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/138644-basbakan-her-kurtaj-bir-uludere-dir-dedi  
(Çevrimiçi, 11.08.2019).    

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/138644-basbakan-her-kurtaj-bir-uludere-dir-dedi
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tekelinde olduğu için, cinsiyetçi yönelimin ve yorumlamaların manipüle edilişi de 

iktidar güdümlüdür. Mevcut kürtaj tartışmalarının önünü kesmeye yarayan bu siyasi 

ifadeler, eril şiddet söylemi ve normunu teşkil etmektedir. Bu siyasal formülasyonun 

iskeleti, terörize edilen bir cinsiyet ve araçsallaşan bir bedenle şekillenmektedir.  

b. Siyasi Söylemin Kadın Bedenlerini Yarıştırması  

Siyasi söylem, biyo-iktidar temelli kurucu söylemiyle kadın bedenini üreme 

aletine indirgerken, bir taraftan da kadın olmanın koşullarını belirlemektedir. Siyasetin 

eril dili bu anlamda kategorize edizi bir misyonla çalışır hale gelmektedir. Eril siyasi 

yapılanmanın toplumsal çimentosu kadın bedenlerini yarışır hale getirmekle ve 

kadınlar arasında bir ayrım yapmakla oluşturulmaktadır. Dönemin Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginde, Hopa'daki olayları protesto etmek için tank 

üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Dilşat Aktaş için "O kadın, 

kız mıdır kadın mıdır?3" nitelemesi de, bedenlerin araçllaştırılmasının bir örneğidir. 

Erdoğan’ın sözleri Twitter’da tartışma yaratmakla beraber, konu o dönem Twitter’da 

en çok konuşulan konulardan birisi haline gelmiştir.  

Siyasetin eril dil ve söylem yapısı, yoğunluklu olarak erkek siyasetçiler 

üzerinden şekillense de, kadın siyasetçiler de eril normun sürdürülmesine katkı 

sağlamaktadır. Cinsiyetçi söylem kullanımı konusunda erkekler her ne kadar öne çıksa 

da, kadın siyasetçiler egemen söyleme dâhil olmak, erkek siyasetçilerle uyumlu 

olabilmek ve cinsiyetçi düzeni devam ettirmek gibi çeşitli amaçlarla söylemsel 

manevralara başvurmaktadırlar. Kadına doğalmış gibi sonradan yüklenen rol ve 

sorumlulukların meşrulaştırılması bunun en basit örneğidir. Bu örnekler, özellikle 

muhafazakâr söylem düzeni içerisinde meşruluk kazanmaktadır. 

2013 yılında TRT’de iftar programına katılan Ömer Tuğrul İnançer’in hamile 

kadınlar hakkında sarfettiği sözler, o dönemin gündemini bir süre işgal etmişti. Hamile 

kadınların sokağa çıkmasının uygun olmadığını belirten İnançer4, hamileliğin estetik 

                                                           
3 Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilgili ifadeleri için bkz.: 
https://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/06/04/basbakan.o.kadin.kiz.midir.kadin.midir/618955.0/in
dex.html (Çevrimiçi, 15.09.2019).    
4 Ömer Tuğrul İnançer’in TRT’deki ifadelerine ilişkin bkz.: 
https://www.haberturk.com/polemik/haber/863521-hamile-kadinin-sokakta-gezmesi-uygun-degildir 
(Çevrimiçi, 18.07.2019). 

https://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/06/04/basbakan.o.kadin.kiz.midir.kadin.midir/618955.0/index.html
https://www.cnnturk.com/2011/yazarlar/06/04/basbakan.o.kadin.kiz.midir.kadin.midir/618955.0/index.html
https://www.haberturk.com/polemik/haber/863521-hamile-kadinin-sokakta-gezmesi-uygun-degildir
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açıdan da rahatsızlık vereceğini ve bunun terbiyesizlik anlamına geleceğini ifade 

ederek, erkek egemen zihniyetin sınırlandırıcı, baskılayıcı ve disipline edici yönünü 

açığa çıkarmıştır. Doğrudan siyasi bir söylem olmasa da, İnançer’in bu ifadeleri 

muhafazakâr zihniyet biçiminin bir yansıması niteliğindedir. Kadınları biyolojik 

durumları üzerinden kategorileştiren bu söylem düzeni, gündelik yaşamı 

sınırlandırdığı kadar, kadınlar için belirlenen toplumsal konumu da belirlemektedir. 

