
ANNELER VE KIZLARI

Editörler
Prof. Dr Esra Engin

Dr. Gizem Beycan Ekitli

Ege Üniversitesi Yayınları
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:11

İZMİR - 2022



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Editörler 

Prof. Dr Esra Engin 

Dr. Gizem Beycan Ekitli 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĠZMĠR, 2022   

ANNELER VE KIZLAR 

ANNELER VE KIZLAR 

ANNELER VE KIZLARI 



ANNELER VE KIZLARI  
 

Editörler 
Prof. Dr Esra Engin 

Dr. Gizem Beycan Ekitli 
 

E-ISBN: 978-605-338-381-9 
 

Ege Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 06.10.2022 tarih ve 20/51-54 sayılı kararı ile basılmıştır. 
Eserin bilim, dil ve her türlü sorumluluğu yazarına/editörüne aittir. 

© Bu kitabın tüm yayın hakları Ege Üniversitesi’ne aittir. Kitabın tamamı ya da hiçbir bölümü 
yazarının önceden yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla 
kaydedilemez, basılamaz, çoğaltılamaz. Ancak kaynak olarak gösterilebilir. 

 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 52149 

 
 

Ege Üniversitesi Yayınları 

Ege Üniversitesi Basım ve Yayınevi 

Bornova -İzmir 

Tel: 0 232 342 12 52 

E-posta: basimveyayinevisbm@mail.ege.edu.tr 

 

Yayın Link 

https://basimveyayinevi.ege.edu.tr 

 

Yayınlanma Tarihi: Aralık, 2022 

 
Bu eser, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası lisansı (CC BY-NC-ND) ile 
lisanslanmıs ̧tır. Bu lisansla eser alıntı yapmak koşuluyla paylaşılabilir. Ancak 
kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY-NC-
ND). Under this license, the text can be shared with the condition of citation. However, it cannot 
be copied, distributed, modified or used for commercial purposes.Babalar ve Kızları Çok Disiplinli 
Bir Yaklaşım / Şerife Çağın, Dilek Maktal Canko 1.bsm, İzmir: Ege  



3 
 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Kadın olmak, tüm toplumlarda çağlar boyu zor olmuĢtur. Özellikle annelik rolü 

kadınlık algısının bir parçası olarak düĢünüldüğünden, anne olmak kadın olmanın zorunluluğu 

gibi algılanmıĢtır. Her ne koĢulda olursa olsun annelik; fiziksel, psikolojik, ekonomik, sosyal, 

entelektüel tüm yükleri de beraberinde getiren bir statüdür. Çocuğun büyümesi, yetiĢtirilmesi, 

hayata hazırlanması, bir sonraki neslin devamı için evlendirilmesi, eğitilmesi, genellikle 

annenin sorumluluğunda kabul edilir. Anneler her kültürde çocuklarına rol model olur. 

Özellikle kız çocukları annelerini taklit ederek hayata hazırlanır. Taklit etme en hızlı öğrenme 

biçimi olduğundan aslında anneler bir sonraki neslin yaĢamını, hayata bakıĢını ve yaĢam 

tarzını da etkilemektedir. Bu eserde anneler ve kızları arasındaki açık ve gizil tüm bağ ve 

bağlantıları farklı disiplinler ile irdelemek amaçlanmıĢtır. Yazarlar kadın olma, anne olma, 

anne kız iliĢkileri gibi konularda bilgi, araĢtırma ve deneyimleri ile çok değerli katkılarını 

eserde sunmuĢlardır. 

Bu eserin anneler ve kızları konusuna ilgi duyan tüm okuyuculara katkı sunacağına 

inanıyoruz. Kadın çalıĢmaları alanında eğitim alan, araĢtırma yapan, bu konuya ilgi duyan 

herkese bilimsel hazırlık ve kaynak oluĢturabilecek nitelikte hazırlamaya çalıĢtığımız bu 

eserin basılmasında desteklerini esirgemeyen sayın rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak ve 

rektör yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Ersan‘a, katkı veren tüm yazarlar, hakemler ve yayın 

evimize sonsuz teĢekkürlerimizi iletir, keyifli okumalar dileriz. 

          Editörler 
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ANNE KIZ ĠLĠġKĠSĠNĠN ġEFKATLĠ DOĞASI: ÖZ ġEFKAT 

*Serap YILDIRIM    **Selin YĠĞĠT 

ÖZET 

Sosyal bir varlık olan insan, yaĢamında pek çok Ģeyi gözlemleyerek, model alarak ve taklit ederek 

öğrenir. Bu nedenle, bireyin yaĢamındaki en uzun ve en güçlü iliĢkilerden biri olan anneyle kurulan iliĢki 

oldukça önemlidir. YaĢamındaki pek çok Ģeyi annesinden öğrenen kız çocukları bu iliĢkiyle bir baĢkasına bakım 

vermeyi, sevgi göstermeyi, sevgiyi kabul etmeyi ve öz Ģefkat davranıĢlarını da öğrenir. Dilimize farklı Ģekillerde 

çevirilmiĢ olan öz Ģefkat, bireyin acı, ızdırap, baĢarısızlık ve yetersizlik duyduğu zor zamanlarında kendisine 

karĢı sevgi dolu ve nazik olması, olumsuz duygularının farkında olması ve bunları kabul etmesi ve yaĢanabilecek 

her türlü zorlayıcı yaĢam olaylarının insan olmakla ilgili olduğunu bilmesi olarak tanımlanır. Psikolojik iyi 

oluĢla yakından iliĢkili olduğu bilinen öz Ģefkatin özellikle incinebilir gruplar arasında bulunan kadınlar ve 

onların yetiĢtireceği geleceğin kadınları için ele alınması ve çalıĢılması sağlıklı yarınlar için oldukça önemlidir. 

Bu bölümde, öz Ģefkatin tanımı, boyutları, geliĢimi ve bağlanma açısından değerlendirilmesi, cinsiyet ve ruh 

sağlığıyla iliĢkisi ilgili literatür doğrultusunda ele alınmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Anne-kız, öz Ģefkat, kadın ruh sağlığı 

GIRIġ 

Sosyal bir varlık olan insan, yaĢamında pek çok Ģeyi gözlemleyerek öğrenir. Bandura 

(1977) geliĢtirdiği kuramında bireylerin baĢkalarının davranıĢlarını gözlemleyerek, model 

alarak ve taklit ederek birçok Ģeyi öğrenebileceğini öne sürmüĢtür. Modele göre, olumlu 

tutumlar ve olumlu bir çevrede yetiĢen çocuklarda, olumlu davranıĢlar gözlemlenirken, 

olumsuz tutum ve olumsuz bir çevrede yetiĢen çocuklarda, daha çok olumsuz davranıĢlar 

gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda aile ortamı ve özelliklede annenin tutumu çocuğun 

düĢünceleri, duyguları ve davranıĢları üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Kız 

çocuklar için anneyle kurulan bu iliĢki bireyin yaĢamındaki en uzun ve en güçlü iliĢkilerden 

biridir (Akgün, 2008). Bu süreçte kızlar annelerinden pek çok Ģeyi öğrenir. Bir baĢkasına 

bakım vermek, sevgi göstermek, bağlanmak kadar sevgiyi kabul etmek ve öz Ģefkat 

davranıĢları da bunlardan bazılarıdır.  

Öz Ģefkat, kiĢinin kendisiyle sağlıklı bir tutum ve iliĢki kurmasını sağlayan önemli bir 

etkendir. Bu konuda yapılan araĢtırmalarda, öz Ģefkatin kendini kabul, yaĢam doyumu, sosyal 

iliĢki, benlik saygısı, özerklik, kiĢisel geliĢim, mutluluk ve iyimserlik gibi psikolojik iyi oluĢ 

*Doç.Dr., Ege Üniversitesi HemĢirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği, ORCID: 0000-0002-9822-1877, 

serap.yildirim@ege.edu.tr 

** HemĢire, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği. ORCID: 0000-0002-6222-3061, 



ile aralarında pozitif iliĢki bulunurken; depresyon, somatizasyon ve anksiyete ile öz Ģefkat 

arasında negatif iliĢki saptanmıĢtır (Neff, Rude & Krikpatrick, 2007; Yağbasanlar, 2017). 

Özellikle incinebilir gruplar arasında bulunan kadınlarda bu kavramın tanımlanması, 

bileĢenlerinin gözden geçirilmesi,  iliĢkili kuramsal alt yapının incelenmesi, kavramın cinsiyet 

bağlamında ele alınması, kadınların sağlığı üzerine etkilerinin belirlenmesi, sağlıklı kadınların 

yetiĢtirilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Öz ġefkat Tanımı 

ġefkat sözcüğü Türkçeye Latin kökenli bir sözcük olan ‗compassion‘ sözcüğünden 

çevrilmiĢ olup, com (birlikte) ile pati (çekmek) sözcüğünün birleĢiminden oluĢup birlikte acı 

çekmek anlamına gelmektedir (Yıldırım & Sarı, 2018). ġefkat aynı zamanda diğer insanların 

acılarını duyarlı, sabırlı, sevecen ve empatik Ģekilde karĢılayabilme ve bu acıları, her insanın 

yaĢayabileceği bir deneyim olduğunu görebilme yeteneği olarak ta tanımlanmaktadır (Condon 

& Feldman Barrett, 2013).  

Öz Ģefkat (self compassion) ise dilimize farklı Ģekillerde çevirilmiĢ ve üzerinde araĢtırmalar 

yapılmıĢtır. Dilimize öz anlayıĢ, öz duyarlık, öz Ģefkat Ģeklinde çevirildiği görülmekte olup,  

bireyin Ģefkatli tutum ve davranıĢlarını kendine yönlendirmesidir. Türk Dil Kurumunda öz 

Ģefkat kelimesi, ‗benlik‘ anlamına gelen ‗öz‘ ve ‗merhamet etmek, acımak‘ anlamına gelen 

Ģefkat sözcüğünün birleĢiminden oluĢmakta ve kiĢinin kendisine merhamet etmesi anlamına 

gelmektedir (TDK, 2022). Neff‘e (2003a) göre öz Ģefkat, bireyin acı, ızdırap, baĢarısızlık ve 

yetersizlik duyduğu zor zamanlarında kendisine karĢı sevgi dolu ve nazik olması, olumsuz 

duygularının farkında olması ve bunları kabul etmesi ve yaĢanabilecek her türlü zorlayıcı 

yaĢam olaylarının insan olmakla ilgili olduğunu bilmesi olarak tanımlanır.  

Neff (2003a, 2003b) tarafından literatüre kazandırılan öz Ģefkat kavramı temelini Budist 

felsefeden almaktadır. Budist felsefe bilgece yaĢamanın yollarını arayan ve sevgiyi, Ģefkati, 

empatiyi ve sessizliği esas alan bir öğretidir (Wallace & Shapiro, 2006). Acı ve zor yaĢam 

olayları hayatın bir parçasıdır, tüm insanlar yaĢar ve bunlardan kaçınılması mümkün değildir. 

Burada önemli olan acı veren yaĢam olaylarıyla nasıl baĢ edildiğidir. Öz Ģefkat acılarla ve güç 

yaĢam olaylarıyla baĢ etmenin sağlıklı yollarından biri olarak kabul edilmektedir (Neff, 

2003a). 

 

Öz ġefkat Boyutları 

Neff (2003a; 2003b), öz Ģefkati sistematik bir biçimde üç alt boyuta ayırmıĢtır. Her alt 

boyut birbiriyle etkileĢim içindedir. Bu alt boyutlar; öz sevecenlik (self kidness), ortak 
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insanlık hali (common humanity), bilgece farkındalık (mindfulness) olarak tanımlanmıĢtır. Öz 

sevecenlik; bireyin acı ya da baĢarısızlık durumlarında kendisini acımasızca eleĢtirmesi yerine 

anlayıĢla karĢılaması ve kendine karĢı sevecen, nazik, anlayıĢlı, kibar ve sevgi dolu 

yaklaĢmasıdır (Neff, 2008; Neff, 2009; Neff, 2011). Ortak insanlık hali;  bireyin kendi 

yaĢadığı acı verici bir durumun, sadece kendisinde olmadığını, diğer tüm bireylerinde bunu 

yaĢadığının bilincinde olarak, yaĢamından hoĢnut olması ve yaĢamından doyum alması 

anlamına gelmektedir (Germer, 2009; Neff, 2008). Bilinçli farkındalık ise; acı veren duygu 

ve düĢüncelerle aĢırı özdeĢleĢmek yerine, onlarla ilgili farkındalığı dengede tutmaktır (Neff, 

2003a). Farkındalık acı veren yaĢam olaylarını ve deneyimlerini bastırmak yerine, onları 

olduğu gibi kabul etmektir (Neff & Beretvas, 2013).  

Öz Ģefkatin bu yapıları bireyler tarafından farklı Ģekillerde deneyimlenir. Kavram 

olarak birbirinden uzak görünen bu boyutlar, birbirleriyle karĢılıklı etkileĢimde bulunurlar ve 

birbirlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar. Neff (2003a; 2003b) bu boyutların birbirlerini 

etkileyen dinamik bir sistemin içinde olduğunu belirtmiĢtir. Örneğin, kiĢi yaĢadığı durumların 

farkında olmazsa kendisine sevecen yaklaĢmakta güçlük yaĢayabilir. Bu noktada kendisine 

acı veren durumların farkında olmayan bireyin, bu durumun insanlığın ortak hali olduğunu da 

göz ardı etmesi kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda, acı veren durumların farkında olan ve bu 

yaĢantıların tüm insanlık tarafından ortak olarak deneyimlendiğini görebilen bireyde 

kendisine karĢı daha duyarlı ve daha az yargılayıcı Ģekilde yaklaĢabilecektir (Neff, 2003a; 

Neff, 2003b). 

Öz ġefkat GeliĢimi  

Dünyaya yeni gelen bebek, tüm dünyayı kapsadığı ve kendi içinde tamamen yeterli 

olduğu fantezisiyle yaĢar. Daha sonraları ―ben‖ ve ―ben değil‖ kavramlarının farkındalığı 

oluĢmaya baĢlar ve birey olmaya ancak kendisinden ayrı olan bir annesi olduğunu fark 

etmesiyle baĢlar. Öz Ģefkatin oluĢmaya baĢlaması, söz konusu ―ben‖ ve ―ben değil‖ 

kavramlarının oluĢmasıyla beraber ortaya çıkar (Neff, Kirkpatrick & Rude, 2005). Buna ek 

olarak, erken dönem yaĢantılarında çocuğun duygu düzenleme ile ilgili beyin bağlantıları 

geliĢmekte, anıları oluĢmakta ve diğerlerinden öğrendiği yatıĢtırma becerilerini kendisini 

sakinleĢtirmede kullanmaktadır (Uyanık & Çevik, 2018). Aynı zamanda erken dönem 

çocukluk yaĢantılarında birinci derecede bakım veren anne/ kiĢi tarafından çocuk 

sakinleĢtirilmediğinde, hassas ve Ģefkatli yaklaĢılmadığında, hatta bu dönemde karĢılaĢılan 

travmatik yaĢantılar karĢısında çocukta hem kendisine hem de diğerlerine yönelik 

oluĢturacağı Ģemaların güven verici, sakinleĢtirici ya da Ģefkatli olması engellenmiĢ ve hatalı 



öğrenmeler gerçekleĢmiĢ olacaktır. Yapılan araĢtırmalarda anne desteğinin, uyumlu bir aile 

ortamının ve güvenli bağlanmanın gerçekleĢtiği ailelerde yetiĢen bireylerin öz Ģefkat 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür (Neff, 2009). Erken çocukluk yaĢantılarında 

birincil bakım veren anne ya da kiĢilerin yatıĢtırıcı ses tonu, olumlu yüz ifadeleri, temasları ve 

çocukla kurdukları iletiĢimleriyle birlikte geliĢmeye baĢlayan öz Ģefkat, özellikle kız 

çocuklarında ilerleyen yıllarda anneleriyle kurdukları özdeĢimle birlikte Ģekillenecektir ve 

geliĢecektir. Öz Ģefkat seviyesi yüksek olan anneyle birlikte yetiĢen kızların, yetiĢkin 

olduklarında öz Ģefkat düzeyleri yüksek birer kadın oldukları, katı ve eleĢtirel bir anneyle 

büyüyen kızların ise öz Ģefkat düzeylerinin düĢük olduğu düĢünülmektedir.    

Öz ġefkat ve Bağlanma 

Bowlby'e (1979) göre bağlanma, bebek ile anne arasındaki yaĢamın ilk yıllarında 

geliĢen sevgi bağıdır. Bowlby, bağlanma sisteminin sadece bebeklerle ilgili olmadığını, aynı 

zamanda ―doğduğu andan ölene‖ kadar aktif ve etkili olduğunu savunmuĢtur (Bowlby, 1979). 

Böylece bebeklik döneminde geliĢmeye baĢlayan bağlanma örüntüsü, anne çocuğun 

ihtiyaçlarını tutarlı bir Ģekilde karĢılamaya devam ettikçe geliĢmeye devam eder (Grossmann, 

Grossmann, Kindler & Zimmerman, 2008). Tutarlı annenin varlığı (fiziksel yakınlık), 

bakımın kalitesi, bebeğin özellikleri ve ailesel koĢullar bağlanmayı etkileyen faktörler 

arasındadır (Berk, 2013). Duyarlı ve Ģefkatli ebeveynlik, güvenli bir bağlanma stilinin 

geliĢmesini ve dolayısıyla kendi kendine rahatlamayı kolaylaĢtırarak öz Ģefkatin geliĢmesine 

yol açar (Gilbert, Baldwin, Irons, Baccus & Palmer, 2006).  

Güvenli bağlanma stiline (düĢük kaygı ve düĢük kaçınma) sahip kızların,  anneleri ile 

yaĢadıkları yakın ve destekleyici iliĢki ile sıkıntılı olduğu dönemde kendine daha Ģefkatli 

davrandığı düĢünülmektedir. Neff ve McGehee'ye (2010) göre, tutarlı bir Ģekilde özenli ve 

destekleyici bir anne, kızlarında Ģefkat duygusunu artırabilir. Erken çocukluk yaĢantılarında 

annelerinden gelen destekleyici tepkileri içselleĢtiren kız çocukları, yetiĢkinlikleri boyunca 

stres dönemlerinde kendine yönlendirilen bu desteği aktive edip kendilerine öz Ģefkatli 

davranırlar (Mikulincer & Shaver, 2007). Ancak annenin yetersiz veya tutarsız ebeveynliği, 

kız çocuklarında kaygı veya kaçınma duygularının geliĢmesi nedeniyle güvenli bağlanma 

duygusunun geliĢmesini engelleyebilmektedir (Mikulincer & Shaver, 2007). Tutarsız, soğuk 

veya reddedici ebeveynlerle büyümenin, gevĢeme sisteminin yetersiz geliĢmesine ve kendine 

Ģefkatten ziyade öz eleĢtirinin geliĢmesine yol açabileceğini belirtilmiĢtir (Gilbert & Procter, 

2006).  
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Öz ġefkat ve Cinsiyet 

Öz Ģefkati cinsiyet değiĢkenine göre inceleyen araĢtırmaların bazılarında kadınların öz 

Ģefkat düzeylerinin erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmasına karĢın bunun tam tersini 

ileri süren araĢtırmalar da bulunmaktadır. Neff (2003b) kadınların öz Ģefkat düzeylerinin 

erkeklerinkinden daha yüksek olmasını onların daha fazla iliĢkisel benlik duygusuna sahip 

olmalarından ve bu özelliklerinin de öz Ģefkatlerini artırdığından kaynaklanabileceğini 

belirtmektedir. Ancak bir baĢka yayınında Neff (2003b) kadınların öz eleĢtiri ve ruminasyona 

daha yatkın olmalarının erkeklere göre daha az öz Ģefkate sahip olmalarına neden olabileceği 

görüĢünü de ileri sürmüĢtür. Çünkü kadınlar erkeklere oranla daha çok kendilerini 

yargılamakta, acı veren bir durumla karĢılaĢtıklarında kendilerini yalnız hissetmeye daha 

eğilimli ve daha fazla özdeĢim yaĢayıp, olumsuz hissetmeye daha yatkındırlar.  