Bu söylem yapısı aynı zamanda kadınların hamilelik süreciyle başlayan bedensel 

değişimleri üzerinden kadın bedenlerini de yarıştırmaktadır. Kadın bedenine biçilen 

sınırlı yaşam alanı, kadınların hamilelik süreciyle beraber daha da sınırlı hale 

gelmektedir. İnançer’in hamilelik yorumu her ne kadar eleştirel ve sınırlandırıcı olsa 

da, anneliği yücelten ifadeleri dikkat çekicidir. Akal’ın “bir üreme alet-bedeni olarak 

ananın söylemi, erkek söyleminin sınırları içinde gelişir ya da kadın erkekle hep onun 

alanında yarışmak zorunda kalır” (2005: 224) yorumu bu noktada önemlidir. Bir üreme 

alet bedeni olduğu takdirde kadının toplumsal pozisyonu güçlendirilmekte ve 

hamilelik teşvik edilmekte ancak üremenin getirdiği biyolojik sürecin etkileri ve 

sonuçlarının üzeri örtülmeye çalışılmaktadır. 

AKP hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç’ın Bursa Valiliği 

tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde “Kadın herkesin içerisinde kahkaha 

atmayacak” ifadesi5 ve aynı şekilde hayânın erkek için de kadın için de bir süs 

olduğunu hatırlatması toplumsal cinsiyet normunun meşrulaştırılması anlamına 

gelmektedir. Foucault’nun disipline edici söylem yorumunun izleri Arınç’ın bu 

ifadelerinin arka planını teşkil etmektedir. Bu söylem düzeni, kadın bedenini 

sınırlandıran, disipline eden ve düzenleyen toplumsal bir teoriyi teşvik etmektedir. 

Seçim hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapan Ayşen 

Gürcan’ın “Börek açmayı bilmeyen kadın olmamalıdır” şeklinde attığı tweet6 ise, 

kadına toplum tarafından biçilen rol ve sorumluluğu hatırlatmaktadır. Gürcan 

kendisinin bu tarz bir söylemi olmadığını iddia etmiş ancak kamuoyunda kendisine 

                                                           
5 Bülent Arınç’ın ilgili ifadeleri için bkz: 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/99627/Arinc___Kadin_sokakta_kahkaha_atmayacak_.
html (Çevrimiçi, 23.08.2019). 
6 Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan’ın tweet iddialarına ilişkin ilgili haber linki 
için bkz.: https://t24.com.tr/haber/bakan-aysen-gurcan-borek-hakkinda-konustu-ben-boyle-bir-
tweet-atmadim-ispatlari-da-yok,308560 (Çevrimiçi, 09.07.2019). 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/99627/Arinc___Kadin_sokakta_kahkaha_atmayacak_.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/99627/Arinc___Kadin_sokakta_kahkaha_atmayacak_.html
https://t24.com.tr/haber/bakan-aysen-gurcan-borek-hakkinda-konustu-ben-boyle-bir-tweet-atmadim-ispatlari-da-yok,308560
https://t24.com.tr/haber/bakan-aysen-gurcan-borek-hakkinda-konustu-ben-boyle-bir-tweet-atmadim-ispatlari-da-yok,308560
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yönelik eleştirilerin önüne geçememiştir. Bu tarz bir söylem yapısı kadınlar arasında 

bir eril norm düzeni üzerinden ayrışmaya sebep olabilme tehlikesini barındırmaktadır. 