Öz Ģefkat düzeyini cinsiyete göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını inceleyen araĢtırmalarda 

birbiriyle tutarsız sonuçlar ortaya koymuĢtur. Bu noktada kültürel farklılıklarında bu 

sonuçlarda etkisinin olduğunu söylemek hiçte yanlıĢ sayılmaz. Ülkemizde cinsiyet 

değiĢkenine göre yürütülen bir meta analiz çalıĢmasında 37 araĢtırma çalıĢmaya dahil edilmiĢ 

ve erkeklerin öz Ģefkat ortalama puanlarının kadınlarınkinden daha yüksek olduğu, ancak 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıĢtır (Bacanlı & Çarkıt, 2020). 

Öz ġefkat ve Ruh Sağlığı ĠliĢkisi 

Neff‘e (2003a) göre hiçbir insan mükemmel değildir, insanlar hata yapabilirler, 

yetersizlik yaĢayabilirler, önemli olan kiĢilerin zorluklarla doğru mücadele edebilmesidir ve 

değerli olduğunu unutmamasıdır. Öz Ģefkatin yüksek olduğu bir bireydeki durum sadece 

kendi kendine değer vermeden ziyade bir baĢarısızlık ya da güçlükle karĢı karĢıya 

kaldıklarında bireylerin kendilerine karĢı duydukları duygusal duruĢ ve kendisini olumlu bir 

Ģekilde değerlendirmesidir.  

Bireyin kendisine iliĢkin oluĢturduğu rasyonel olmayan inançlar ve çarpıtılmıĢ gerçekçi 

olmayan düĢünce biçimleri, kiĢiye asıl zarar verici etken olarak görülmekte, öz Ģefkat yerine 

öz eleĢtiriyi güçlendirerek kiĢinin kendini olumsuz değerlendirmesine sebep olabilmektedir 

(Uyanık & Çevik, 2018). Bu durumda psikopatolojiye zemin hazırlamaktadır. MacBeth ve 

Gumley (2012) tarafından öz Ģefkat ve psikopatoloji arasındaki iliĢkinin etki büyüklüğü ve 

yönünü saptamak için yürütülen meta analiz çalıĢmasında, öz Ģefkat ve psikopatoloji arasında 

negatif yönde geniĢ düzeyde etki büyüklüğü rapor etmiĢlerdir (r = -.54). Benzer Ģekilde, 

Muris ve Petrocchi (2016)  öz Ģefkatin olumlu ve olumsuz bileĢenleriyle psikopatoloji 

arasındaki iliĢkiyi inceledikleri meta analiz araĢtırmasında, öz Ģefkat ile psikopatoloji arasında 



negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu sonucuna varmıĢlardır. Bu öz Ģefkat düzeyi arttıkça kiĢide 

psikopatoloji geliĢme potansiyelinin düĢtüğü anlamına gelmektedir. 

Öz Ģefkat kavramını psikoloji literatürüne kazandıran Neff‘e göre (2003a) öz Ģefkatin 

depresyon, anksiyete, nörotizm ve mükemmeliyetçilik ile negatif yönlü bir iliĢkisi vardır. 

Bayramoğlu‘nun (2011) öz Ģefkat ile psikopatoloji arasındaki iliĢkiyi ele aldığı çalıĢmasında, 

öz Ģefkatin depresyon ve kaygı bozuklukları ile negatif yönde bir iliĢkinin olduğu 

saptanmıĢtır. Literatürde bu konuda yapılan çalıĢmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiĢtir.  

SONUÇ 

Öz Ģefkatle ilgili incelemeler sonucunda, öz Ģefkatin kiĢinin yaĢadığı her türlü durum 

karĢısında kendisine karĢı sevgi dolu, merhametli ve nazik olması, olumsuz duygularının 

farkında olması ve her türlü zorlayıcı durumun ortak insanlık haliyle ilgili olduğunu bilmesi 

olarak tanımlandığı, geliĢiminde erken yaĢam dönemlerinde çocukla yakından iliĢki içinde 

olan annenin önemli bir yere sahip olduğu, öz Ģefkati yüksek olan anneyle birlikte yetiĢen 

kızların, yetiĢkin olduklarında öz Ģefkat düzeyleri yüksek birer kadın oldukları ve kurdukları 

iliĢkilerin kalitesini etkilediği görülmüĢtür. Cinsiyet değiĢkeni açısından öz Ģefkat 

değerlendirildiğinde, cinsiyetler arasında birbiriyle çeliĢen sonuçlara ulaĢılmıĢ olup, öz Ģefkat 

düzeyiyle psikopatoloji arasında negatif yönlü bir iliĢki olduğu ve özellikle anneler ve 

kızlarıyla ilgili bu konuda literatür eksikliğinin olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu sonuçlar 

doğrultusunda anneler ve kızlarıyla ilgili bu alana özgü çalıĢmaların yapılması, anne kız 

iliĢkisinin Ģefkatli doğasını daha iyi anlamamız ve sağlıklı yarınlar için oldukça önemlidir. 
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ÖZET 

Sosyal medyanın ve sosyal paylaĢım hesaplarının kısa süre içinde bireysel ve toplumsal yaĢamımızın 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte mahremiyet ihlallerinin görünür hale geldiği ve bunun 

çoğunlukla sosyal medya uygulamaları aracılığıyla gerçekleĢtiği görülmektedir. Kökleri Arapça ‗ma ram‘ 

sözcüğüne محرم dayanan ‗mahremiyet‘ sözcüğü Türkçe‘de gizlilik, yasaklılık anlamlarına gelmektedir. 

Kelime hakkındaki tartıĢmalar anlam ve kavram bakımından uzun yıllara dayansa da sosyal medya 

uygulamalarının hayatımıza girmesi ve neredeyse hayatlarımızın merkezinde yer almasıyla bu kavram tekrar 

gündeme gelmiĢtir. Ġnsanoğlu yaĢamaya devam ettikçe var olacak olan toplumsal değiĢmeler ve geliĢmeler, 

mahremiyet kavramının insan var oldukça yaĢamaya devam edeceği anlamına gelmektedir. Sosyal mecralara 

bu bağlamda yansıyan mahremiyet ihlallerinin en çok dikkat çekenlerinden biri ise anne-kız iliĢkilerindeki 

mahremiyet ihlalleridir. KiĢisel hesapları üzerinden yüksek sayıda ‗takipçi‘ye ulaĢan anneler çeĢitli 

sponsorluklar yoluyla kazançlar elde etmek için çocuklarının mahrem nitelik taĢıyan değerlerinden tutun da 

temel ihtiyaçlarına kadar düzenli paylaĢımlar yapmakta ve çocuklarının özel yaĢamlarının mahremiyetini ihlal 

etmektedirler. Bu mahremiyet ihlalinin anneler tarafından ticari gelir kapısı olarak algılanmasıysa mahremiyet 

ihlalinde bulunan annelerin sayısını gün geçtikçe artırmaktadır. Ticari düĢünüĢ biçimleri ile mahremiyet 

ihlallerine sebebiyet veren ve bununla beraber geniĢ kitlelere ulaĢan annelerin kitleler tarafından destek 

görmesi de değiĢen ve olumsuz bir biçimde dönüĢen mahremiyet algısına bir iĢarettir. Bu Ģekilde olagelen 

mahremiyet ihlalleri, normalleĢtirilmeye çalıĢılan istismar örnekleridir. Kimlik geliĢimi tamamlanmayan ve 

mahremiyet dâhil olmak üzere değerlerinin farkında olacak düzeyde biliĢsel geliĢim aĢamasına ulaĢamayan 

çocukların anneleri tarafından böylesine metalaĢtırılması, onlarda oluĢması beklenen değer anlayıĢına da 

verimsiz bir zemin hazırlamaktadır. Özellikle anneleri tarafından ticari ürün haline getirilen kız çocukları, 

büyüdüklerinde anneleri gibi birer anne olma yolunda ilerleyebilecek ve mahremiyet ihlaliyle beraber yanlıĢ 

değer algısı da nesilden nesile -yanlıĢ bir biçimde- aktarılmıĢ olacaktır. Annelerin sosyal medyada paylaĢım 

yaparken annelik olgusunu ve kızlarının mahremiyetlerini ve haklarını istismar etmeden, çocuklarını ticari 

birer ürün haline getirmeden ve çocuk haklarını ihlal etmeden paylaĢım yapmaları gerekmektedir. Bu konuda 

toplumsal farkındalık kazandırılması büyük  önem arz etmektedir. 
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GĠRĠġ 

Eğitim Nedir? 

Eğitim genel manada bir insanın; duygusal, bedensel ve biliĢsel olarak sahip olduğu 

kabiliyetlerini belirlenen amaç doğrultusunda geliĢtirmesidir. Bilgi edinmek, davranıĢlarını 

geliĢtirmek yolunda atılan her adım eğitimin kapsamına girmektedir. Bu bağlamda bir bilim 

olarak değerlendirilen eğitimin, birey henüz anne karnındayken baĢladığı ve yaĢamının 

sonuna kadar devam ettiği yine birçok eğitim bilimci tarafından söylenmektedir. 

Özkan‘a göre; eğitim, bireylerin zihinsel, duygusal ve bedensel yönden geliĢmesini 

hedeflerken, birey edindiği bilgileri kendine mâl etmeyi ve yeteneklerini açığa çıkarmayı 

öğrenmelidir. Bu, eğitimle ilgili tarafların yeniliğe açık ve uygulamaya istekli olmasını 

sağlamakla gerçekleĢir (Özkan, 2011). Altan, tarih boyunca, dünyanın dört bir yanında 

eğitimin iki temel amacı olduğunu belirtmiĢtir: Birincisi, insanların daha akıllı olmalarını; 

ikincisi ise bireylerin daha iyi insanlar ve vatandaĢlar olmalarını sağladığı yönündedir 

(Altan, 2011). Eski ve yeni yerleĢmiĢ eğitim tanımlarından birkaçına bakacak olursak; 

 Eflâtun‘un eğitimi, insana en iyi olgunluğu vermek, 

 Kant‘ın eğitimi, insanın tabiatında (yaratılıĢında) bulunan gizli bütün kabiliyetlerin 

geliĢtirilmesi, 

 Stuart Mill‘in eğitimi, tabiatımızı kemale yaklaĢtırmak için gerek kendimizin 

gerekse baĢkalarının bizim için yaptıkları her Ģey, 

 Danzel‘ın eğitimi, ferdin bedeni, zihni ve ahlâki kabiliyetlerini ahenkli bir Ģekilde 

geliĢtirmek, 

 Marion‘un eğitimi, bir insanın kendi hemcinslerini mükemmelleĢtirmek için yaptığı 

maksatlı tesirlerin tümü, 

 J.J. Rousseau‘nun eğitimi, çocukları yetiĢtirmek ve insan yapmak sanatı, 

 E. Durkheim‘ın eğitimi, sosyal olmayan nesli sosyalleĢtirmek, 

 Spencer‘ın eğitimi, tam bir yaĢayıĢa hazırlık, 

 Ġmâm-ı A‘zam‘ın ise eğitimi, insanın lehindeki ve aleyhindeki Ģeyleri bilmesi olarak 

tanımladığını görmek mümkündür (Çelikkaya, 1991).  

  Yukarıdaki tanımlamalardan yola çıkarak eğitimin insanlık tarihi kadar eski bir 

geçmiĢi olduğunu, bir bireyin yaĢamına devam edebilmesi için en az hava ve su kadar 

gerekli olduğunu ve nesillerin inĢası için atılan temellerin sağlamlığında eğitimin hiç 

kuĢkusuz en sağlam temel olacağını söylemek çok yerinde olacaktır. GeliĢmiĢ ve kendini 

gerçekleĢtirmiĢ bireyler, kendileriyle beraber topluma da fayda sağlarlar. Bireylerin 



kendilerini gerçekleĢtirebilmesi için eğitim almaları, bireyleri doğrudan hedefe ulaĢtıracak 

aydınlık yolu temsil eder. 

Değer Nedir? 

Değerler, insanlar ve olayları değerlendirmede kullanılan ölçütler arasında en üst 

sırada yer almaktadır. Bu yönüyle doğru kararlara varılmasında bireylere yardımcı olan 

genel ilkeleri içermektedir. Aynı zamanda birey ve toplum için dıĢ dünyadaki nesnelerin 

taĢıdıkları (doğa ve toplum fenomenlerinde yatan iyi ve kötü, güzel ve çirkin vb.) olumlu ya 

da olumsuz anlamlarını gösterecek biçimde, toplumsal olarak kabul görmüĢ 

değerlendirmelerdir. (Frolov 1997). Değerler, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi 

farklı disiplinlere dayalı teorik temel ve yaklaĢımlara sahiptir. Bu da değer olgusuna çok 

yönlü ve karmaĢık sayılabilecek bir yapı kazandırmıĢtır (Sağnak, 2004). 

Değerler, istenilen, bireylerin yaĢamlarına rehberlik eden, önem sıralamaları farklı durum 

ötesi amaçlardır (Yazıcı, 2014). Ahlaki bağlamında ise değer; bireyin baĢka insanları 

değerlendirirken baĢvurduğu bir ölçüttür biçiminde de düĢünülmektedir (Güngör, 2010). 

Erol Güngör, değeri aynı zamanda bir ‗inanç‘ olarak öngörmektedir. Bu, insanların kendileri 

de dahil olmak üzere baĢka bireyleri ve onların eylemlerini dahi nitelemek için kullandıkları 

bir ölçektir (Schwartz, 1992)(Tablo.1).  

Değerler Eğitimi Nedir? 

Tablo.1‘de çeĢitli tanımları görülen değer kavramı da insana ait her Ģey gibi eğitime 

ihtiyaç duyar. Bu kapsamda değerler eğitiminin geçmiĢinin de eğitimde olduğu gibi insanlık 

tarihi kadar eski olduğunu söylemek mümkündür. Altan‘a (2011) göre değerler eğitiminin 

amacı, tüm insanların beraber sahip olduğu evrensel değerleri vurgulayarak iyi karakter 

örnekleri ortaya koyan, ahlâkî değerleri olan, sorumluluk duygusu içerisinde hareket 

edebilen vatandaĢlar meydana getirmektir. Bu bakımdan, değerler eğitimi bireylerde; saygı, 

sevgi, sorumluluk, erdem, cesaret, inanç, azim, adalet ve bireysel disiplin gibi ahlâkî yönden 

önemli olan medeni değerleri kazandırmayı amaç edinmiĢtir. Değerler eğitiminin uzun 

vadede varmak istediği nokta ise toplumda giderek daha büyük bir problem durumuna gelen 

ahlâkî, etik ve akademik konularda yardımcı olmak ve dünyamızın daha güvenilir ve 

yaĢanılır hale gelmesine katkı sağlamaktır (Altan, 2011). Toplumlar ayrı ayrı ve evrensel 

olarak, sahip oldukları değerler sayesinde kimlik kazanırlar. Toplum inĢasının temellerini 

sağlamlaĢtıran eğitim kavramı, topluma kimlik kazandıran değer kavramı ile bir araya 

geldiği zaman daha çok güçlenmekte ve değerler eğitimi konusunu gündeme alan kurum, 

kuruluĢ ve milletler aydınlık bir gelecek için daha sağlam adımlar atabilmektedir. 
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Tablo 1: Schwartz Değerlerin Sınıflandırılması  

AÇIKLAMA DEĞERLER 

Güç (power): Ġnsanlar ve olaylar üzerinde söz 

söyleme hakkına sahip olmak 

Ġnsanlar tarafından onay almak, otorite olmak 

BaĢarı (achievement): Toplumsal standartları temel 

alan bireysel baĢarı performansı, baĢarılı olmak, 

muktedir olmak, hırslı olmak, sözü geçen, dediği 

yapılan kiĢi olmak 

BaĢarılı bir kiĢi olmak, yetkinliğe sahip 

olmak, hırslı olmak, söz sahibi olmak 

Hazcılık (hedonism): Hayattaki en önemli gayenin 

bireysel istekler ve alınan zevkler olması 

Zevki hayatın merkezi olarak görmek 

Uyarılım (stimulation): Monotonluğu sevmemek, 

hareketli, heyecanı merkez alan yaĢam biçimini 

sevmek 

DeğiĢimden korkmamak, yeniliklere açık 

olmak 

Özyönelim (self-direction): DüĢünce ve eylemde 

bağımsızlık, yaratıcı olmak, merak duyabilmek, 

özgür olmak, bağımsız olmak (kendine saygısı 

olmak) 

Yaratıcı bir kiĢi olmak, merak duygusuna 

sahip olmak, özgür olmak, amaçlarını kendisi 

seçebiliyor olmak, bağımsız olmak 

Evrenselcilik (universalizm): Tüm insanların 

iyiliğini düĢünebilmek, diğergamlı olabilmek, farklı 

fikir ve düĢüncelere açık olabilmek 

Farklı düĢüncelere eĢit mesafede olmak, 

toplumsal barıĢtan yana olmak, çevreyi 

insanları dünya barıĢını önemsemek 

Ġyilikseverlik (benevolence): Ġyi ve dürüst olmak, 

sorumluluklarının bilincinde olmak, sadık, adil ve 

güvenilir olmak 

Merhametli, âdil,  yardımsever, baĢkalarının 

dertleriyle dertlenebilen, hemhâl olan kiĢi 

olmaya çalıĢmak 

Geleneksellik (tradition): Toplumsal tören ve 

uygulamalara katılabilmek, uyum içinde olmak, ılımlı 

yaklaĢmak 

Geleneklere bağlı olabilmek 

Uyma (conformity): Farklı istek ve arzuları kontrol 

altına almak, dizginleyebilmek, toplumla ahenk 

içinde olabilmek 

Kendini kontrol edebilmek 

Güvenlik (security): Toplumsal barıĢ ile birlikte 

dünya barıĢını da önemsemek 

ÇatıĢmadan kaçınmak, milli güvenliği 

önemsemek. 

*Kaynak: Schalom Schwartz, Universals in The Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical 

Tests in 20 Countries, 1992.



Amaç 

Toplumu oluĢturan tüm bireyler değerlidirler. Eğitimde hiçbir fert feda edilemez. Okul 

öncesi çocuklar da yetiĢkinler de her yaĢ dönemi önem arz eder. Okul öncesi dönem çocuğuna 

―Ne anlayacak daha!‖ diyerek, gençlikte ―Geç kalındı…‖ diyerek, yetiĢkinlikte ―ĠĢ iĢten geçti 

artık.‖ diye düĢünülerek eğitim konusu es geçilemez. Okul öncesi dönemde bulunan ve okul 

öncesi eğitimi almakta olan çocukların anlatılan Ģeylere potansiyellerinin yetmeyeceğini 

düĢünen insanlar için Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı‘nda yer alan 

Sosyal-Duygusal GeliĢim Kazanımları düĢüncelerini haksız çıkaran nitelik taĢımaktadır. Bu 

bireylerin değerler eğitimi de birtakım cinsel eğitim aĢamalarını içermektedir. Deniz ve Yıldız‘a 

(2018) göre programda bu konu genel olarak sosyal-duygusal geliĢim alanında incelenmiĢtir. 

Aynı zamanda KardeĢ ve Güney Kahraman (2018) tarafından incelenen okul öncesi 

öğretmenlerinin cinsel eğitime iliĢkin görüĢlerinde de değerlerin cinsel eğitimle beraber 

seyrettiği ve sınırların, mahremiyetin ve uygunluk gibi değerlerin cinsel eğitimle beraber 

çocuğa verilebileceğinden bahsedilmiĢtir. Bu nedenle çalıĢmamızda, toplumda çok sık 

karĢılaĢtığımız, sosyal medyadaki kiĢisel hesapları üzerinden yüksek sayıda takipçiye ulaĢan ve 

çeĢitli sponsorluklar yoluyla kazançlar elde etmek için çocuklarının mahrem nitelik taĢıyan 

değerlerinden tutun da temel ihtiyaçlarına kadar düzenli paylaĢımlar yapmakta olan ve 

çocuklarının özel yaĢamlarının mahremiyetini ihlal eden, geniĢ kitleler tarafından destek 

görmesi sebebiyle de değiĢen ve olumsuz bir biçimde dönüĢen mahremiyet algısına iĢaret eden 

annelerin paylaĢımları değerlendirilmiĢtir.  

Bu Ģekilde olagelen mahremiyet ihlalleri, normalleĢtirilmeye çalıĢılan istismar 

örnekleridir. Kimlik geliĢimi tamamlanmayan ve değerlerinin farkında olacak düzeyde biliĢsel 

geliĢim aĢamasına ulaĢamayan çocukların anneleri tarafından böylesine metalaĢtırılması, 

onlarda oluĢması beklenen değer anlayıĢına da verimsiz bir zemin hazırlamaktadır. Özellikle 

anneleri tarafından ticari ürün haline getirilen kız çocukları, büyüdüklerinde anneleri gibi birer 

anne olma yolunda ilerleyebilecek ve mahremiyet ihlaliyle beraber yanlıĢ değer algısı da 

nesilden nesile -yanlıĢ bir biçimde- aktarılmıĢ olacaktır. Annelerin sosyal medyada paylaĢım 

yaparken annelik olgusunu ve kızlarının mahremiyetlerini ve haklarını istismar etmeden, 

çocuklarını ticari birer ürün haline getirmeden ve çocuk haklarını ihlal etmeden paylaĢım 

yapmaları gerekmektedir. Toplumda bu konuya dikkat çekilmelidir. Değerler eğitiminin 

‗insanların tamamının sahip olduğu evrensel değerlere vurgu yaparak ideal karakter örnekleri 
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sergileyen, ahlaki değerleri olan, sorumluluk bilincinde hareket edebilen vatandaĢlar meydana 

getirmek‘ amacına bakacak olursak Instagram‘daki anne kız paylaĢımlarının birçoğunun bu 

amacını zedelediğini söyleyebiliriz. ÇalıĢmanın amacı bu konuda farkındalık kazandırmak, 

konunun hassasiyetine dikkati çekmektir. 

YÖNTEM 

Bu çalıĢmada nitel veri analizi çeĢitleri arasında çokça tercih edilen bir yöntem olarak 

doküman analizi yöntemi ve veri madenciliği yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman analizi yöntemi, 

yapılacak çalıĢma ile alakalı halihazırda var olan belgeleri ve kayıtları bir araya toplayarak 

belirli normlara göre ayırıp inceleme iĢlemine verilen bir addır. Çepni‘nin (2007) belgesel 

gözlem ya da belgesel tarama olarak da adlandırdığı doküman analizi yöntemi seçmede 

baĢlığımız ve alt baĢlıklarımız yol gösterici olmuĢtur. 

ÇalıĢmada doküman analizi ile beraber kullanılan veri madenciliği yöntemi oldukça fazla veri 

yığınından gelecekle ilgili yordama yapabileceğimizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar 

programları yardımıyla araĢtırmacılar tarafından elde edilmesi yöntemidir. Bulguların elde 

edilmesi ve incelenmesi açısından veri madenciliği yöntemi seçilmiĢtir. 

Kapsam ve Sınırlılıklar 

Türkiye‘de en çok kullanılan 3 sosyal paylaĢım uygulaması vardır. Bunlar Youtube, 

Instagram ve WhatsApp‘tır (Grafik.1). ÇalıĢmada konuyla ilgili söz konusu yaĢ grubunun 

bu paylaĢım uygulamalarını tercih etmesi ve görsele daha çok yer vermesi, çalıĢmanın 

evreninde Instagram gönderilerinin ön planda yer almasını sağlamıĢtır. Instagram'dan topluma 

yansımakta olan anne kız paylaĢımları çalıĢmanın sınırlılığını oluĢturmaktadır.  

 

Grafik.1 : Türkiye‘de En Yaygın Kullanılan Sosyal Medya Platformları 



Kaynak: https://recrodigital.com/turkiye-internet-ve-sosyal-medya-aliskanliklari-raporu- ocak-2021 

Instagram'da yer alan çalıĢma konusunu içeren paylaĢımlar bulunmuĢ ve incelenmiĢtir. 

Bu hususta çalıĢmada beĢ farklı bağlama hitap eden ve farklı sayıda takipçiye sahip, gönderileri 

herkesin takibine açık olan Instagram kullanıcısı anne tarafından paylaĢılan herkese açık beĢ 

adet gönderi, değerler özelinde incelenmiĢtir. Seçilen gönderilerin farklı birçok değere atıf 

yapıyor oluĢu sebebiyle bu sayı beĢ ile sınırlı tutulmuĢtur. 

BULGULAR 

ÇalıĢmaya dahil edilen paylaĢımları ve takip edilebilirlik durumları herkese açık olan 

anne profillerine ait tanıtım bölümü incelendiğinde profil sahiplerinin kendilerini ―anne, 

influencer, blogger, kiĢisel blog, dijital içerik üretici‖ Ģeklinde tanımladıkları görülmektedir. 

Ġncelenen Instagram hesaplarında annelerin doğum öncesinden baĢlayarak doğum süreci ve 

doğum sonrasında yaĢadıkları edimleri, çocuklarına ve kendilerine ait görüntüleri anlık durum –

hikaye (story) Ģeklinde paylaĢılmakta, ürün, hizmet ve mekan tanıtımı ile alakalı gönderiler 

etiket ve ‗hashtag‘ler ile desteklenmekte, her gün düzenli olarak atılan ‗story‘ler ile hesap aktif 

tutulmaktadır. Aynı zamanda temel ihtiyaçlara yönelik yaptıkları tanıtım çalıĢmalarının 

sonucunda markalardan iĢbirliği teklifleri aldıkları ve hikayelerinde daima tüketim odaklı 

mağaza linkleri bulunduğu da görülmüĢtür. ÇalıĢma kapsamında incelenen gönderiler ve 

hikayeler içinden değerlere uygunluğu açısından en çok göze çarpanlar seçilmiĢtir. 

 

Instagram Annelerine Ait Örnek Fotoğraflar ve Ġçeriklerin Değerlendirilmesi 

Bebeğine 6. Ay Kınası Yapan Anne PaylaĢımı Örneği 

Ġncelenen örnekler genelinde anne, bebeğine 6 ay kınası yapmaktadır. Anne de kızı da 

bindallı giymiĢlerdir ve bebeğin yüzü görünmektedir. Videoda bebeğin eli zorla açılarak kına 

sürülmüĢtür. Freud‘un Psiko-seksüel GeliĢim Kuramı‘na göre henüz oral dönemde olan bebeğin 

temel haz noktası ağzıdır ve bebek bu dönemde eli dahil olmak üzere Ģayet varsa eline geçen 

nesneleri de anlamlandırmak için ağzına götürmektedir. Çocuğun kınayı ağzına götürülebileceği 

düĢünülmemiĢtir. Aynı zamanda bebek, Piaget‘nin BiliĢsel GeliĢim Kuramı‘na göre duyu-motor 

dönemdedir. Bu dönemdeki bebekler dünyayı anlamak ve anlamlandırmak için motor becerilerini 

ve duyularını kullanırlar. Bebeklerin Piaget‘ye göre ilk zeka belirtisi olarak adlandırılan ikincil 

döngüsel hareketleri dünyaya geliĢlerinin 10-12. ayında kazandıkları bilgisini göz önünde 
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bulundurursak 6 aylık bir bebeğin ilk düĢünsel hareketini göstermiĢ olmasını beklemek açıkça 

yanlıĢ olmaktadır ve en erken 10. ayda görülen bu tepkilerin 6. ayda görülmesi geliĢimsel olarak 

mantık sınırlarını zorlamaktadır. Dolayısıyla bebek, olup bitenlerden haberdar değildir ve 

değerlerinin farkında olacak düzeyde biliĢsel geliĢim aĢamasına ulaĢamamıĢtır. Aynı zamanda 

bebeğe yapılan kınada anne bindallı giymiĢtir, ağlamıĢtır ve çocuğuna da giydirmiĢtir. Annenin 

ağlaması çocuğu da olumsuz etkileyecektir. Verilen davet açıkça israfı göstermekte ve annenin 

giyimi, takıları ve çocuğu geliĢim dönemine uygun giydirmeyiĢi mahremiyet, israf, kültür gibi 

pek çok değere aykırı düĢmektedir. Çocukların anneleri tarafından böylesine metalaĢtırılması ve 

bunun geniĢ kitlelerle paylaĢılması değerlere zarar verebilecektir. 

Halka Açık Yerlerde Bebeğini Emziren Anne PaylaĢımı Örneği 

Ġncelenen örnekler kapsamında paylaĢılan reel videosunda anne, çocuğunu her ortamda 

emzirdiğine dair fotoğrafları  herhangi bir sansüre yer vermeden sıralamıĢtır. Çocuk için emme, 

sadece beslenme ihtiyacının giderilmesi demek değildir. Freud’un Psiko-seksüel GeliĢim 

Kuramı‘na göre henüz oral dönemde bu çocuk için temel haz bölgesi ağızdır ve eylem emmedir. 

Çocuk için emme çok özel bir eylemdir çünkü bu dönemdeki çocuğun hayatı anlamlandırma 

yoludur, her Ģeyidir. Çocuğun en özel aktivitesidir. Bowlby‘nin Bağlanma Kuramı‘na göre bebek 

bu dönemde birincil bakım veren figürüne/annesine, arzu ettiği yakınlığı kurmakta ve yakınlığın 

devam etmesi için çeĢitli davranıĢlarda bulunmaktadır. Bağlanma davranıĢı olarak adlandırılan bu 

davranıĢlar çocuğu hem fiziksel hem sosyal hem de duygusal olarak besler ve çocuk için özel 

olan bu aktivite, çocuğun güvenli bağlanmayı gerçekleĢtirmesi için ehemmiyet arz eder. Güvenli 

bağlanma olmadan büyüyen çocuklar yetiĢkinlikte sorunlar yaĢamaktadırlar. Aynı zamanda  bu 

an anne için de özel olmalı ve bebeğin sosyal, zihinsel ve duygusal geliĢimi için anne tarafından 

korunmalıdır. Cümlelerde kullanılan özel kelimesi mahremiyet kavramını ve anın kıymetli-

biricik olması gerektiği düĢüncesini kapsamaktadır. Annenin anın özel oluĢuna ters düĢen ve 

sağlıksız bağlanmaya yol açacağı düĢüncesini uyandıran paylaĢımı mahremiyet, geleneksellik ve 

ailevi değerler gibi pek çok değere aykırıdır. Çocuğun bulunduğu dönem içinde her Ģeyi olan bu 

an çocuk için de anne için de özel kalmamıĢtır. 

 

 



Sponsorlu Ġçerik PaylaĢımında Çocuğuna Yer Veren Anne PaylaĢımı Örneği 

Ġncelenen örnekler genelinde anne, paylaĢımında çocuğu ile beraber yer almıĢ ve bir 

marka ile iĢbirliğini içeren bir paylaĢımda bulunmuĢtur. Annelerin hesabı genel olarak 

incelendiğinde çocuğu ile paylaĢımlarının çoğunun iĢbirliklerini içerdiği görülmüĢtür. Maddi 

gelir sağlamak maksadıyla çocukların bilinçleri dıĢında bu Ģekilde kullanılması, figürü 

metalaĢtırmakla eĢdeğerdir. Ġncelenen hesaplarda anne, kendi çocuğunu reklam amaçlı kullanarak 

çocuğun mahremiyetini zedelemektedir. MetalaĢan çocukla beraber markaya ait kampanyayı 

geniĢ kitlelere yaymak maksadıyla fotoğrafının üzerinde markaları etiketlemektedir. Instagram‘da 

çokça yer bulan bu gibi içerikler hem tüketime özendirmekte hem de çocukların özel alanlarını 

ihlal etmektedir. Bu tüketimler dolayısıyla israf artmakta ve artan israfın yaygınlaĢması değerlere 

ve değerlerin aktarımına zarar vermektedir. Erikson‘un Psiko-sosyal GeliĢim Kuramı‘na göre 

kimlik kazanımına karĢı kimlik karmaĢası evresi olarak adlandırılan döneme yaklaĢmakta olan 

çocuk için bu evre kimlik kazanımı hususunda kritik dönemdir. Mahremiyet ve değer algısı bu 

denli zedelenmiĢ bir çocuğun sağlıklı kimlik oluĢturması zor da olsa mümkündür fakat çocuğun 

bu konuda problemler yaĢaması muhtemeldir. 

Kızının Rızası Olmadan Menstrüasyon Dönemini PaylaĢan Anne Örneği 

Ġncelenen hesaplardan birinde anne, Instagram paylaĢımında kızının menstrüasyon 

görmeye baĢladığı ilk günü paylaĢmıĢ ve kutlamıĢtır. Bu döngünün paylaĢılması da saklanmaya 

çalıĢılması da akıĢa uymayan ek çaba gerektirir. Bu çabayı göstermek de göstermemek de kiĢisel 

tercihlere dayanır. PaylaĢımda yer alan ve paylaĢım üzerinde fikir beyan etmeyen çocuk, bunun 

saklanmasını ya da duyurulmasını düĢünebilecek biliĢsel düzeye eriĢmemiĢtir. Çocuk annesinin 

paylaĢımında yer almıĢ ve bu paylaĢım çok fazla insanın beğenisine ve yorumuna sunulmuĢtur. 

Toplumda benimsenen kimi değerlerce hoĢ karĢılansa da toplumun çoğunluğu tarafından 

olumsuz bir biçimde hedef alınan bu fotoğraf, aldığı olumsuz eleĢtiriler dolayısıyla ve ileride 

çocuğun karĢısına çıkabileceği olasılığı göz önünde bulundurulduğu zaman çocuğun duygusal 

geliĢimine olumsuz etki edecektir. Freud tarafından çokça kez dile getirilmiĢ olan çocukluk 

yaĢantılarında oluĢan saplantıların bu gibi durumlarda vuku bulacağı ve çocuğun yetiĢkinliğinde 

dahi sürebileceği gözden kaçmamalıdır. Çocuğun fikri alınmadan mahremiyetinin paylaĢılması 

Marcia‘nın Kimlik Statüleri‘ne göre çocuğun baĢarısız kimlik oluĢturmasına sebebiyet 

verebilecektir. 
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Marka ĠĢbirliğinde Çocuğu Ön Plana Çıkaran Anne PaylaĢımı Örneği 

Ġncelenen hesapların birinde anne, paylaĢımında çocuğu ile beraber yer almıĢ ve bir marka 

ile iĢbirliğini içeren bir paylaĢımda bulunmuĢtur. Sosyal medya annelerinin genelinin aksine bir 

gıda maddesini reklam maksadıyla kullanan anne, videoda çocuğuna aktif rol vermiĢtir. Annenin 

bu Ģekilde çocuğuna rol model olması, çocuğun gelecekteki hayat anlayıĢı üzerinde de etkili 

olabilecektir. Bu ilkeden yola çıkarak hayatına Ģekil vermeye çalıĢan çocuğun, Kohlberg‘in 

Ahlak GeliĢim Kuramı‘na göre Gelenek Öncesi Düzey olarak adlandırılan ve ilk olan düzeyde 

kalması ve ilerlemekte zorluk yaĢaması muhtemeldir. Bu düzeye ait olan ve ‗Ġtaat ve Ceza 

Eğilimi & Saf Çıkarcı Eğilim‘ olarak adlandırılan evrelere ait olan anne davranıĢı, çocuk 

üzerinde de olumsuz etkiler bırakacaktır. Bununla birlikte aynı gönderiden yansımakta olan 

tüketim özendiriciliği, toplumdaki tüketim arzusunu ve israfı artırmaktadır. Dolayısıyla yaĢanan 

bu durum değerler bağlamında incelendiği zaman hem ulusal hem de evrensel nitelikteki 

değerlere zarar verdiği ve toplumların temel taĢı olan eğitim konusunda çocuklarda yanlıĢ 

hazırbulunuĢluk oluĢturduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Değer algısı, sosyal medyada değiĢmektedir. Pek çok davranıĢ Ģekli günlük hayatta 

normal görülmezken, sosyal medyada kabul alabilmektedir. Gündelik hayatta yediğini içtiğini 

paylaĢmak ayıp iken; lüks mekânda yenen bir yemek paylaĢımı sosyal medyada sosyo- 

ekonomik gösterge olarak kabul edilmektedir. ―Kitle etkileme uzmanlığı” olarak da adlandırılan 

durumu, anneler ve kızları da takipçi sayısını artırabilmek, geniĢ kitlelere hitap edebilmek için bu 

tarz paylaĢımlar yapabilmektedir. Bu anlamda sosyal medya, annelik ve evlat kavramının 

sorgulanıp yeniden değerlendirildiği, annelik hususunda tabir-i caiz ise herkesin ahkam kestiği, 

tüm anne-kızların hep mutlu, alıĢveriĢte, yemekte görüldüğü; ticari birliktelik kıvamındaki yan 

yana duruĢların ‗hangi sponsoru yanıma çekerim‘ tadında olduğu, samimiyetten uzak, kurmaca 

ve rahatsız edici bir yapıya sahip olmaktadır. 

Kimisi yüzünün görünmesini mahremiyet ihlali kabul ederken; kimisi sınırları 

geniĢletmektedir. Bu anlamda sosyal medya, mahremiyet gibi pek çok alanı değiĢtirip 

dönüĢtürmektedir. KiĢilerin en özel anları evlilik, doğum, çocuk, ev hayatı gibi paylaĢımlar en 

ince ayrıntısına kadar paylaĢılmakta; gerekirse takip ve beğeni sayısını artırabilmek için beğeni 

toplayacağı düĢünülen kurmaca fotoğraflar, videolar sisteme yüklenmektedir. Ramazan aylarında 



pijama sponsoru ile anlaĢması hasebiyle 30 gün çeĢit çeĢit pijamalarla ev hallerini gördüğümüz 

anne-kızlardan, ilk gece, regl, doğum gibi kadınlığın en özel hallerini fütursuzca paranın çarkında 

öğüten anne ve kızlarının olması aradaki kutsal manevi bağı gölgelemektedir. Buradaki söz 

konusu sorunun iki ayağı vardır:  Birincisi bunun herhangi bir problem teĢkil etmeyeceği 

noktasında algının değiĢmesi; ikincisi ise konunun öneminin farkında olmasına rağmen çağın 

gereğinin bu olduğunu düĢünen ve bunu hayata geçiren  annelerin varlığıdır. Burada her iki 

durumda da önemli olan adım kadının eğitimi ve bilinçlenmesidir. Anne, öğrenir, değiĢir ve 

geliĢirse çocuğuna öğretir. Çocuğunu eğiten anne ise toplumsal bilinçlenmenin hareket noktası 

olur. ĠĢte bu hususlarda annelerin eğitimi ve duyarlılığı için değerler eğitimi baĢta rol 

oynayabilecek bir husus olarak ön plana çıkmaktadır. 
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EVLAT EDĠNEN ANNELER VE KIZLARI 

*Gamze BĠLĠR SEYHAN 

ÖZET 

Bu bölümde, çocuk koruma sisteminde yer alan aile temelli bakım hizmetlerinden evlat edinme konusu 

bağlamında evlat edinen anneler ve evlat edinilen kızları konusu ele alınmıĢtır. Çocuk koruma sistemi, aile temelli 

bakım hizmetleri, evlat edinme ve evlat edinme bağlamında anneler ve kızları konularına yer verilmiĢtir. Özellikle 

aile temelli bakım hizmetlerinden evlat edinme anne ve çocuk arasındaki iliĢki bağlamında değerlendirilerek neden 

aile temelli bakım hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması gerektiği ve anne kız arasındaki iliĢkinin önemi tartıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Anne-kız, evlat edinme, çocuk ruh sağlığı, kadın ruh sağlığı 

GĠRĠġ 

Çocuk Koruma Sistemi 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu, 20 Kasım 1989 yılında Çocuk Haklarına Dair 

SözleĢme‘nin ilk maddesini ―Bu SözleĢme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre 

daha erken yaĢta reĢit olma durumu hariç, on sekiz yaĢına kadar her insan çocuk sayılır.‖ 

Ģeklinde kabul etmiĢtir (UNICEF, 2004). Türkiye‘nin de taraf devletler arasında yer aldığı toplam 

142 ülke, bu sözleĢmeyi imzalamıĢ ve Türkiye‘de 2 Ekim 1995 tarihinde uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Buna paralel Ģekilde 2005 yılında kabul edilmiĢ olan Çocuk Koruma Kanunu‘nda 

ise ―daha erken yaĢta ergin olsa bile, on sekiz yaĢını doldurmamıĢ kiĢi‖ olarak tanımlanan çocuk 

kavramı ―küçük yaĢtaki erkek veya kız; soy bakımından oğul veya kız, evlat; bebeklik ile erginlik 

arasındaki geliĢme döneminde bulunan oğlan veya kız, uĢak‖ olarak açıklanmaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2019).  