Toplumsal cinsiyetin bedenlere yüklediği görev ve sorumluluklar bu söylem yapısıyla 

doğallaştırılmakta ve norm haline dönüşmektedir. Aynı zamanda bu ve benzer ifadeler 

eril şiddet söylemine taraf olan kadın siyasetçilerin söylemlerinin de bir uzantısıdır.  

c. Siyasi Söylem Alanının Dışına İtilen Bedenler 

Türkiye’de siyasi gündemin belirlenmesi noktasında mevcut eğilim, toplumsal 

cinsiyet ikiliklerini norm alanına dâhil etmek ve bu alan dâhilinde cinsiyetlere 

seslenmektir. Siyasi gündemin kamuoyu oluşturmadaki etkisi göz önüne alındığında, 

konuşulur olmamak, görmezden gelinmek veya yok sayılmak norm alanının dışına 

itilmekle formüle edilmektedir. Türkiye gündeminde kadın cinayetleri meselesi 

gündemde yoğunluklu olarak yer almakta ancak konuyla ilgili kalıcı bir çözüm 

üretilememektedir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet kutbunun ‘negatif’ ucundaki 

temsiller, eril şiddet normuyla bastırılmaktadır. Nefret cinayetleri ise bu meselenin 

daha da görmezden gelindiği söylemleri içermekte ve kamuoyunun dikkatini çekme 

konusunda arka planda kalmaktadır. Transseksüel Hande Kader’in yakılarak 

öldürülmesi7 Türkiye kamuoyunda sessizce üzeri kapatılan nefret cinayetlerinden 

sadece birisidir. Kader cinayeti hakkında konuşmak belirli çevrenin gündemiyle sınırlı 

kalmış ve meselenin çözümlenmesi noktasında oldukça yavaş hareket edilmiştir. 

Söylem alanına dâhil edilmeyen kutuplaştırılmış cinsiyetlerin dışındaki bedenler hem 

sessizce görmezden gelinmekte hem de bu bedenlerin ölümleri meşrulaştırılmaktadır. 

‘Öteki’nin bedeni hakkında konuşmak bile bu açıdan toplumsal cinsiyet ikiliklerine 

bağlı kılınmaktadır. Trans bir kadının yakılarak öldürülmesi, iktidar söyleminin 

dışındaki norm dışı olma halini oluşturmaktadır.  Müzisyen Değer Deniz’in de tecavüz 

edilerek öldürülmesi8 aynı bağlamda söylem alanının sınırlarında kalmıştır ve 

kamuoyunda ilgi uyandırmamıştır. Kadın cinayetlerinin kamuoyunda yarattığı refleks, 

nefret cinayetlerinde görünmemekte, bu cinayetler sessiz bir gündem olmanın dışında 

                                                           
7 Kemal Ördek’in konuyla ilgili yazısı için bkz.: http://bianet.org/bianet/lgbti/177802-hande-kader-in-
ardindan-oldurulen-bir-trans-kadin-olunca (Çevrimiçi, 09. 08. 2019). 
8 İlgili haber için bkz.: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muzisyen-deger-deniz-olduruldu-
28928163 (Çevrimiçi, 19. 08. 2019). 

http://bianet.org/bianet/lgbti/177802-hande-kader-in-ardindan-oldurulen-bir-trans-kadin-olunca
http://bianet.org/bianet/lgbti/177802-hande-kader-in-ardindan-oldurulen-bir-trans-kadin-olunca
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muzisyen-deger-deniz-olduruldu-28928163
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/muzisyen-deger-deniz-olduruldu-28928163
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norm alanına dâhil edilmemektedir.  Toplumsal cinsiyetlendirilmiş bedenler dışında 

konuşmak ve bu bedenlere yapılan saldırı hiçbir şekilde yaşam hakkına uymadığı gibi, 

cinsiyetçi söylemlerin de yeniden üretimine katkı sağlamaktadır. Bedenlerin bu haliyle 

bölümlendirilmesi, sınırlandırılması ve düzenlenmesi çarpık bir anlayışın göstergesi 

olarak yorumlanabilir. 