Bebeklik ve erginlik dönemleri arasına denk gelen ve bireyin çocuk olarak adlandırıldığı bu 

dönem, çocuğun yaĢama, büyüme, geliĢme ve öğrenmeye dair her türlü ihtiyacı için baĢka 

insanlara ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Doğum öncesi dönemle birlikte baĢlayan ve doğum 

anından itibaren artarak devam eden Ģekilde, özellikle ilk yıllar bakım verene duyulan mutlak bir 

ihtiyacın varlığını ortaya koymaktadır. GeliĢim özellikleri nedeniyle özellikle erken çocukluk 

dönemiyle birlikte çocuk birtakım ihtiyaçlarını baĢkasına ihtiyaç duymadan karĢılayabilmekte, 

bazı noktalarda ise kendisine bakım veren yetiĢkinlere ihtiyaç duymaya devam etmektedir.  

*Dr., Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi,Temel Eğitim Bölümü, ORCID: 0000-0002-9888-8612, gamze.bilir.seyhan@ege.edu.tr 



21 
 

Çocuk reĢit sayılacağı on sekiz yaĢına kadar bir yetiĢkinin sevgisine, ilgisine ve 

ihtiyaçlarının karĢılanması için desteğine ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, on sekiz yaĢı 

itibariyle bireyin maddi ve manevi bağımsızlığına kavuĢana kadar çevresindeki insanlara ihtiyacı 

bulunmaya devam edecektir. Ayrıca, insanın doğası gereği sosyal bir varlık olması, sadece 

bireysellik değil, bir topluma ait olma ihtiyacına sahip olması ve bu nedenle de çevresindeki diğer 

insanlara ihtiyaç duyması yaĢamın sonuna kadar süregiden bir durum olarak varlığını 

korumaktadır.   

Çocuk kavramı günümüzdeki taĢıdığı anlama uzun bir süreç sonrasında sahip olmuĢtur. BirleĢmiĢ 

Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi ile çocuğa verilen anlam günümüzdeki halini almıĢtır (Erkut, 

Balcı & Yıldız, 2017). Çocuğa yüklenen anlamdaki değiĢmeyle birlikte çocukluk kavramının 

önem kazanması ve yapılan bilimsel araĢtırmaların insan yaĢamında çocukluğun yaĢam boyu 

devam eden etkisini ortaya çıkarması çocukluğa verilen önemi artmasına ve çocukların 

korunması gerektiği kavramının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur (Kırımsoy, vd., 2013).  

Her birey bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelmektedir. Bireyin sahip olduğu genetik 

özellikleri kadar, içinde bulunduğu çevrenin de çocuğun tüm geliĢim alanlarında çok büyük etkisi 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, erken çocukluk döneminde bireyin en iyi Ģekilde yetiĢtirilmesinde 

ve sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde ortaya çıkarabilmesinde en büyük sorumluluk 

çocuğun yaĢamındaki ilk yetiĢkin olan aileye düĢmektedir. Aile ve çocuk arasında bulunan 

iliĢkilerin biçimi ve ailenin çocukluğa ve çocuk yetiĢtirmeye karĢı sahip olduğu olumlu tutumları 

çocuğun davranıĢlarını ve gelecekteki yaĢamını Ģekillendirmektedir (ġimĢek, Erol, Öztop & Özer 

Özcan, 2008; Tezel-ġahin & Cevher, 2007).  

Bireylerin farklılara sahip olması gibi bireylerden oluĢan ailelerde farklı özelliklere ve yapılarak 

sahip olabilmektedir. Sahip oldukları durumlar ve Ģartlar nedeniyle her aile çocuklarına istendik 

düzeyde bakım verememekte ve çocuklarını yetiĢtirememektedir. Bu tür durumlar ortaya 

çıktığında, çocukların sahip oldukları korunma ihtiyaçları karĢılanamamakta ve bu çocukların 

korunarak, yaĢamlarını sürdürmelerini sağlayan ve onları yaĢama hazırlayan bir yapıya ihtiyaçları 

devam etmektedir. Bu bağlamda, çocukluk anlayıĢındaki dönüĢümle birlikte, ailenin çocuğa 

uygun bakım veremediği durumlarda devletin çocukları koruma sorumluluğu ön plana çıkmaya 

baĢlamıĢtır (Postman, 1995). Aynı zamanda, devletin bu sorumluluğunun dikkat çekmeye 

baĢlamasıyla çocuğu merkeze alan politika ve uygulamaların niceliğinde ve niteliğinde bir artıĢ 

meydana gelmiĢtir (Ercan, 2011). Bu noktadan hareketle, ailelerin sahip oldukları durumlardan 



ötürü çocuğuna bakım vermeye uygun olmaması durumunda çocuk koruma sistemiyle birlikte 

devlet korunma ihtiyacı olan çocukları himayesine alabilmekte, çocukların geliĢimlerinin 

desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karĢılanması için farklı bakım modelleri sunabilmektedir (KoĢar, 

1992; Erol, 2004; Erol, ġimĢek & Üstüner, 2005).  

Çocuk koruma sisteminde ilk olarak aile temelli bakım hizmetlerinin kullanılmasını çocuğun 

üstün yararına uygun olduğu ifade edilmektedir (Çocuk ve Gençlik Özel Ġhtisas Komisyonu, 

2018; UNICEF, 2004; 2013). Çocuğun sağlıklı bir Ģekilde büyümesi, geliĢim göstermesi ve 

öğrenmesi için aile ortamında yaĢamını devam ettirmesi önerilmektedir. Her çocuk potansiyeline 

eriĢebileceği bir hayat yaĢama hakkına sahiptir. BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Haklarına Dair 

SözleĢme‘de belirtildiği üzere çocuğun yetiĢtirilmesinde asıl sorumluluk sahibi anne babadır. 

Bunun mümkün olmadığı durumlarda, çocuktan sorumlu yasal vasiler bu sorumluluğa sahiptir. 

Yasal vasilerin de bulunmadığı durumlarda, Devletler çocuklar için uygun bakımı vermek ve 

bunu sürdürmekle yükümlüdürler. Çocuğun yararının mümkün olmadığı durumlar çocuğun 

güvenliğinin tehlikede olması anlamına gelmektedir (Akyüz, 1991). Çocuğun güvenliği pek çok 

farklı durumda tehlike altına girmektedir (Bilir-Seyhan, 2021). Çocuğun uğradığı kötü 

muameleler, ailelerin çocuğa karĢı görev ve sorumluklarını yerine getirmemesi, çocuk istismarı 

ve ihmalinin varlığı, anne baba ölümü, çocuğun yasal vasisi olabilecek birinin bulunmaması, 

çocuğun bir yakını olmayacak Ģekilde terk edilmiĢ olması (Yaman & Tuncay, 2020), parçalanmıĢ 

aileler gibi faktörler çocuğun koruma sistemine dahil edilmesine neden olan faktörlerdir.  

Devletin himayesinde olan çocuk koruma sistemi bağlamında, koruma altında bulunan çocuklara 

verilen bakım hizmetleri dört farklı baĢlık altında toplanmakta ve bu baĢlıklar Ģu Ģekilde 

sıralanmaktadır; çocuğun aile içinde bakımı ve korunması, koruyucu aile hizmeti, evlat edinme 

ve kurum bakımı. Bu sunulan hizmetlerden çocuğun aile içinde bakımı ve korunması, koruyucu 

aile hizmeti ve evlat edinme ihtiyacı olan çocuğa aile temelli bakım verilmesi üzerine kurulmuĢ 

yapılardır. Devletin aileleri çeĢitli yönlerden destekleyerek sahip oldukları Ģartlarını 

iyileĢtirmeleri ve bu durumda çocuklara biyolojik aileleri yanında bakım verildiği modelde 

çocuğun aile içinde bakımı ve korunması olarak adlandırılmaktadır. Koruyucu aile hizmeti, çeĢitli 

durumlar nedeniyle biyolojik ailesi yanında bakımı sağlanamayan çocuğa gönüllü aileler yanında 

devlet gözetiminde geçici olarak bakım verildiği modeldir. Evlat edinme devlet koruması altında 

olan çocukların kalıcı olarak evlat edinmek isteyen ailelerin yanına yerleĢtirilmesi ve çocuğun 

resmi olarak bu ailenin nüfusuna geçirilmesi yoluyla verilen bakım modelidir (AÇSHB, 2019). 
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Öte yandan, devlet korumasında aile temelli bakım modellerinden faydalanamayan çocuklar ise 

kurum bakımında yaĢayan çocuklar grubunu oluĢturmaktadır.  

Aile Temelli Bakım Hizmetleri: Koruyucu Ailelik ve Evlat Edinme 

Aile temelli bakım hizmetleri arasında yer alan koruyucu ailelik ve evlat edinme çocuğun 

üstün yararını sağlayan modellerdir. Evlat edinme çocuğun nüfusunu yasal olarak ailenin üzerine 

alması ve geçici bir süreye sahip olmamasıyla koruyucu ailelikten ayrılmaktadır. Yasayla 

belirlenmiĢ Ģartlar ıĢığında bir kimseyi evlat olarak kendi nüfusuna geçirmek olarak tanımlanmıĢ 

olan evlat edinme bir aile olma biçimi olarak görülmektedir. Aile temelli bakımın bir türü olarak 

ele alınan evlat edinme çocuklara her çocuğun hakkı olan bir aile yanında, sevgi dolu bir ortamda 

sevgi ile büyüme Ģansı sunmaktadır. Aynı zamanda, çeĢitli nedenlerle biyolojik olarak ebeveyn 

olamayan, olmayı tercih etmeyen ya da biyolojik olarak ebeveyn olmuĢ olsa da ihtiyacı olan bir 

çocuğa daha ebeveynlik yapmak isteyen kiĢilere de bu yolda fırsat sağlamaktadır. Evlat edinilmiĢ 

çocuklar kayıp, geçmiĢ hayatına iliĢkin bilgilerine sahip olamama ve aidiyet eksikliği gibi 

olumsuz durumlar yaĢayabilmektedir. Aile yapısının doğası gereği ebeveynler çocuğa 

sağladıkları ortamla aidiyet duygusunun geliĢmesini, çocuk ve bakım veren arasında güvenli 

bağlanmanın kurulmasını, çocuğun geliĢiminin desteklenerek çocuğun özgüven sahibi, günlük 

yaĢam becerilerini edinmiĢ ve yaĢama hazırlanmıĢ bir birey haline gelmesini sağlamaktadırlar. 

Bu bağlamda, evlat edinme yoluyla çocukların yaĢamak zorunda kaldıkları veya kalacakları 

olumsuz deneyimler, aile temelli bakım sayesinde en aza indirgenebilmekte ve hatta ortadan 

kaldırılabilmektedir. 

Çocuk yetiĢtirilmesi bağlamında, toplumlarda özellikle kadının bakım veren olarak 

konumlandırılmıĢ olması, evlat edinme konusunda özellikle dikkate alınması gereken bir 

durumdur. Günümüzde dahi etkileri devam eden kadının biyolojik olarak anne olamaması 

durumunda evliliklerin sona erdirilmesi, kadının suçlu olarak görülmesi, kadının anne olamadığı 

için kendini eksik bir kadın olarak görmesi gibi durumlar kadınlar üzerindeki yükün önemli 

göstergelerindendir. Bu bağlamda, evlat edinen annelerin evlat edinme nedenleri ve bir rol model 

olarak özellikle kız çocuklarına bu nedenleri nasıl yansıttıkları anne – kız arasında kurulan 

iliĢkinin de önemli temellerindendir. Çünkü, ebeveynler kendi geçmiĢleri ve kültürleriyle ilgili 

bilgi, davranıĢ, değer, gelenek ve inançlarını çocuklarına kültürel sosyalleĢme adı verilen bir 

süreçle aktarmaktadırlar. Gelecek neslin kadınlarının yetiĢtirilmesinde günümüz annelerinin hem 

temel bakım veren olmaları hem de kız çocuklarının özdeĢlik kurarak annelerini model almaları 



nedeniyle evlat edinme bağlamında anneler ve kızları arasındaki iliĢkinin önemli olduğu 

düĢünülmektedir.  

Evlat edinen bireylerin çoğunluğu bu deneyimle ilgili olumlu görüĢlere (Miall & March, 2005; 

Dave Thomas Foundation for Adoption, 2002) ve evlat edinme süreciyle ilgili genel olarak 

olumlu deneyimlere sahip olduklarını belirtmektedirler (Vandivere, Malm & Radel, 2009).  

Öte yandan, örneğin Amerika‘da son yıllarda evlat edinme sayısı artmaktayken, evlat edinme 

oranının azaldığı görülmektedir (Child Welfare Information Gateway, 2011). Bu durum, daha az 

sayıdan yetiĢkinin evlat edindiği anlamına gelmektedir. Özellikle uluslararası evlat edinme 

sürecindeki katı politikalar, evlat edinilebilir statüsünde az sayıda çocuk olması, doğurganlık 

engeli nedeniyle evlat edinmeyi düĢünen kadınlara sunulan yeni doğurganlık tedavileri gibi 

durumlar evlat edinme bağlamındaki değiĢiklikleri kısmen açıklamaktadır (Jones, 2008; 

Vandivere, vd., 2009). Kadınlar, anne olmak için evlat edinme seçeneğini ―en iyi ikinci seçenek‖ 

olarak görürlerse (Fisher, 2003) veya evlat edinme konusu kendileri için tabu haline gelmiĢse, 

evlat edinmeyi düĢünmemektedirler. Bu noktada, kadınların evlat edinmeyi isteme 

motivasyonları öne çıkmaktadır. Bu bölüm, evlat edinen kadınlar ve kızları konularını temel 

almıĢ olduğu için evlat edinme konusunu tartıĢılırken ―annelik‖ üzerinden gidilmiĢtir. Ayrıca, 

erkek ve kadınların evlat edinme ve doğurganlık ile etkileĢim biçimleri farklı modeller 

göstermektedir. Kısırlık ve doğurganlık tedavisi genellikle kadın bedenine odaklanmaktadır 

(Thompson, 2005).  

Evlat Edinen Anneler ve Evlat Edinilen Kızları 

Kadınlar anne olma üzerinden sosyal ve ahlaki kazanımlar elde etmektedirler. Anne 

olmak ve çocuğun sahip olacağı olumlu yanlar annenin baĢarısı olarak görülmektedir. Anneler 

çocuklarına verdikleri bakım üzerinden ―iyi anne‖ veya ―kötü anne‖ olarak 

değerlendirilebilmektedirler. ―Ġyi annenin‖ çocuğun isteklerini kendi isteklerinin önüne koyması 

ve çocuğunun geleceği için kendinden vazgeçmesi beklenebilmektedir (March & Miall, 2006). 

Dolayısıyla, biyolojik olarak anne olmak ve bir çocuğu yetiĢtirmek kadının tüm hayatı üzerinde 

büyük bir baskı oluĢturabilmektedir. Öte yandan, biyolojik olarak anne olması mümkün olmayan 

kadınların da sayısı oldukça fazladır. Çocuk yetiĢtirmede bakım veren olarak anne / kadın 

üzerindeki baskı, biyolojik olarak anne olması mümkün olmayan kadınlar için daha da sert 

koĢullar yaratabilmektedir.  
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Biyolojik olarak doğal yollardan anne olma ihtimali bulunmayan kadınların çoğu pek çok tedavi 

yöntemi denedikten sonra evlat edinmeyi anne olma yolu olarak seçmektedirler. Bu durumun 

nedeni evlat edinmeye karĢı sahip olunan önyargılar olmaktadır. Durumun tabu haline gelmiĢ 

olması kiĢilerin bu süreci normalleĢtirmesi önünde bir engel teĢkil edebilmektedir. Öte yandan, 

evlat edinme sadece biyolojik olarak çocuk sahibi olamayan bireyler için kullanılacak bir yöntem 

olarak düĢünülmemelidir. Biyolojik olarak anne olmuĢ olan, olabilen ya da olmayı tercih etmeyen 

kadınlar da evlat edinme yoluyla korunma ihtiyacı olan bir çocuğa annelik yapabilmektedirler. 

Bir diğer ifadeyle, aslında kadınların evlat edinmeyi bir seçenek olarak görmeleri için biyolojik 

olarak çocuk sahibi olamama kriterine ihtiyaçları bulunmamaktadır. Kadınların anne olmaya 

istekli olmaları, evlat edinmeyi düĢünmeye istekli olmaları, evlat edinme kavramını 

normalleĢtirmiĢ olmaları evlat edinme yolculuğundaki ilk adımları oluĢturmaktadır.  

Kadınların anne olmak için evlat edinme istekleri ardındaki motivasyonlarını anlamak ve bu yolla 

toplumdaki evlat edinmeye iliĢkin tabulaĢmanın ortadan kaldırılması için farkındalık yaratmaya 

çalıĢmak evlat edinme sürecinde yer alan kadınlar ve çocuklar için çeĢitli faydalar sağlamaktadır. 

Özellikle kadınların biyolojik olarak anne olmak adına aldıkları tedavilerdeki düĢük baĢarı 

oranları (Inhorn, 2002) ve bu tedavilerin pahalı olmuĢ olması (Beckman & Harvey, 2005) 

anneleri yıpratabilmektedir. Bazı kadınlar için her türlü tedaviye rağmen, anne olmalarının tek 

yolu evlat edinme olabilmektedir. Özellikle, bazı toplumlarda ―anne‖ kimliğine sahip olamamak 

kadınların yaĢamdan daha düĢük doyum almasına neden olabilmekte ve hatta anneliğin öneminin 

yüksek olduğu toplumlarda çocuksuz kadınlar için ciddi bir endiĢe kaynağı olabilmektedir 

(McQuillan, Stone & Greil, 2007; McQuillan, vd., 2012). Bu nedenle evliliği sonlanan pek çok 

kadın bulunmaktadır. Evlat edinme konusunda farkındalığın artması, toplumda bu konunun 

normalleĢmesini de sağlayacaktır. Bu nedenle, bu konuyu normalleĢtirmek için toplumun yapısal 

özelliklerini bilmek evlat edinme konusundaki isteksizliğe katkıda bulunma ihtimali olan evlat 

edinme politikalarının aydınlatılmasına yardımcı olabilecektir. Bazı araĢtırmalar, evlat edinmeye 

iliĢkin olumsuz yargılar nedeniyle ortaya çıkan korkular ve uzun süreler boyunca bekleme 

listesinde kalma ihtimali potansiyel olarak evlat edinebilecek kadınların evlat edinme arayıĢından 

caymasına neden olabilmektedir (Zhang & Lee, 2010). Bu kısıtlamaları anlamak ve ortadan 

kaldırmak, ihtiyaç sahibi çocuklar ve kadınlar için evlat edinme yoluyla aile olma çabalarına 

rehberlik edebilecektir.  



Bazı toplumlarda, annelik genellikle kadınlığın en önemli bileĢeni olarak görülmekte ve bu 

nedenle de yetiĢkin kadınlığının temel taĢları arasında gebelik ve ebeveyn olmak bulunmaktadır 

(Ireland, 1993; Ulrich & Weatherall, 2000). Benzer Ģekilde, üreme yeteneğinin kadın olmanın en 

değerli yönü ve bir kadının hayatında yapabileceği en önemli Ģey olarak görüldüğü 

belirtilmektedir (Parry, 2005). Her kadının anne olma zorunluluğunu bulunmadığı, bazı 

kadınların bunu tercih etmeyebileceği ve bazı kadınların annelikten vazgeçebileceği gibi konulara 

gereken önem verilmemektedir. Anneliğe ait kültürel ideolojiler, çeĢitli nedenlerden ötürü hamile 

kalamayan kadınların eksik olduklarını ima etmektedirler (Elson, 2004; Morell, 2000). Bu 

nedenle de tüm kadınlar genellikle hamileliğin anne olmanın en iyi yolu olduğuna inandırılmakta 

(Wolf, 2001) bu da evlat edinme kavramının normalleĢtirilmesinin önünde büyük bir engel 

oluĢturmaktadır. Çünkü bu nedenlerden dolayı evlat edinilen çocuklar ―gerçek‖ çocuklar ve 

anneler ―gerçek‖ anneler olarak nitelendirilmemektedir. Bu durum da kadınların evlat edindikleri 

takdirde baĢarısız olacakları yönündeki yanlıĢ algıyı güçlendirmektedir.  

Bir çocuğun sadece dünyaya gelmesine neden olmak bir baĢarı haline gelmiĢtir. Oysa bir 

çocuğun dünyaya gelmesinin ardından yetiĢtirilmesi emek ve zaman isteyen çok kapsamlı bir 

süreçtir. Kadınlar için özellikle hamilelik süreci, kendisi de dahil olmak üzere herkese kadınlığını 

gösteren somut bir deneyimdir (Draper, 2003). Evlat edinme yoluyla anne olan kadınlar bu somut 

deneyimi yaĢamadan anne olmaktadır ve bu durum anneliklerini eksik olarak algılamalarına 

neden olabilmektedir. Hamileliğin somut bir deneyim sunması dıĢında, hamile kadınlar ve 

hamilelik için uygulanan kültürel ritüeller, toplum desteği gibi durumlar evlat edinme sürecinde 

olan anneler için gerçekleĢtirilmeyebilmektedir (Goldberg & Smith, 2008). Bu durumlar, 

kadınların anne olmak için evlat edinmeyi tercih etmeleri önünde bir engel teĢkil etmektedir. Öte 

yandan, evlat edinme sürecinde de anneler bir hazırlık sürecinin içerisine girmektedirler. 

Toplumda bu durum normalleĢtikçe evlat edinmeyi düĢünen annelerin de toplumsal olarak 

desteklenmesi, ―kalben‖ gebeliklerinin fizyolojik bir gebelik olarak beklenmesi gibi durumlar 

yaygınlaĢmaktadır.  

Son yıllarda, annelik ve kadınlık arasında bulunan iliĢkinin değiĢmesi için yapılan giriĢimlere 

rağmen (Gillespie, 2003; Morell, 2000), bu ikili arasındaki iliĢki güçlü ve yaygın olmaya devam 

etmektedir. Biyolojik olarak çocuk sahibi olamamaya neden olan kısırlık, yalnızca kadınların 

çocukları olmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda üreme ve kadınlık arasındaki güçlü 

bağlantı göz önüne alındığında, kadın olarak kendilerini nasıl hissettiklerini de 
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etkileyebilmektedir. Evlat edinmenin normalleĢtirilmesi, anne olmak için doğurmanın gerekli 

olmaması, anne olmanın tek yolunun doğum yapmak olmaması gibi durumlar yaygınlaĢtıkça, bir 

kadının anne olması için bir çocuğa annelik yapması yeterli hale gelecektir. Çünkü üreme ve 

kadınlık ile annelik ve kadınlık arasındaki bu iliĢkinin tek gerçek olmadığı anlaĢılacaktır. Kadının 

sahip olduğu kadın rolünü yerine getirmesi için anne olmasının, hamile kalmasının ve biyolojik 

olarak anne olmasının gerekmediği bir gerçektir. Bu gerçeğin kabul görmesi için annelerin kız 

çocuklarına bu konuda destek olmaları, bu gerçeği kendi gerçekliği yapmalarını sağlamaları ve 

bu konuda rol model olmaları gerekmektedir. Ancak bu Ģekilde yapılacak nesiller arası aktarımla 

kadınlara yüklenmiĢ olan bu baskıların ortadan kaldırılması sağlanabilecektir. Kadının 

geleceğinin Ģekillenmesi için kadınların ve geleceğin kadınları olacak kız çocuklarının 

sorumlulukları bulunmaktadır.  

Evlat edinmeyi düĢünen veya evlat edinmiĢ olan anneler, nedeni ne olursa olsun kısırlık 

damgasıyla ve çocuklarıyla kan bağını paylaĢmadıkları yargısıyla karĢı karĢıya kalmaktadırlar. 

Evlat edindirilen çocukların evlat edinme öncesi olumsuz deneyimlere maruz kalmıĢ olma 

ihtimalleri, anne ve çocuk arasında bağlanmanın gerçekleĢmeme durumu, genetik özelliklerin 

baskın olacağı beklentisi gibi durumlar evlat edinme konusundaki önyargıları desteklemektedir 

(Shostack, Freese, Link & Phelan, 2009; Wierzbicki, 1993). Ayrıca, evlat edinen anneler, 

biyolojik ebeveynlerin fikrini değiĢtireceği ve çocuğu kendilerinden geri alacağı veya 

kendilerinin ―gerçek‖ anneler olarak görülmeyeceği korkuları gibi evlat edinmeye iliĢkin 

endiĢelere sahip olabilmektedirler (March, 1995). Bu durumların her biri, kadınların evlat 

edinmekten kaçınmalarına veya bunu bir olasılık olarak görmemelerine neden olmaktadır. 

Oysaki, çocukların bir aileye sahip olmadan büyümesi, kurum bakımında yaĢaması ve olumsuz 

deneyimlere maruz kalması bu çocukların daha riskli bir yaĢama sahip olmalarına, davranıĢ 

problemleri geliĢtirmelerine neden olmaktadır (Grotevant vd., 2006; Simmel, Barth & Brooks, 

2007). Bir diğer ifadeyle, çocukların evlat edinilmesi aslında onların yaĢamında olumlu 

deneyimlerin yaĢanmasını sağlamakta, bakım vereniyle bağlanmanın yeniden kurulması için bir 

fırsat sağlamaktadır. Ayrıca, bireyin yaĢamının Ģekillenmesinde sadece genetik özelliklerin değil, 

çevresel faktörlerin de etkisi olduğu ifade edilmektedir. Böylelikle de olumsuz durumlar 

yaĢanmadan önlem alınmıĢ olmaktadır. Evlat edinme yoluyla anne olmak isteyen kadınlar anne 

olabilmekte, korunma ihtiyacı olan kız çocukları ise sağlıklı bir büyüme ortamına eriĢebilmekte 

ve güçlü kadınların kızları olabilmektedirler.  



Evlat edinme konusunun normalleĢerek anneler ve kızlarının faydasına olacak Ģekilde hizmet 

etmesi için tüm toplumların farkındalıklarının artırılmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Evlat edinen 

anneler, evlat edinmiĢ oldukları kız çocuklarına kendi sahip oldukları rolleri ve sorumlulukları 

aktarmaktadırlar. Çocukların görerek ve taklit ederek öğrenmeleri kız çocuklarının annelerine 

benzemelerini sağlamaktadır. Evlat edinmeyi normalleĢtirerek anne olmuĢ kadınların kız 

çocukları da evlat edinme konusunun normal bir Ģey olduğunu bilerek büyüyeceklerdir. 

Böylelikle, evlat edinmenin toplum içinde normalleĢmesi için sağlam adımlar atılmıĢ olacaktır. 

Ayrıca, hamilelik ve kadınlık arasındaki iliĢkinin de dönüĢebilmesi, ―tam‖ bir kadın olmak için 

doğurmanın gerekmediğinin anlaĢılabilmesi için de annelerden kızlarına olacak bu aktarıma 

gereksinim duyulmaktadır. Bir kız çocuğu annesinden öğrenecekleri ile bunu kendi nesline ve 

kendisinden sonra gelen nesle aktarabilecektir.  

Kızların kendilerini evlat edinen annelerinden, anneleriyle olan deneyimlerinden öğrenecekleri 

pek çok Ģey bulunmaktadır. Örneğin, yapılmıĢ olan bir araĢtırmada, kızların yakın arkadaĢlarıyla 

iliĢkilerinin anneleriyle olan olumlu iliĢkileri tarafından desteklendiği tespit edilmiĢtir (Gold & 

Yanof, 1985). Kız çocuklarının anneleriyle olan olumlu iliĢkileri çocuklar tarafından 

ödüllendirici olarak algılanabilmektedir. Ayrıca, kız çocuklarının yaĢamlarına yönelik 

seçimlerinde annelerinin etkisini ortaya koyan çalıĢmalar bulunmaktadır (Barnett, 1971; Cui, Liu 

& Zhao, 2019; Karafillakis, Peretti-Watel, Verger, Chantler & Larson, 2022; Tangri, 1972). 

Literatürde, kızların neden annelerine benzediklerini açıklamaya çalıĢan teorilere rastlanmaktadır. 

Psikanalitik bakıĢı benimseyen araĢtırmacılar, kız çocuklarının anneliğe ait değer ve davranıĢları 

bilinçsizce içselleĢtirdiklerini savunmakta ve bu değer ve davranıĢların anlamına vurgu 

yapmaktadırlar. Bir diğer bakıĢ olan sosyal öğrenme yaklaĢımını benimseyen araĢtırmacılar ise, 

bilinçsiz özdeĢleĢme fikrini göz ardı etmektedirler, aksine rol modeli alma ilkelerini 

savunmaktadırlar (Frieze, Parsons, Johnson, Ruble & Zellman, 1978). Böylelikle, kızlar 

annelerinin davranıĢlarını taklit etmekte, bu taklitleri tutarlı ve olumlu bir Ģekilde pekiĢtirilmekte 

ve bu nedenle de anneleri gibi olabilmektedirler, annelerine benzemektedirler (Weitzman, 1984). 

Bu iki bakıĢta da genetikten bahsedilmediği kızların annelerini görerek, onlarla yaĢayarak ve 

kadın olma içgüdüsüyle annelerine benzedikleri görülmektedir. Bu nedenle de evlat edinme 

yoluyla anne-kız olmuĢ kiĢilerin birbirlerine benzedikleri, birbirlerine uyum sağladıkları ve 

özellikle kız çocuklarının annelerinden aldıkları birtakım özellikleri olduğu ifade edilebilir.  
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Kız çocuklarının anneleriyle olan iliĢkilerini sürdürme olasılıklarının erkek çocuklara göre daha 

fazla olduğu ifade edilmektedir (Chodorow, 1974; 1978). YaĢamları boyunca anneler ve kızları 

arasında kiĢisel bir özdeĢleĢme bulunmaktadır. Bunun temel kaynağı ise annenin pek çok 

toplumda birincil bakım veren konumunda olmasıdır. Kız çocuğu ergenliğinde de yetiĢkinliğinde 

de annesiyle özdeĢim kurmaya devam etmektedir. Bu durum erkek çocuklarda farklı bir seyir 

göstermektedir. Erkek çocuklarının annesiyle özdeĢimi yerini ilerleyen yıllarda babayla ya da 

baĢka bir erkek figürüyle özdeĢime bırakmaktadır. Kız çocuklar ise anneyle özdeĢleĢme sürecine 

devam etmekte ve yetiĢkin kimliğini oluĢtururken de anne – kız iliĢkisini sürdürmektedir. 

Anneleriyle aralarında olan bu uzun süreli özdeĢimler nedeniyle, kız çocukları kendilerini daha 

çok annelerine benzetmektedirler (Chodorow, 1978).  

Anneler ve kızlarının arasındaki iliĢkiye Ģekil veren üç temel sav bulunmaktadır. Bunların ilki, 

annenin kızıyla aynı cinsiyeti paylaĢmasından ötürü özdeĢleĢmesidir ve anne bu süreçte kendini 

yeniden yaratmıĢtır. Ġkinci sav, anne kendini kızından ayırt edemeyerek, kendisi hakkında sahip 

olduğu duyguları kızına yansıtmıĢtır. Üçüncü sav ise anne bilinçsizce kendisinin küçük çocuk 

haline karĢı davrandığı gibi kızına da davranmaktadır. Annenlerin kızları aracılığıyla hem kendi 

çocukluğunu hem de kendi annesinin kimliğini yaĢadığı öne sürülmektedir; bir diğer ifadeyle 

anne kızıyla özdeĢleĢerek "hem kendi annesi hem de kendi çocuğu" olmaktadır (Hammer, 1976). 

Anneler ve kızları arasındaki iliĢki kızların yaĢamlarını etkileme gücüne sahiptir. Bir çalıĢmada, 

annelerin kızlarının sağlığı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkarılmıĢtır (Walters, 

2017). Ayrıca, annelerin davranıĢ ve düĢünceleri ile kızlarının beden imajlarının geliĢimi arasında 

biliĢsel ve davranıĢsal düzeyde bir iliĢki olduğu belirtilmektedir (Gil-Llario, Munoz, Ceccato, 

Ballester & Gimenez, 2019). Bu bağlamda, annelerin kızlarının fiziksel geliĢiminin 

Ģekillenmesinde rol oynadıkları ifade edilebilir. Öte yandan, bu rol sadece fiziksel geliĢimle 

sınırlı kalmamaktadır. Annelerin sahip oldukları olumsuz duygular, kızlarının pasif davranıĢlara 

sahip olmasına neden olmaktayken, annelerin olumlu duyguları ise kızlarının biliĢsel yeniden 

yapılandırma süreçlerini ve problem çözme becerilerinin kullanımını olumlu yönde 

etkilemektedir (Chen, Wu & Wang, 2018).  

Anneler ve kızları arasındaki özdeĢim kaynaklı ve uzun süreli iliĢki sadece kız çocuklarının değil 

annelerinin de yaĢamlarını etkilemektedir. Evlat edinme yoluyla kurulmuĢ olan bu bağ ise ihtiyaç 

sahibi iki farklı bireyin ihtiyaçlarını gidermektedir. Anne olmak isteyen bir kadının ve bir anneye 

ihtiyaç duyan bir çocuğun ihtiyaçları evlat edinme yoluyla karĢılanabilmektedir. Bu Ģekilde 



kurulmuĢ olan bir bağ anne ve kız iliĢkisinin ömür boyu sürebilmesi için temellerinin atılmasını 

sağlayacaktır. Anneler ve kızları arasındaki bu farklı iliĢki için evlat edinme yolunun daha çok 

insan tarafından normalleĢtirilmesi daha fazla annenin ve daha fazla kız çocuğunun hayatını 

olumlu yönde değiĢtirebilme gücüne sahiptir.  

Tüm bu bilgiler ıĢığında, çocuk koruma sistemi bağlamında aile temelli bakım hizmetleri 

arasında ele alınan evlat edinme aracılığıyla çocuklara sıcak bir yuva sağlanabilmektedir. Aile 

temelli olan bu bakım ortamında, kız çocuklarının anne Ģefkatine kavuĢması, kadınların da 

annelik duygusuna sahip olmaları sağlanabilmektedir. Evlat edinen anneler ve evlat edinilen 

kızları arasında kurulan iliĢki aracılığıyla kızlar annelerinden kadın olmayı öğrenmektedirler. 

Evlat edinen anneler ―eksiksiz‖ bir kadın olmak için biyolojik yolla anne olmanın gerekmediğini 

ve evlat edinme yoluyla da ―tam‖ bir anne olunabileceğini kendileri için normalleĢtirmeliler ve 

bu düĢünce Ģeklini nesiller arası aktarımla bir sonraki nesil olan kızlarına aktarabilmelidirler.  

Yazar Hakkında: Yazarın kendisi de evlat edinilmiĢtir. Doğduğunda evlat edinilmiĢ olan yazar, 

defalarca biyolojik yolla hamile kalma denemesi yapılmıĢ ve hepsi olumsuz sonuçlanmıĢ olan bir 

kadının 23 senelik evliliğinin içine dahil olmuĢtur. Evliliğinin ilk 23 senesinde anne olmaya 

çalıĢmıĢ olan yazarın annesi evlat edinme yoluyla anne olmuĢ ve bölümün yazarı olan kızını 

eĢiyle birlikte sevgi ve Ģefkatle büyütmüĢtür. Evlat edinme sayesinde, bir çift ebeveyn olma 

mutluluğunu ve bir kız çocuğu da sevgi dolu bir ailede büyüme Ģansını elde etmiĢtir. Ayrıca, 

yazar gittikçe annesine benzemektedir. Annesi gibi yapmayı öğrendiği pek çok Ģey 

bulunmaktayken, fiziksel olarak da annesine benzemektedir.  

KAYNAKÇA 

Akyüz, E. (1991). Çocuğun güvenliği ilkesi ıĢığında korunmaya muhtaç çocuklar. Ankara Üniversitesi  

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 709-734. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000682 

Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB). (2019). Türkiye aile yapısı araĢtırması. Ankara:  

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

Barnett, R. C. (1971). Personality correlates of vocational planning. Genetic Psychology Monographs, 83,  

309-356. 

Beckman, L. J., & Harvey, S. M. (2005). Current reproductive technologies: Increased access and choice?  

Journal of Social Issues, 61(1), 1-20. 

Bilir-Seyhan, G. (2021). Koruma altındaki çocuklar. D. Erol (Ed.), Erken çocukluk döneminde  

dezavantajlı çocuklar içinde (271-302). Eğiten Kitap.  

Chen, X., Wu, X., & Wang, Y. (2018). Mothers‘ emotional expression and discipline and preschoolers‘  

https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000682


31 
 

emotional regulation strategies: Gender differences. Journal of Child and Family Studies, 27(11), 3709-

3716. 

Child Welfare Information Gateway. (2011). How many children were adopted in 2007 and 2008?  

Washington, DC: U.S. Department of Health & Human Services, Children‘s Bureau. 

Chodorow, N. (1974). Family structure and feminine personality. (43-66). M. Z. Rosaldo and 

L. Lamphere (eds.), Women, Culture, and Society. Stanford, CA: Stanford University Press. 

Chodorow, N. (1978). The Reproduction of Mothering. Berkeley: University of California Press. 

Çocuk ve Gençlik Özel Ġhtisas Komisyonu (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023): Çocuk  

ÇalıĢma Grubu Raporu. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı.   

Cui, Y., Liu, H., & Zhao, L. (2019). Mother's education and child development: Evidence from the  

compulsory school reform in China. Journal of Comparative Economics, 47(3), 669-692. 

Dave Thomas Foundation for Adoption. (2002). National Adoption Attitudes Survey: Research report.  

Columbus, OH: Author. 

Draper, J. (2003). Blurring, moving and broken boundaries: Men‘s encounters with the pregnant body.  

Sociology of Health and Illness, 25, 743-767. 

Elson, J. (2004). Am I still a woman? Hysterectomy and gender identity. Philadelphia, PA: Temple  

University Press. 

Ercan, R. (2011). Modern çocukluk paradigması. Journal of World of Turks, 3(2), 85-98.  

Erkut, Z., Balcı, S. & Yıldız, S. (2017). Tarihsel süreç içinde çocuk. Çocuk ve Medeniyet, 2(3), 17-28. 

Erol, N. (2004). Yuva, yetiĢtirme yurtları sorunun mu yoksa çözümün mü parçası? Koruma altındaki  

çocuklar; Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVII. Sempozyum Sunuları – 23–25 ġubat 2004 (Yayına 

hazırlayan Runa Uslu). Ankara Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yayınları, 

Yayın No: IX. Ankara Üniversitesi Basımevi; 33–140.  