Yerel seçimler sırasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan CHP’li 

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in mahalle komitelerindeki LGBTİ kotası 

uygulaması muhafazakâr basında nefret söylemiyle verilmiştir9.  Eşcinsel kotasının 

ahlak dışı bir karar olduğunu iddia eden bazı basın kuruluşları, siyasi iktidarın söylem 

alanındaki gibi LGBTİ bireyleri söylem alanının dışına itmekte ve nefret söylemi 

üretmektedir. Meşruluk zemini bulamayan bu gibi konular, her zaman egemen 

söylemin sınırlarında kalmakta ve alternatif bir söylem alanının yaratılmasını 

engellemektedir. Eril söylem bu açıdan yalnızca kadınlara yönelik siyasi ifadelerle 

sınırlandırma yapmamakta, aynı zamanda LGBTİ bireylerin hayatlarına dair 

yorumlamaları da belirlemektedir. Ele alınan sınırlı örneklerin dışında, siyasi söylem 

alanının müdahale ettiği, görmezden geldiği veya yok saydığı bir söylem düzeni 

hâkimdir. Feminist metodolojinin öncelediği kadın konusu kadar, queer’in de 

görmezden gelinen bireylere dair analizleri bu açıdan önem taşımaktadır. Çünkü 

siyasetin ve hukuk alanının yakın teması kurumsal bir şiddet mekanizmasını 

yaratmakta ve bedenler üzerinde hak sahibi olmaktadır. Şiddete dair cinsiyetçi bir 

genelleme her ne kadar mümkün olmasa da, şiddetin eril bir dilinin ve eril normların 

olduğu da aşikârdır. Bu açıdan, tez çalışmasında öne sürülen örneklemler kategorize 

edici bir şiddet izleğini takip etmektedir. Her bir başlık altında bu sebeple cinsiyetlere, 

bedenlere ve söyleme dair bir analiz yürütülmüş ve söylem alanına dair yorumlara yer 

verilmiştir.  

 

 

 

                                                           
9 İlgili haber için bkz.: http://habernida.com/chpnin-ibne-aski/  (Çevrimiçi, 23. 07. 2019). 

http://habernida.com/chpnin-ibne-aski/
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SONUÇ 

Toplumsal cinsiyet ve şiddet arasındaki bağlantıya odaklanan bu tez çalışması, 

nihayetinde siyasi söylemin bir norm ve şiddet söylemi ürettiği sonucuna varmıştır. 

Siyasi iktidarın hukuki yorumlamadan da aldığı destek, cinsiyetçi söylemin içeriğini 

oluşturmaktadır. Foucault’nun biyo-iktidar tanımlamasının günümüz koşullarındaki 

karşılığı, bu açıdan oldukça geniştir. Biyo-iktidar süreci, siyasi gündemde bedenler 

hakkında rahatlıkla yorum yapmayı ve toplumsal cinsiyet ikiliklerini doğallaştırmayı 

sağlamaktadır. Bu durum, siyasetçilerin gündem saptırma taktiklerini de geliştirmekte 

ve bir başkasının bedeni üzerinde kamusal bir yorumlama imkânını sağlamaktadır.   

Muhafazakâr bir iktidar söyleminin sanıldığının aksine beden/lerle daha 

yakından ilgilenmesi bir soruna işarettir. İktidar, söylem üretirken disipline edici, 

düzenleyici ve gözetleyici bir süreci de en baştan üretmektedir. Bu açıdan, çalışmadaki 

hukuk-siyaset bağlantısının derin analizi, toplumsal bir yapının holistik yaklaşımı ile 

mümkündür. Çalışmada, siyasi söylemin araçsallaştırdığı cinsiyetlerin birer beden 

olmaktan öte, birer öteki ve düşman algısıyla üretildiği ortaya çıkmıştır. Bu 

tanımlamalar yalnızca kadın bedeni üzerinde değil, LGBTİ bireylere yönelik de 

işlerlik kazanmaktadır. Bu sebeple, çalışmanın feminist yöntemle beraber queer teoriyi 

de seçme amacı ortaya çıkmıştır.  