Erol, N., ġimĢek, Z. & Üstüner, S. (2005). Çiçekli dünyamda elimi yalnız bırakma: Dünya‟da ve  

Türkiye‟de çocuk koruma sistemleri, kurum bakımı, koruyucu aile ve evlat edinme. Ümit  

Matbaacılık.  

Fisher, A. (2003). Still ―not quite as good as having your own‖? Toward a sociology of adoption. Annual Review of 

Sociology, 29, 335-361. 

Frieze, I., Parsons, J., Johnson, P., Ruble, D. & Zellman, G. (1978). Women and Sex Roles: A Social Psy- chological 

Perspective. New York: W. W. Nort 

Gil-Llario, M. D., Muñoz, V., Ceccato, R., Ballester-Arnal, R., & Giménez-García, C. (2019). Relationship between 

mothers' thoughts and behaviors and their daughters' development of the body image. Revista de Psicología 

Clínica con Niños y Adolescentes, 6, 30-35.  

Gillespie, R. (2003). Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntary childless women. 

Gender & Society, 17, 122-136. 

Gold, M., & Yanof, D. S. (1985). Mothers, daughters, and girlfriends. Journal of Personality and Social 

Psychology, 49(3), 654. 



Goldberg, A., & Smith, J. (2008). Social support and psychological well-being in lesbian and heterosexual 

preadoptive couples. Family Relations, 57, 281-294. 

Grotevant, H., van Dulmen, M., Dunbar, N., Nelson-Christendaughter, J., Christian, M., Fan, X., & Miller, B. 

(2006). Antisocial behavior of adoptees and non adoptees: Prediction from early history and adolescent 

relationships. Journal of Research on Adolescents, 16(1), 105-131. 

Hammer, S. (1976). Daughters and Mothers: Mothers and Daughters. New York: New American 

Library. 

Inhorn, M. (2002). The ―local‖ confronts the ―global‖: Infertile bodies and new reproductive technologies in Egypt. 

In M. Inhorn & F. Balen (Eds.), Infertility around the globe: New thinking on childlessness, gender, and 

reproductive technologies (pp. 263-282). Berkeley: University of California Press. 

Ireland, M (1993). Reconceiving women: Separating motherhood from female identity. New York, NY: Guilford 

Press. 

Jones, J. (2008). Adoption experiences of women and men and demand for children to adopt by women 18-44 years 

of age in the United States, 2002. Vital and Health Statistics, 23, 1-36. 

Karafillakis, E., Peretti-Watel, P., Verger, P., Chantler, T., & Larson, H. J. (2022). ‗I trust them because my mum 

trusts them‘: Exploring the role of trust in HPV vaccination decision-making among adolescent girls and 

their mothers in France. Vaccine, 40(8), 1090-1097.  

Kırımsoy, E., Acar, H., YokuĢ Sevük, H., Kaynak, H., Aydın, M., Antakyalıoğlu, ġ., Özdemir, U., Mutlu, Y. ve 

Baykara Acar, Y. (Ed.). (2013). Çocuk adalet sistemi çalıĢanları eğitim programı: Sosyal çalıĢma 

görevlileri için eğitim kitabı. Çocuklar Ġçin Adalet Projesi. 

KoĢar, G. N. (1992). Sosyal hizmetlerde aile ve çocuk refahı alanı. (2.Baskı). Ġltek A.ġ.  

March, K. (1995). Perceptions of adoption as social stigma: Motivation for search and reunion. Journal of  

Marriage and the Family, 57, 653-660. 

March, K., & Miall, C. E. (2006). Reinforcing the motherhood ideal: Public perceptions of biological  

mothers who make an adoption plan. Canadian Review of Sociology, 43(4), 367-386. 

McQuillan, J., Greil, A., Shreffler, K., Wonch-Hill, P., Gentzler, K., & Hathcoat, J. (2012). Does the  

reason matter? Variation in childlessness concerns among US women. Journal of Marriage and Family, 74, 

1166-1881. 

McQuillan, J., Stone, R. T., & Greil, A. (2007). Infertility and life satisfaction among women. Journal of  

Family Issues, 28, 955-981. 

Miall, C., & March, K. (2005). Open adoption as a family form: Community assessments and social  

support. Journal of Family Issues, 26, 380-410. 

Morell, C. (2000). Saying no: Women‘s experiences with reproductive refusal. Feminism and  

Psychology, 10, 313-322. 

Parry, D. C. (2005). Work, leisure, and support groups: An examination of the ways women with  

infertility respond to pronatalist ideology. Sex Roles, 53, 337-346. 

Postman, N. (1995). Çocukluğun YokoluĢu. (K. Ġnal, Çev.). Ġmge Kitabevi. (Orijinal eserin basım tarihi  

1987). 



33 
 

Shostack, S., Freese, J., Link, B., & Phelan, J. (2009). The politics of the gene: Social status and beliefs  

about genetics for individual outcomes. Social Psychology Quarterly, 72, 77-93. 

Simmel, C., Barth, R. P., & Brooks, D. (2007). Adopted foster youths‘ psychosocial functioning: A  

longitudinal perspective. Child & Family Social Work, 12, 336-348. 

ġimĢek, Z., Erol, N., Öztop, D. & Özcan, Ö. Ö. (2008). Kurum bakımındaki çocuk ve ergenlerde davranıĢ ve 

duygusal sorunların epidemiyolojisi: Ulusal örneklemde karĢılaĢtırmalı bir araĢtırma. Türk Psikiyatri 

Dergisi, 19(3), 235-246. 

Tangri, S. S. (1972). Determinants of occupational role innovation among college women. 

Journal of Social Issues, 28, 177-199. 

Tezel-ġahin, F. & Cevher F. N. (2007). Türk toplumunda aile-çocuk iliĢkilerine genel bir bakıĢ. ICANAS  

38 (38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika ÇalıĢmaları Kongresi). Atatürk Kültür, Dil ve Tarih  

Yüksek Kurumu, Ankara, Türkiye. 

Thompson, C. (2005). Making parents: The ontological choreography of reproductive technologies.  

Cambridge: MIT Press. 

Türk Dil Kurumu. (2019). Güncel Türkçe sözlük. Türk Dil Kurumu. 

Ulrich, M., & Weatherall, A. (2000). Motherhood and infertility: Viewing motherhood through the lens of  

infertility. Feminism & Psychology, 10, 323-336. 

UNICEF. (2004). Çocuk haklarına dair sözleĢme.  

https://www.unicef.org/turkey/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1na-dair-s%C3%B6zle%C5%9Fme 

UNICEF. (2013). Çocuk Refahı Belgesi. UNICEF.  

Vandivere, S., Malm, K., & Radel, L. (2009). Adoption USA: A chartbook based on the 2007 National  

Survey of Adoptive Parents. Washington, DC: U.S. Department of Health. 

Walters, K. (2017). The relationship between physical activity and psychosocial health in adolescent  

girls and their mothers (Doktora tezi). Clemson University, ABD.  

Weitzman, L. (1984). Sex-role socialization: A focus on women. (157-327 ) J. Freeman  

(ed.), Women: A Feminist Perspective (3rd ed.). Palo Alto, CA: Mayfield Publishing. 

Wierzbicki, M. (1993). Psychological adjustment of adoptees: A meta-analysis. Journal of Clinical Child  

Psychology, 22(4), 447-454. 

Wolf, N. (2001). (Misconceptions). Truth, lies, and the unexpected on the journey of motherhood. New  

York, NY: Doubleday 

Yaman, F. & Tuncay, T. (2020). Ölümcül çocuk istismarları ve Türkiye çocuk koruma sistemine yönelik  

bir değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(3), 1370-1393. 

Zhang, Y., & Lee, G. (2010). Intercountry versus transnational adoption: Analysis of adoptive parents‘  

motivations and preferences in adoption. Journal of Family Issues, 32, 75-98. 

5395 Çocuk Koruma Kanunu Tarihi: 15/07/2005 Resmi Gazete Sayısı: 25876   



BELL HOOKS‟UN DUYGU YOLDAġLIĞI KĠTABINI OKUMAK:  

ANNE-KIZ ĠLĠġKĠSĠNE ANNENĠN KADINLIK DENEYĠMĠ VE  

BĠLGĠSĠNĠN SONRAKĠ NESĠLLERE AKTARILMASI AÇISINDAN BAKMAK 

* Nazmiye KETE TEPE 

ÖZET 

Anne-kız çocuk iliĢkisinde deneyimin aktarılamıyor oluĢu ataerkil kültürün neden olduğu bir sorundur. Kız 

çocuğu Oedipus Kompleksi ya da Elektra kompleksi olarak adlandırılan psikolojik süreçlerden geçerek yetiĢkin 

olduğu ataerkil toplumda benliğini kurmak ve bireyselliğini yaĢamak konusunda anneden aktarılabilecek bilgi, 

deneyim ve kültürle yeterince beslenememektedir. Bu konuda neyse ki birçok kadın yazar kadınların imdadına 

yetiĢmektedir. Bu çalıĢmada iki kitap birlikte okunarak annenin aktarabileceği bilgiyi ve donanımı kız çocuklarına, 

kadınlara aktarabilen iki kitap eĢliğinde Hooks‘un ―Duygu YoldaĢlığı‖ ve Tekin‘in ―Muinar‘ı‖, yüzyılların 

birikiminden süzülüp gelen kadın deneyimi bilgisi ele alınmakta; kız çocuğunun, kadının ihtiyacı olan bilgi ve 

deneyim özetlenmeye çalıĢılmaktadır.  Yer yer ütopik eserleriyle Ursula le Guin‘in kitaplarına ve düĢüncelerine 

baĢvuracağımız bu çalıĢmada ―kadın sorunu‖ üzerine tartıĢmak ve kız çocuğunu ve kadını güçlendirecek bilgi ve 

deneyimi sunmak ataerkil kültürde bize yeni bir bakıĢ kazandırabilir. Bu bakıĢ aynı zamanda bir tür eĢit ve özgür 

yaĢama pratiği ve deneyimi; ütopik olanın, uzakta olanın günümüze, gündelik hayata çağrılması; varoluĢun, 

kadınlığın, yaĢamın, sevginin, dayanıĢmanın ve neĢenin kutlanması olarak düĢünülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kadınlık, anne-kız iliĢkisi, kuĢaklararası aktarım 

 

GIRIġ 

Anne-kız çocuk iliĢkisinde kadınlık deneyimi ve bilgisinin aktarılamıyor oluĢu ataerkil 

kültürün neden olduğu bir sorundur. Kız çocuğu Oedipus Kompleksi ya da Elektra Kompleksi 

olarak adlandırılan psikolojik süreçlerden geçerek yetiĢkin olduğu ataerkil toplumda benliğini 

kurmak ve bireyselliğini yaĢamak konusunda anneden aktarılabilecek bilgi, deneyim ve kültürle 

yeterince beslenememektedir.  
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Bu çalıĢmada, annenin aktarabileceği bilgiyi ve donanımı kız çocuklarına, kadınlara 

aktarabilen Hooks‘un Duygu YoldaĢlığı kitabı eĢliğinde, kadınlık deneyimi ve bilgisi ele 

alınmakta; kız çocuğunun, kadının ihtiyacı olan bilgi ve deneyimin anneden aktarılamasa da 

kadın yazınının önemli eserleriyle kazanılabileceği savunulmaktadır. Kadınların ataerkil 

toplumun yaĢamlarında ortaya çıkardığı sorunlara karĢı bilinçlerinin ve farkındalıklarının 

geliĢmesini ve güçlenmelerini sağlayabilecek kadın eserlerini okumaları, feminist terapinin 

önemli yöntemlerinden biridir ve bibliyoterapi olarak adlandırılmaktadır.    

Kız çocuğunu ve kadını güçlendirecek bilgi ve deneyimi giderek daha fazla kadının edinmesi, 

daha önce ―kadın sorunu‖ üzerinde aralarında hiç konuĢmamıĢ kadınların da bu konuda konuĢup 

tartıĢabileceği, dayanıĢma içinde olabileceği güçlü kadın topluluklarının oluĢmasını 

sağlayabilecektir. Bu, aynı zamanda bir tür eĢit ve özgür yaĢama pratiği ve deneyimi; ütopik 

olanın, uzakta olanın günümüze, gündelik hayata çağrılması; varoluĢun, kadınlığın, yaĢamın, 

sevginin, dayanıĢmanın ve neĢenin kutlanması olarak düĢünülebilir. 

ÇalıĢmanın Temel Sorunsalı ve Çözüm Önerisi 

Farklı kadınlık durumları olmakla birlikte kadınların özel hayatta ve kamusal hayatta 

ortak pek çok sorunları da bulunmaktadır. Çocukluktan ergenliğe, gençlikten, yetiĢkinliğe ve 

yaĢlılığa doğru kadınlar bedenleri, aileleri, iliĢkileri, iĢ hayatı, tercih etmeleri durumunda 

annelikleri ve evlilikleri gibi konularda yaĢadıkları deneyimleri hem anneleriyle hem diğer 

kadınlarla paylaĢmaya ihtiyaç duymaktadırlar. ÇalıĢmanın temel sorunsalı genellikle anneler 

tarafından kadınlık deneyimi ve bilgisinin kız çocuklarına yeterince aktarılamıyor oluĢudur. 

Bunun nedenleri bu çalıĢmanın konusu olmamakla birlikte anne-kız iliĢkisinin dönüĢmesinin 

toplumsal değiĢimlere bağlı olduğu ve uzun yıllar alacağı söylenebilir.  Ancak kız çocukları ve 

kadınların, özel ve kamusal hayatlarında ihtiyaç duydukları kadınlık bilgisi için 

baĢvurabilecekleri baĢka kaynaklar mevcuttur. Bu çalıĢmada bu kaynaklardan feminist eleĢtiri, 

feminist eleĢtirinin önemli bir kaynağı olarak kadın yazını ve bibliyoterapi ele alınmaktadır.  

Kadınlık durumuna dair deneyimlerin bilgisi ataerkil düzende kız çocuk için hayati bir önem 

taĢımaktadır çünkü eĢitsizlikle ve bu eĢitsizliğin getirdiği dezavantajlarla mücadele edebildiği 

oranda kendini gerçekleĢtirebilecektir. Deneyim ve bilgi eksikliğinin nedenleri ve alternatif 

çözüm yolları üzerine düĢünülmesi gerekmektedir. Kadının tarihsel süreçte yaĢadığı 

deneyimlerin, eĢitsizlik ve mücadele pratiklerinin yeni nesillere aktarımı kadının güçlenmesi, 



eĢitsizliğin ve ayrımcılığın olmadığı bir toplumsal hayatın yaĢanabilmesi için büyük önem 

taĢımaktadır. 

Anne-kız çocuk iliĢkisinde eksik olan nedir? 

Bir kız çocuğunun kendisi olma yolundaki macerasında anne en dinamik ve etkili kuvvet 

olarak nitelendirilebilir. Nihayetinde anne-kız iliĢkisi bir kız çocuğu ve genç bir kadının 

hayatındaki en belirleyici ve büyük olasılıkla sevgiyle gerçekten karĢılaĢtığı ilk deneyimdir. 

(McBride, 2021: 23) Bu doğal olarak, bir anneden doğma ve yaĢamın ilk yıllarını büyük ölçüde 

onun gözetiminde geçirmeyle ilgili olduğu kadar anne ile aynı toplumsal cinsiyeti paylaĢıyor 

olmanın getirdiği bir yakınlıkla da iliĢkilendirilebilir. 

“Anneler, kızlarının özgürlüğü, sesi, derinliği, güzelliği, gücü ve güvenliği tanımalarına yardımcı 

olan en önemli kiĢi olma gücüne sahiptir “ 

McBride, 2021: 23 

Ancak, annelerin bu gücü gerektiği gibi ve yeterince kullanamadıklarını söylemek mümkündür. 

BaĢtan Ģunu da belirtmek gerekir ki; bu gücün kız çocuklarına aktarılabilmesi için öncelikle 

annenin iç gücünü duyumsayan ve bunu hayat pratikleriyle de doğrulayan güçlü bir özne 

konumunu edinmiĢ olması gerekmektedir. Yani McBride‘ın da bahsettiği bu güç Ģimdilik 

varsaydığımız ve potansiyel bir güçtür. Elbette bu gücü kendinde var kılan ve hayatında 

doğrulayan anneler mevcuttur ama toplumsal olarak hâlâ bir azınlık olduklarını söyleyebiliriz. 

―Feminizm herkes içindir‖ ancak henüz herkesin farkında olmadığı bir bilinçlilik halidir. Ya da 

bir baĢka örnek vermek gerekirse insan hakları herkes içindir. Ancak toplumda insan hak ve 

özgürlüklerinden herkes faydalanamamaktadır. Bunlar daha çok evrensel ve ideal 

kavramlaĢtırmalar olarak henüz ulaĢamadığımız, eriĢemediğimiz yüksekliklerdir. Yeryüzüne, 

aramıza, bireysel ve toplumsal hayatımıza tam olarak katılmamıĢlardır. Ancak bu umutsuz 

olmayı gerektirmez. Hayat var olduğu sürece, nefes alıp verdikçe bizim olan ve bazen gökteki 

yıldızlar kadar uzak görünen bu evrensel değer ve kavramları, yeryüzüne indirmenin yollarını 

araĢtırmaya devam etmek gerekir. McBride, çalıĢmasında umutvar bir tonda konuĢmaya devam 

etmektedir:  

“Anneler gerçekten bizim söylediğimiz kadar etkililerse, kızları ile olan iliĢkileri yoluyla kızlarını 

koruma, onlar için savaĢma, onlar için yeni bir dünya yaratma potansiyeline ve onlara özgürlük 

verme gücüne (sadece yük değil) sahipler.”  

McBride, 2021: 25, 26 
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Ancak anneler bunu öncelikle yapabildikleri ölçüde kendileri için yapmak zorundadırlar 

ve onlar da ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyimi önceki nesilden yeterince alamamıĢlardır. Ayrıca 

annenin de nihayetinde tümgüçlü bir varlık değil, bir insan olduğu unutulmamalıdır. Belki de bir 

annenin kız çocuklarına bırakacağı ilk fikir, kurtarıcının ne anne, ne baba, ne sevgili, eĢ ya da 

arkadaĢ değil, insanın kendi aklı, sezgisi ve cesaretini kullanarak bizzat kendisi olduğu ya da bir 

baĢka Ģekilde söylersek en baĢta ve önce gelenin bireyin kendi sorumluluğunu alması olduğudur, 

buna kendi mutluluğunun sorumluluğunu almayı da eklemek gerekir. Çoğunlukla dıĢarıda, diğer 

insanlarda aranan mutluluk aslında bireyin kendisine verebileceği bir duygu ve düĢünce 

bütünlüğü, kendisini bir ve tamam hissedebilme halidir. Kısaca söylersek, insan bizzat kendi 

mutluluğunun yaratıcısı olmalıdır. Ancak bunu, kendini güvende hissettiği, ifade edebildiği, 

destek ve dayanıĢma bulabildiği topluluklar olmadan gerçekleĢtirmesi de oldukça zordur. 

Ataerkil kültür tıpkı diğer toplumsal cinsiyetlere olduğu gibi kadınlara da parçalanmıĢ bir kimlik 

sunmaktadır. ParçalanmıĢ bir kimliğe sahip olmak ataerkil düzenin köleleĢtirici buyruk ya da 

dayatmalarına karĢı da pasif, güçsüz ve dirençsiz olmak demektir. Kadınların çoğunluğunun 

temel ihtiyaçları üzerine düĢünmesi, bunları birbirleriyle konuĢmaları onlara güç verebilir. 

Kadınlar güçlendikçe bu ihtiyaçlar üzerine bireysel ve toplumsal alanda mücadele etmeleri de 

mümkün hâle gelecektir. 

Bir ihtiyaç olarak feminist eleĢtiri 

Maggie Humm, Feminist Edebiyat EleĢtirisi adını taĢıyan kitabının giriĢ kısmına kısa bir 

masal anlatısıyla baĢlamaktadır. Masal, yıllar yıllar önce, EleĢtirel Kral‘ın erkeklerden oluĢan 

tebaasını anlattığı sırlarla baĢlar. Kralın bir de kızı vardır ve bir gün bu sırları ve bu sırların yazılı 

olduğu kitapları duyar. Kız, anlam veremediği bu sırlar ve dünya hakkında gerçekleri öğrenmek 

için bu kitapları bulup teker teker okur. Kızın, bütün bu sır dolu mitlerin bir aldatmaca olduğunun 

farkına varması ve öfkelenmesiyle artık hiçbir Ģey eskisi gibi olmayacaktır. Kız anlamıĢtır ki; 

ortada sır filan yoktur, anlatılan her Ģey yalanlardan yani hiçten ibarettir. Kız, bu bilgiyi diğer 

kadınlara anlatarak yayılmasını sağlayınca kadınlar birbirleriyle günler ve geceler boyunca 

konuĢmaya baĢlarlar. Kral ve tebaası yaĢlanıp ölürken, kadınlar sözlerinin ve birbirlerinin 

önemini keĢfederler. Ve bundan böyle ―Feminist EleĢtiri‖ adı verilen diyarda hep birlikte uzun 

bir hayat yaĢarlar. Masallar sözlü kültürde genellikle özü aynı kalsa da dilden dile değiĢerek 

anlatılır. Burada kitapta anlatılan masalı baĢka sözcüklerle ifade edilmiĢtir, Humm ise masalı Ģu 

sözlerle anlatmaktadır: 



“Evvel zaman içinde, (...) baĢka adamlara sırlar anlatan bir adam vardı. Ve bu adam bir 

EleĢtirel Kral, öteki adamlar da onun tebaasıydı. Hiçbir kadın, hiçbir zaman, bu sırları 

duymamıĢtı. Hiçbir kadın bu sırlarla ilgili kitapları okumamıĢtı. Fakat kralın bir kızı vardı. Ve 

bir gün, kız bu kitapları okuyup, sırları duydu. Sırların gerçek sırlar olmadığını, kitapların da 

gerçek kitaplar olmadığını gördü. Üstelik buna çok kızdı. Bu yüzden baĢka kadınlarla konuĢtu. 

Kadınlar geceler, günler boyunca, düĢlerde ve uyanıkken hep birlikte konuĢtular. Kral da tebaası 

da yaĢlanıp, öldüler. Kadınlar birbirinin altın yüzlerine bakıp, birbirlerinin altın seslerini 

duydular. Ve Feminist EleĢtiri adını verdikleri bu diyarda hep birlikte uzun zaman yaĢadılar”. 

Humm, 2002: 17 

Bu kısa ve mutlu biten masalı hayata uyarlarsak aslında bütün bir hayat, daha doğrusu 

kadınların doğumlarından ölümlerine tüm hayatları birtakım yanılmalar, aydınlanma anları, 

farkındalıklar, ayağa kalkıĢlar, düĢüĢler ve mücadelelerle doludur. Bireyin bilgi arayıĢı ve 

sorgulama sonucunda hayata kattığı anlamlar sayesinde var oluĢu bir yıkım olmaktan çıkıp bir 

Ģölene dönüĢebilir. 

Karen Offen, Avrupa‘da feminizmin 1880‘lerden itibaren kadınların özgürlüklerine kavuĢmaları 

anlamında kullanılmaya baĢlandığını söylemektedir. (Akt: Humm, 2002, 17). Humm, feminist 

edebiyat eleĢtirisinin kadın hareketiyle birlikte geliĢtiğini, feminist eleĢtirinin Ġkinci Dalga 

feminizme dek akademide entelektüel bir çabanın temsilcisi olarak kabul görmediğini 

belirtmiĢtir. Humm‘a göre, yazar Virginia Woolf‘un Kendine Ait Bir Oda adlı kitabı 

özgürleĢtirici ve otobiyografik açıklığıyla feminist eleĢtirinin ilk modern yapıtı olarak kabul 

edilebilir. Söz konusu çalıĢma kadının farklılığını toplumsal, kültürel ve edebi boyutlarıyla ciddi 

bir biçimde ele almaktadır (2002: 18). 

“Feminist hareketin kendisindeki geliĢme feminist eleĢtiriden ayrılamaz. Kadınlar, kadınların 

sembolik olarak yanlıĢ tasvir edilmelerinin gücünün bilincine vararak ve bunu eleĢtirerek 

feminist olurlar. Bir cinsiyeti dil yoluyla edinmemizin yollarını anlamak ve dilin, öznelliklerimizi, 

sıkıntılarımızı oluĢturmada oynadığı rolün feminist edebiyat eleĢtirisine önemli bir görev 

yüklediğini algılamak için.” 

Humm, 2002, 19 
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Humm, feminist eleĢtiriye dair pek çok eleĢtirmenin ortaklaĢtığı üç temel varsayımın aynı 

zamanda kavramı açıkladığını da belirtmektedir: Ġlk varsayım Ģudur: Cinsiyet dil yoluyla 

kurulmaktadır ve yazı üslubunda görünür hale gelmektedir. Bu nedenle de üslup, cinsiyet 

ideolojilerinin ifadesini temsil etmek zorundadır. Ancak ideoloji karĢıtlığı da içerdiğinden 

ideoloji kendi deneyimimizi kendimize ve diğerlerine açıklamak için kurduğumuz bir Ģeydir. Bir 

diğer deyiĢle ideoloji, deneyimlerin karĢıtlığıyla baĢ etme yöntemimizdir. Kadınlar erkeklere göre 

kendilerine iliĢkin çok daha fazla kafa karıĢtırıcı imgelerle çevrelenmiĢlerdir. Bunun sonucu ise 

kadınların ideolojileri erkeklerinkine oranla çok daha fazla karĢıtlık taĢımaktadır. Feminist 

eleĢtirinin, edebi üslup ve cinsiyet etkileĢimini sistematik olarak açıklamak için iktidar ve cinsiyet 

ayrımlarıyla ilgili sorunları içeren dil hakkında açıkça ve özgürce söz etmesi bir imkân olarak 

görülebilir (2002: 21, 22). 

Ġkinci varsayıma göre, cinsiyetle bağlantılı yazı stratejileri bulunmaktadır. Robin Lakoff‘tan 

(1975) itibaren dil bilimcilere göre; kadınlar ve erkekler dili farklı biçimlerde kullanmaktadırlar. 

Farklı söz dağarcıklarına sahip olan kadınlar ve erkekler bu farklılığı yine farklı türden 

cümlelerde ifade etmektedirler. Üçüncü varsayım ise Ģu Ģekilde özetlenebilir: Edebiyat eleĢtirisi 

geleneği tıpkı parçası olduğu ekonomik ve toplumsal gelenekler gibi, kadınların eserlerini ya da 

eğitimlerini dıĢarıda tutmak ve değerini takdir etmemek için eril normlar kullanmaktadır (Humm, 

2002: 22). Humm, feminist eleĢtirinin amaçlarına da açıklık getirmektedir:“Feminist eleĢtiri 

edebiyat eleĢtirisi içinde dört sorunla ilgilenmektedir. Ġlki, eril edebiyat tarihi konusunun, eril 

metinlerin yeniden incelenmesi, bunların ataerkil varsayımlarının saptanması ve bu metinlerde 

kadınların toplumsal, kültürel ve ideolojik normlara göre nasıl temsil edildiğinin gösterilerek 

konumlandırılmasıdır. Bu eleĢtiri izlekseldir, edebiyatta bir izlek olarak kadınlara baskı 

yapılması üzerinde odaklanır ve bir kadın okurun erkeklerin ürettiği yapıtların tüketicisi 

olduğunu varsayar. Ġkincisi, kadın yazarların görünmezlikleri ele alınır. Feminist eleĢtirmenler, 

gözardı edilmiĢ kadınların metinlerine ve kadınların daha önce edebiyat dıĢı kabul edilen sözlü 

kültürüne büyük önem veren yeni bir edebiyat tarihi oluĢturmuĢlardır. Üçüncü olarak, feminist 

eleĢtiri okurlara yeni yöntemler ve değiĢik bir eleĢtiri pratiği sunmakla „feminist okur‟ sorunuyla 

karĢı karĢıya gelir. Böyle bir pratik, geleneksel eleĢtiride hakkıyla değerlendirilmeyen, annelerle 

kızların ya da anne/kız empatisinin metinsel anlarının yansıtılması üzerine odaklanır 

Dördüncüsü, feminist eleĢtirinin, yeni bir yazı ve okuma bütünlüğü yaratma yoluyla bizim de 

feminist okurlar olarak edimde bulunmamızı sağlama amacı taĢımasıdır.” (Humm, 2002: 26). 



Humm‘a göre eleĢtiri her zaman, eğitimde ya da süreli yayınlarda olsun, kültürel gücün 

kamusal ifadesinin bir parçasını oluĢturmaktadır (Humm, 2002: 19). Bu noktadan hareketle, Ģunu 

da söyleyebiliriz: Kadınların sözünün ya da söyleminin kamusal ifadenin aracı olan medya 

aracılığıyla dolaĢıma girerek geniĢ kitlelere ulaĢması, feminist eleĢtirinin dolayısıyla kadınların 

toplumsal ve kültürel olarak güçlenmesini sağlayabilecektir. 

BĠR KADIN YAZINI ÖRNEĞĠ OLARAK BELL HOOKS‟UN „DUYGU YOLDAġLIĞI‟NI 

OKUMAK 

ÇalıĢmanın ikinci kısmında öncelikle feminist eleĢtirinin temel kaynağı olarak kadın 

yazını ve bibliyoterapi yöntemi üzerinde durulmaktadır. Ardından Bell Hooks‘un Duygu 

YoldaĢlığı adlı eseri önemli bir kadın yazını örneği olarak alımlama estetiğine göre okunmaktadır. 

Zengin bir içeriğe sahip olan kitaptan konumuzla ilgili olduğu düĢünülen temalar ele alınmıĢtır. 

Buna göre, Hooks‘un sevgi-özgürlük iliĢkisi, anne-kız iliĢkisi, kadınlar arası iliĢki ve sorunlar ile 

kız kardeĢlik ve dayanıĢma temaları hakkındaki görüĢleri açıklanmıĢtır.   

Feminist eleĢtirinin temel kaynaklarından biri olarak kadın yazını 

Bu çalıĢmanın konusu ya da fikri kendi kiĢisel deneyimimden kaynaklanmaktadır. 

Hayatın belli aĢamalarında herkes gibi, anlamlandıramadığım, çözümleyemediğim ya da baĢ 

edemediğim sorunlar yaĢadım. Bende eksik olan bir tür yaĢam bilgisiydi. Kendimi her konuda 

sıfırdan baĢlamıĢ hissediyordum. Oysa benim geçtiğim yollardan diğer insanlar da geçmiĢ, benzer 

sorunlarla karĢılaĢmıĢlardı. Bu bilgiyi, özellikle kadınlık durumuyla ilgili olanları, doğallıkla, 

kendiliğinden çevremdeki kadınlardan örneğin annemden, ablalarımdan, akraba ya da komĢu 

kadınlardan edinebilmeliydim. Üstelik kız arkadaĢlarımla bu konularda konuĢtukça farklı 

deneyimler ve bilgilerle zenginleĢebilirdik. Çünkü onlar da çevrelerindeki kadınlardan bir Ģeyler 

öğreneceklerdi. Yani geçmiĢten bugüne, kadınlar arasında, nesilden nesile kadınlık deneyim ve 

bilgisinin aktarıldığı bir gelenek olmalıydı. Bu bizi hazırlıklı kılacak ve ataerkil kültüre karĢı 

güçlendirecekti. 

 Kitaplarla dostluğum ve bazı dönemlerde okuduğum kadın yazarların eserleriyle bana yoldaĢlık 

ettiğini çok sonradan fark ettim. Ġlk gençliğimde Pınar Kür ve özellikle ―Bitmeyen AĢk‖ romanı, 

üniversite yıllarında Adalet Ağaoğlu‘nun özellikle Hayır ve Ölmeye Yatmak romanları ve 

günlükleri, Tomris Uyar‘ın özellikle günlükleri, Virginia Woolf‘un Kendine Ait Bir Oda‘sı, 

Sevgi Soysal‘ın Tante Rosa‘sı, Tezer Özlü‘nün anlatı, öykü ve mektupları, Latife Tekin‘in 
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Muinar‘ı, Lale Müldür, Nilgün Marmara, Gülten Akın Ģiirleri, Clarissa P. Estes‘in Kurtlarla 

KoĢan Kadın‘ı, Ece Temelkuran‘ın kitapları, Nihan Kaya‘nın, roman, öykü ve teorik kitapları, 

Ursula le Guin‘in romanları, denemeleri, Karen Horney‘in teorik kitapları aklıma ilk gelen 

örnekler. Bugün de kendimi kırgın, güçsüz ve yenilmiĢ hissettiğimde hemen bir kadın yazarın 

kitabına koĢarım. O kitapla yoldaĢlık bana gücümü, yaratıcılığımı hatırlatır, tekrar ayağa kalkar, 

yoluma devam ederim. 

Bu kiĢisel bilgilerden sonra ki feminist teoriye göre ―kiĢisel olan politiktir‖, Ģunu söylemek 

gerek: Kız çocuklarının, kadınların ihtiyacı olan kadınlık deneyimi ve bilgisini aktaran bir 

gelenek kadın yazınında mevcuttur. Kadın eserlerinin daha çok kadın tarafından okunması kadın 

sorunları konusunda derinleĢilmesini, kadınlar arasındaki konuĢma ve söyleĢmenin artmasını, 

deneyimin karĢılıklı aktarılmasını sağladığı gibi aralarındaki bağı da güçlendirebilecektir.  

Burada kısaca feminist terapiden ve yine bu terapi türünün tedavi tekniklerinden biri olan 

bibliyoterapiden de söz etmek gerekmektedir. Çünkü kiĢisel deneyimimde kendi kendime ataerkil 

bir toplumda yaĢamanın getirdiği hayal kırıklıklarını aĢmamda kadın eserlerine yönelmem ve 

onlar aracılığıyla yeniden güçlenmem aslında feminist terapide uygulanan bibliyoterapi 

yöntemine karĢılık gelmektedir.  

Psikoterapide feminist uyanıĢ 1960‘ların sonu ve 1970‘lerin baĢında ortaya çıkmıĢ, feminist 

terapi ruh sağlığı alanındaki cinsiyet körü anlayıĢ ve uygulamalara bir tepki olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Bu bağlamda ruh sağlığı alanına yapılan eleĢtiriler temelde dört baĢlık altında 

toplanmıĢtır (Dinçer, 2021: 487, 488):  

1. Taraflı kiĢilik kuram ve araĢtırmaları,  

2. Çifte Standart, açıklarsak erkeksi olarak etiketlenmiĢ özelliklere aĢırı değer atfedilirken 

kadınsı olarak nitelendirilen özelliklerin değersizleĢtirilmesi,  

3. DanıĢanın ruhsal problemlerini ortaya çıkaran koĢulların göz ardı edilmesi ve danıĢanı 

etiketleyen tanı kriterleri,  

4. DanıĢan-terapist iliĢkilerinde var olan güç eĢitsizliği  

Enns‘e göre, feminist terapide amaç, danıĢanların kiĢisel, biyolojik, iliĢkisel, kültürel, 

sosyokültürel farkındalıklarını arttırarak içsel ve dıĢsal faktörlerden etkilenmelerinin kendilerinde 

nasıl problemler doğurduğuna, gizli kalmıĢ ya da bastırılmıĢ güçlü yanlarını keĢfetmelerine, 

deneyimlerinin yadsınan ya da çarpıtılan taraflarını fark etmeye teĢvik etmektir. Bu farkındalık 

kazandırma süreci danıĢanların kendilerini suçlamalarını azaltmaktadır çünkü bu süreç içinde 



kendilerini ifade etmekte, deneyimlerini analiz edebilmekte ve böylece onları sınırlandırıcı bir 

çevrenin onların yerleĢik rollerin dıĢına çıkmalarını engellediğini ve özgürlüklerini kısıtladığını 

görebilmektedirler (Akt. Dinçer, 2021: 490). 

Dinçer, feminist terapide kullanılan farklı psikoterapötik yaklaĢımları Ģu baĢlıklar altında ele 

almıĢtır: Kültür Analizi ve kültürel müdahale, cinsiyet rolü analizi ve cinsiyet rolü müdahalesi, 

güç analizi ve güç müdahalesi, atılganlık/güvengenlik eğitimi, yeniden çerçeveleme ve yeniden 

etiketleme, terapi-arındırma stratejileri, kendini açma, grup çalıĢması, bilinç yükseltme grupları, 

sosyal hareket ve savunuculuk, içerik yansıtma, danıĢanın güçlendirilmesi ve bibliyoterapi 

(Dinçer, 2021: 493-497). Corey, feminist terapide kullanılan bibliyoterapi çalıĢmalarında 

danıĢanın sorunlarıyla iliĢkilendirilebilecek otobiyografilere, romanlara, psikoloji türünde 

kitaplara, filmlere ve eğitim videolarına baĢvurulduğunu belirtmektedir (Akt. Dinçer: 2021: 497). 

Enns‘e göre, bunlar aracılığıyla danıĢanlar sorunlarını yeniden çerçevelemekte, yeni bakıĢ açıları 

kazanabilmekte ve benlik saygısını yenileyebilmektedirler. Bu tür çalıĢmaların yaratacağı 

değiĢim bireylerin kendilerini eksik, yetersiz, psikolojik olarak onarılmaya muhtaç olarak 

görmekten giderek vazgeçmelerini ve kendilerini yeterli ve enerjilerini yeni amaçlara 

yönlendirebilen bireyler olarak görmelerini sağlayabilmektedir. (Akt. Dinçer, 2021: 497). Dinçer, 

feminist terapinin özgün yönünü Ģu sözlerle ifade etmektedir: 

“Feminist terapi, geleneksel psikoterapi modellerinden farklı olarak hem „hastalık 

modelini‟reddetmekte, hem tanı koymaktan kaçınmakta, hem de terapi sürecinin toplumdaki 

eĢitsiz iliĢkileri yeniden üreten bir ortamda ilerlemesine izin vermemektedir. DanıĢanın yaĢadığı 

problemlerin kaynağını, sosyo-kültürel ve politik boyutları ile bir bütün olarak ele almakta, 

bağlamı gözden kaçırmamaktadır. Kültür analizi, cinsiyet rolü analizi ve güç analizi gibi 

tekniklerin yardımıyla danıĢanların problemlerinin kaynağını derinlemesine araĢtırmaktadır” 

Dinçer, 2021: 498 

Bu çalıĢmada Bell Hooks‘un Duygu YoldaĢlığı adlı kitabı, bibliyoterapi yönteminin 

yararlanabileceği özellikler taĢıyan önemli bir eser olarak ele alınmıĢ ve sadece bu kitapta bile ne 

çok deneyim ve bilgi zenginliği olduğu, kitabın ne çok meseleye açıklık kazandırdığı 

görülmüĢtür. 

Ele alınan kitap alımlama estetiği kuramına göre okunmaya ve yorumlanmaya 

çalıĢılmaktadır. 1960‘ların sonunda Almanya‘da üretilen alımlama estetiği kuramı, anlamın 
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sadece yazar ya da sözcüklerle değil okurun okuma sırasında yazınsal yapıtla etkileĢimi 

sonucunda oluĢup tamamlandığını söyleyerek okura aktif bir rol vermektedir. Yorum bilgisine 

dayanan bu kurama göre okur metinde anlamı hazır bulmaz ancak metinle etkileĢime girerek 

anlamı kendisi yaratır. (Detaylı bilgi için bkz. Kete Tepe, 2019: 538-540) 

Bell Hooks‟un “Duygu YoldaĢlığı” 

Yakın bir zamanda kaybettiğimiz Bell Hooks feminist aktivist ve teorisyendir. Ele 

aldığımız kitabı Duygu YoldaĢlığı, ―Kadınların Sevgi ArayıĢı‖ alt baĢlığını taĢımaktadır ve 

yazarın kendi kiĢisel deneyimi ve fikirlerinin bir anlatısıdır. Kadınların belki de en zayıf noktası 

olan sevgi arayıĢlarını konu ederek ―sevgi sorunu‖ üzerine düĢünmenin ve fikir üretmenin 

feminizme ve kadınlara büyük bir güç vereceğini söylemektedir. 