Queer teoriyi geliştiren ve en önemli yorumlamaları literatüre kazandıran 

Judith Butler, çalışma içerisinde özel bir yere sahip olmuştur. Butler’ın alana dair 

katkıları ve queer teorinin yapıtaşlarını oluşturması feminist yöntemin dışında bir 

yaklaşımı mümkün kılmıştır. Butler’ın, queer’in bir söylemsel toplanma alanı olduğu 

iddiası, feminist söylem alanının dışındaki alterantif bir söylemi üretme noktasında 

etkili olmuştur. Aynı zamanda, Michel Foucault’nun iktidar, söylem ilişkisini biyo-

iktidar ve biyo-kapitalizm bağlamında irdelemesi çalışma açısından verimli bir 

tartışmanın ortaya çıkmasında önemli olmuştur. Foucault’nun söylemi, kırılgan bir 

söylem olduğu kadar, kompleks ve düzensiz bir söylemdir. Bu açıdan, muhafazakâr 

söylem de eril ve tahakküm kurucu bir söylem olup, kaotik bir söylem alanı olma 

işlevini de taşımaktadır.  
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Çalışmada, ayrıca Cover’in yorumladığı siyasi söylemin araçsallaştırılması 

söylemi detaylandırılmıştır. Türkiye siyasetinde yoğunluklu olarak gündem olan 

örnekler üzerinden siyasi söylem ve şiddet ilişkisi analiz edilmiştir. Siyasi söylemin 

kamuoyu oluşturmadaki etkisi göz önüne alındığında, beden/ler hakkında konuşmanın 

toplumsal bir göndermeye de sahip olacağı aşikârdır. Kadın bedenine yönelik üretilen 

cinsiyetçi söylemlerin aynı zamanda bir şiddet normuna dönüştüğü sonucu çalışma 

içerisindeki yorumlamalarla ifade edilmiştir. Kadın bedeni hakkında konuşmak ise, 

çoğu zaman siyasetin gündemini saptırma ve kamuoyunun ilgisini bir başka konuya 

yoğunlaştırma işleviyle sürdürülmektedir. Bu durum görmezden gelinen bedenler ve 

LGBTİ bireylere yönelik geliştirilen taktik manevralarla da desteklenmektedir. 

Butler’ın ifade ettiği eril normun söylem düzenini etkilediği ve bunun da bir şiddet 

söylemi doğurduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Siyasi gündem böylece öteki bedenler 

üzerinden şekillendirildikçe bu bedenler araçsallaşarak söylem düzenine 

aktarılmaktadır. Böylece siyaset-söylem ve şiddet üçgenindeki girift ilişki beden 

dolayımlamalarıyla belirlenmektedir. Çalışma içerisinde, eril norm ve eril şiddet 

bağlamının ortaya konulması adına bir kategorizasyon belirlenmiştir. Siyasi gündemin 

saptırılması ve bedenlerin araçsallaştırılması açısından tahakküm ağı kurulmakta ve 

belirli bedenler üzerinden bir trajedi yaratılırken, bazı bedenler ihmal edilmekte veya 

yok sayılmaktadır. Bedenler üzerindeki bu hegemonik söylem yaklaşımı, kadın 

bedenleri üzerinde doğrudan bir işlerlik kazanırken, LGBTİ bireylerin bedenleri ise 

norm alanının dışında tutulmaktadır. Böylece, bedenlerin yarıştırılması noktasında 

temel bir standart belirlenmekte ve bedenlere yüklenen cinsiyetçi özellikler söylemsel 

alanda yeniden inşa edilmektedir. Bedenlerin konumlandırılması ve araçsallaştırılması 

cinsiyetçi söylem düzeniyle meşruluk kazanmaktadır. Aynı zamanda, eril şiddet ve eril 

söylem biçimi, bedenleri hiyerarşik bir sınıflandırmaya tabii tutmakta ve bedenleri 

bölümlendirmektedir. Çalışma açısından bu cinsiyetçi örtük zeminin ortaya 

çıkarılması ve söylemin bedenler üzerinde şekillenmesi bu açıdan oldukça önemli 

olmuş ve kuramsal tartışma, belirli örnekler üzerinden ele alınarak analiz 

güçlendirilmeye çalışılmıştır.  
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