Kitabın burada tümüyle ele alınıp tartıĢılması mümkün olamasa da savunduğu belli baĢlı fikirler 

öne çıkarılmaya ve kadınların belki de en temel sorunu olan sevgi sorununa yazarın yaklaĢımının 

orijinalliğine dikkat çekilmeye çalıĢılacaktır. Orijinal olan kadınların sevgi sorunu olması değil, 

bu sorunun yeni bir biçimde dile getirilmesi ve zihinde bir berraklık ve anlayıĢ 

yaratabilmesindedir. Hooks, kitabın önsözünde ataerkil kültürde kadının ilk öğrendiği dersi 

açıklamakta ve ardından bir soru sormaktadır: 

“Ataerkil düĢünce ve değerler okulunda bir kadının ilk dersi Ģudur: Sevgiyi kazanması 

gerekir. Sevgiye dolaysız sahip olma hakkı yoktur. Sevilmek için iyi olması gerekir. Ġyi olan da 

her daim bir baĢkası, dıĢarıdan biri tarafından belirlenir. (...) 

Etrafına baktığında, her alanda kadınlığın horlandığını gören bir kız çocuk nasıl 

gerçekten sevildiğini hissetmeye devam edebilir? Kadınlığa dair bu gerçeği değiĢtiremeyen kız 

çocuk, sevilmeye layık biri olmak için kendini değiĢtirmeye çalıĢır.” 

Hooks, 2020: 10, 11 

Ġnsan sevilmek, onaylanmak isteyen bir varlıktır. Ataerkil kültürde kadınlar çoğunlukla 

duygusal, seven, hayatının merkezine sevgiyi koyan, bakım veren, sevgi için hiçbir fedakârlıktan 

kaçınmayan toplumsal cinsiyet rolleriyle tanımlanmaktadırlar. Bu kadınlar tarafından o kadar çok 

içselleĢtirilmektedir ki gerçekten de ilk gençlik ve genç yetiĢkinlik döneminde kadınların 

hayatının merkezini arkadaĢlık, akrabalık, sevgililik iliĢkileri ve/veya evlilik iliĢkileri ve sorunları 

oluĢturmakta ve hayatlarının neredeyse büyük bir bölümünü bu tür meselelere ayırmaktadırlar. 

Kadınlar çocukluklarından itibaren kendilerini sevgiyi arayıp, bulmak, kazanmak ve bulduysa 



kaybetmemek için bir Ģeyler yapmak zorunda hissetmektedirler. Bu öyle bitip tükenmeyen bir 

çabadır ki enerji ve yaratıcılıklarını büyük ölçüde bu konulara harcamaktadırlar.  

Hooks‘a göre, feminizm sevginin ne olduğunun bilinebileceği ve özgür olabileceğimiz bir kültür 

yaratma vaadini henüz yerine getirememiĢtir. Oysa feminist mücadele ve feminist temelli 

psikoterapi sayesinde sevginin ne olduğunu bilmenin ve sevgiyi bulmanın kendini sevmeye bağlı 

olduğunu öğrenen kadınlar nesli sevginin doğasını insanlara anlatabilecek en çok Ģeyi olan 

kesimdir. Bu sevgi ataerkil sevgi biçimlerinden biri değildir. Burada bahsedilen her bireyin kendi 

geliĢiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini üstlendiği, dönüĢtürücü bir güç olarak sevgiye dair 

daha derin bir sevgi anlayıĢıdır. Hooks, tahakkümün olduğu yerde sevginin var olamayacağını, 

özgürleĢmeden aradığımız sevgiyi bulamayacağımızı bize tekrar tekrar anlatacak bir feminist 

harekete ihtiyacımız olduğunu söylemektedir.  (2020: 11-13). 

Tahakküm iliĢkilerinin olduğu yerde sevgi barınamaz. Tahakküm varsa insan iliĢkileri de sevgi 

görünümü altında kiĢilerin birbirine zarar verdiği, hiyerarĢi ve güç uyguladığı bir aldatmacadan 

baĢka bir Ģey olamayacaktır. Ancak özgürleĢmiĢ bireyler bu aldatmacanın verdiği sahte mutluluk 

ve doyuma kanmayacak hakiki ve dönüĢtürücü sevginin insanın varoluĢunu neĢe ve yaratıcılıkla 

gerçekleĢtirmelerine imkan sağlayabilecektir. 

Burada psikanalist Alice Miller‘ın Türkçeye çevrilmiĢ bir kitabının adına özellikle dikkat çekmek 

yerindedir. Kitabın adı “Bilmek Seni Özgür Kılacak” ve alt baĢlığı da ―Duygusal Körlükten 

Kurtulmak ve Gerçek YetiĢkin Benliğini Bulmak‖ (Miller, 2021). Miller‘ın anne ve babanın 

çocuğa davranıĢ biçimlerinin çocuğun benlik ve ruhsallığı üzerindeki etkilerini anlattığı tüm 

kitapları okunmaya değer ve zihin açıcıdır. Kitapları anne babalar için temel baĢvuru kaynakları 

olduğu kadar gerek bilimsel çalıĢmaları gerekse psikoterapist olarak çalıĢtığı yıllar boyunca 

edindiği tanıklık ve deneyimlerden süzülen bilgiler ıĢığında kendi yaĢam deneyimlerimizi 

çözümlemek, kendi çocukluk ve gençliğimizin acılarını büyük ölçüde anlamlandırmak ve 

dindirmek mümkün hale gelmektedir. Kitabın baĢlığı hayatımızdaki her tür sorun için bir çözüm 

baĢlangıcı niteliği taĢımaktadır. Bildiğimiz ölçüde özgürleĢebiliriz. Bildiğimiz ölçüde baĢımıza 

gelen Ģeyleri, duygularımızı, insan iliĢkilerini, iliĢkilerdeki tahakküm ve Ģiddet biçimlerini 

tanıyabilir, anlamlandırabilir ve bunlar karĢısında güçlenebiliriz. Kendiliğimizi, canlılığımızı, 

enerji ve yaratıcılığımızı, değerli olduğumuzu ve sevilebilir varlıklar olduğumuzu 

duyumsayabiliriz. Farkındalık ve anlama kavuĢtuğumuz ölçüde kendimizi sevebilir ve diğer 

insanları sevme gücünü bulabiliriz.  
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Duygu YoldaĢlığı kitabının ―Sevmede BaĢarısız Kadınlar‖ adını taĢıyan bölümünde 

Hooks, kadınların doğaları gereği sevgi konusunda erkeklerden daha becerikli olmadıklarını 

söylemektedir. Ataerkil kültürde sevme iĢi kadın iĢi olarak görüldüğünden kadınlar sevgiyi 

kendilerine dert edinmiĢlerdir. Her gün sevgi hakkında konuĢurlar. Popüler filmler ve dizilerin 

çoğunluğu kadınların sevgi arayıĢı hakkındadır. Ġçinde yaĢadığımız kültür tarafından sevgi 

konusunda takıntılı hale geliriz ve bu takıntılı halimiz onaylandığından bunu sürdürürüz. Ataerkil 

erkek tahayyülünde sevgi zayıfların yani kadınların iĢidir ve sevgi yerine iktidar ve tahakküm 

anlatıları konmuĢtur. Erkekler sevgiye sırtlarını döndükçe sevginin anlamı da belirsizleĢmiĢtir. 

KarĢılıklı ilgi ve özveriyi vurgulayan sevgi anlayıĢı yerini fedakâr bir ilgiye, besleyip büyütme ve 

bakım vermeye bırakmıĢ ve tamamen kadınların iĢi olarak düĢünülmeye baĢlanmıĢtır. Yirminci 

yüzyılın erkeğinin romantik geleneğe yaslanan özveri ve iletiĢim gerektiren sevgiye ayıracak 

vakti yoktur, enerjisini ve zamanını iĢine ayırmalıdır. Kadınların anne olarak da idealize edildiği 

bir kültürde, sevgiyi evin fabrikasında tek baĢına üretmek eĢ ve/veya anne olan kadının ödevidir 

(2020: 81-83). 

Harriet Lerner, The Mother Dance (Annelik Dansı) adlı kitabında çocukları besleyip büyütmek 

gerçekten değer gördüğünde erkeklerin ebeveynliğe eĢit partnerler olarak katılmaya istek 

göstereceklerini söylemektedir (Akt. Hooks, 2020: 84). Hooks‘a göre kadınların baĢkalarını 

besleyip büyütmeye doğuĢtan yetenekli olduğu görüĢü kültürün yarattığı bir mittir. Cinsiyetçi 

stereotiplerden biri olan bu görüĢe aĢırı vurgu yapmak genelde baĢkalarına bakım vermenin 

sevgiyle eĢ anlamlı ele alınmasına neden olmuĢtur. Oysa bu sevginin vasıflarından sadece biridir 

(2020: 88, 89). Psikanalist Erich Fromm‘a göre, sevgi, özen, saygı, bilgi ve sorumlulukla 

gerçekleĢtirilen bir edimdir. (Akt. Hooks, 2020: 89). Hooks‘a göre, sevmeyi öğrenen kadınlar, 

ataerkil statükoya karĢı büyük bir tehdittir. Aslında kadınlar sevemeyerek, erkeğin onay ve 

desteğini almanın var olmaları için sevmekten daha hayati olduğunu göstermektedirler (2020: 

93). 

Ataerkil kültürde kadınlar bakım sunan kiĢiler olarak idealize edilmektedirler. Bu, kültürün 

kadınlara atfettiği az sayıda özellikten biri olduğundan kadınların gerçekten böyle olup 

olmadıklarını sorgulamada gönülsüz olmaları da doğaldır. Kadınların sahiplenmesine izin verilen 

ve ahlaken de üstün görülmelerini sağlayan neredeyse tek olumlu nitelik bu olunca, kadınların 

çoğu sevgi dolu olmadıklarını bilseler dahi bu olumlu algıya tutunmaya devam edeceklerdir. 

Hooks‘a göre, doğuĢtan sevgi dolu olduğumuz hatalı düĢüncesine tutunmak yerine sevmeyi 



seçebiliriz. Böylece kendi failliğimizi, kiĢisel olarak geliĢip dönüĢmeyi, duygusal olarak açık 

olma halimizi de olumlarız (2020: 103, 106). Kitabın en çarpıcı ve üzerinde dikkatle düĢünmeyi 

gerektiren kısmı anne-kız çocuk iliĢkisine ve kadınlar arası iliĢkiye dair söyledikleridir. 

Hooks, ataerkil sistemde, kadınların diğer kadınları muhtemel tehdit ve rakip olarak görecek 

Ģekilde toplumsallaĢtıklarını söylemektedir. Bu durumun anne-kız bağını nasıl etkileyip 

Ģekillendirdiği üzerine düĢünmek büyük önem taĢımaktadır. AraĢtırmalara göre, genç kızlar 

ergenliğe dek kendilerini güçlü hissetmekte ve bedenlerinden keyif almaktadırlar. Ancak 

ergenlikle beraber bir Ģeyler değiĢmektedir. Genç kızlar bedenlerinden korkmayı, kabul edilebilir 

ve arzu edilebilir olmak için bedenlerinin değiĢmesi gerektiğini telkin eden bir kültürde 

yetiĢmektedirler. Ergenlikte baĢlayan bu bedenden hoĢlanmama durumu kadınların bedeninden 

nefret etmesine, yaĢamlarını tehdit eden yeme bozukluklarına, sağlığa zarar veren estetik 

müdahale ya da ameliyatlara kadar varabilmektedir. Kadınların bedenlerinden nefret etme 

sorununu çözmek için cinsiyetçi fikirler eleĢtirilmeli ve kendimizi görme biçimimize dair olumlu 

bir değiĢime ihtiyacımız vardır.  Bedenimizi sevmemiz kendimizle de daha derinlikli bir iliĢki 

kurmamıza imkân verecek bu ise zihnimizin, bedenimizin ve ruhumuzun birleĢtiği sevgi dolu bir 

iliĢki olacaktır. (2020: s. 112, 113, 116, 119). Anne-kız çocuk iliĢkisini hem kendi 

deneyimlerinden yola çıkarak hem de bu konuda yazmıĢ kadın yazarların deneyimlerine 

baĢvurarak açıklayan Hooks Ģunları söylemektedir: 

“Feminist akademik çalıĢmalar, vazifeĢinas kız çocuklar, eĢler ve anneler olmak için kendi eĢsiz 

yetilerini bastıran kadınların genellikle öfkeyle dolu olduğunu anlamamıza yardımcı oldu. Kendi 

geliĢiminin engellendiğini düĢünen bir kadının, kızının kendini gerçekleĢtirdiğini görmekten 

heyecan duyması mantıklı olurdu. Ancak annenin aĢınan özgüveni genelde karıĢık duygulara ya 

da rekabet ve öfkenin en saf haliyle ifade edilmesine yol açar. En kötü durumda, anne-kız çocuk 

arasındaki bu savaĢ ebeveynlerin, yetilerini hiçbir zaman gerçekleĢtiremesin diye kızlarının 

özgüvenini sistematik olarak yok etmeye çalıĢtıkları, fiilen ruh cinayeti iĢlemelerine neden olacak 

davranıĢlar sergilemelerine neden olabilir. 

Ataerkil düĢünce, annelerle kızları arasındaki rekabeti normalleĢtirdiği gibi, kız çocuğun isyanını 

da normalleĢtirir. Neyse ki sakatlayıcı düzeyde özgüven eksikliğinden kurtulmuĢ veya geliĢimleri 

teĢvik eden ailelerde yetiĢtirildikleri için hayata yeterince hazırlıklı baĢlamıĢ ilerici feminist 

anneler günbegün, rekabete girmedikleri ve değersizleĢtirmedikleri muhteĢem kız çocukları 

yetiĢtiriyorlar. Bu deneyim, anne-kız bağında kıskançlığın ve rekabetin doğalında mevcut 
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olduğunu iddia eden her görüĢe doğrudan meydan okur. Kendini seven bu kız çocukların varlığı 

sayesinde kadın ruhumuz yücelir. Onların kiĢisel gücü baĢ döndürücü ve muhteĢemdir. Bu gücü 

kuvvetli ve sert bir parfüm gibi etrafa yayarlar. Kız çocukluğunun bu gücünün, yaygın olsaydı, 

geleneksel cinsiyetçi toplumsal düzeni nasıl da rahatlıkla baltalayabileceğini kolayca görürüz. 

Bir gün bu kız çocuklar hikâyelerini kamusal bir Ģekilde anlatan kadınlar olacaklar. Kendilerini 

destekleyen, tasvip eden ve onlara her zaman özen gösteren annelerine dair anıları, anne-kız 

arasındaki nefret ve çatıĢmaya dair eski imgelere meydan okuyan ve bu imgeleri değiĢtiren karĢı 

anlatılar olarak yerini alacak” 

Hooks, 2020: 121, 122 

 

ĠĢte kadın yazınında bu kız çocuklarının sesi duyulmaktadır. Kadın yazarların çeĢitli 

türlerde verdikleri eserler, öyküden romana, otobiyografiden kurguya her tür eser, ataerkiye karĢı 

bu kız çocuklarını seslerini bulmaya ve duyurmaya davet etmektedir.  

Hooks, anneler ve kızları arasındaki çatıĢma ve rekabetin sadece yetiĢkin kadınların kendini 

gerçekleĢtirmesinin cinsiyetçi bir biçimde bastırılmasına bağlanamayacağını söylemektedir. 

Birçok yetenekli, güçlü ve baĢarılı kadının zalimliğe varacak bir kabalıkla kızlarıyla rekabet ettiği 

örneklere toplumda sıklıkla rastlandığını savunmaktadır. Hooks, bazılarının annelerinden böyle 

gördükleri için bu Ģekilde davrandıklarını ileri süreceğini ifade eder. Hooks, burada önemli olanın 

ise kendisinde eksik olana sahip olduğu için bu baĢka kadınların psiĢik olarak mahvolmasını hatta 

yok olmasını isteyen bu rekabetçi dürtünün kadınlar arasındaki etkileĢimlerde olduğu kadar anne-

kız bağında da sıklıkla görülebilmesidir. Hooks, kadınlar ve kızları arasındaki rekabetin 

kaynağının, çoğunlukla yetiĢkin kadının ataerkil bir kültürde yaĢlanma korkusuna dayandığını 

söylemektedir. Çünkü kadın ne kadar yetenekli ve güçlü olsa da cinsiyetçi kurallar gereği ataerkil 

toplumda yaĢlandıkça değer kaybına uğramaktadır. Genç kadınların enerji ve heyecanına tanık 

olan ve kendine güvenmeyen bir anne de bu durumu kendi kimliğine ve karakterine bir saldırı 

olarak görebilmektedir (2020: 122, 123). 

Bu fikirler bir anne ya da kadın için yüzleĢilmesi zor fikirlerdir. Ancak gerçekten üzerinde 

düĢünülüp, anılar ve deneyimler çözümlenirse haklılık payı olabileceği, ataerkil bir kültürde 

yetiĢmenin ve baskılanmanın zaman zaman hiç hoĢlanmayacağımız Ģekilde düĢünüp 

davranmamıza yol açabileceğini fark edebilmek mümkün olacaktır.  



Hooks, kadınlar arasındaki hasetin daima bölücü olduğuna vurgu yapmaktadır. Kadınlar 

arasındaki rekabeti ele alan anlatılarda, örneğin masallarda, özellikle de arada yaĢ farkı varsa, 

belli bir çaba sonunda gençlik kazanır ama kadınlar arasında muhabbet kalmaz. Hooks, feminist 

çalıĢmalara katıldıkları daha eski dönemdeki deneyimlerine de değinmektedir. Kadınlar bilinç 

yükseltme gruplarına katılarak feminizme geçiĢ süreci yaĢamaktadırlar. Popüler mitlerde 

anlatıldığı gibi bu toplantılarda erkekler hakkında konuĢmazlar, aksine bu grupların çoğunda 

konuĢulan meseleler, kadınların birbirlerini ve diğerlerini nasıl gördüğü, kadınlar olarak 

birbirlerine nasıl davrandıklarıdır. Bu toplantılarda kadınların kadınlarla ilgili korkuları ve 

nefretleri itiraf edilir, kıskançlıkla nasıl savaĢacaklarını ve haset siyasetini konuĢurlardı. 

Feminizme geçiĢ sürecinin bir aĢaması da kadınların birbirlerini değerlendirirken takındıkları 

cinsiyetçi tavırları fark edebilmek ve dönüĢtürebilmektir. Kız kardeĢlik sadece kadınların 

deneyimlerini paylaĢmakla ilgili değildi, aynı zamanda kadınların birbirlerine özen ve dayanıĢma 

göstermeyi öğrenmesi anlamına geliyordu. Hooks‘a göre, birinin bir derdi ya da ortak dertler 

varsa kadınlar birbirine sıkıca sarılabilirler ve güçlü bağlar kurabilirler. Feminist kadınlar da dahil 

olmak üzere pek çok kadın için bir baĢka kadının baĢarısını takdir etmek zor olabilmektedir. 

Hooks çok önemli bir konuyu ele almaktadır: Kadınlar, çocukluklarından itibaren birbirlerine 

polislik etmek üzere birbirlerini dıĢlama, aforoz etme ve sosyal ortamdan uzaklaĢtırma gibi 

taktikler kullanmayı öğrenmektedirler. Kız çocuklar genellikle ölümcül bir rekabet 

içerisindedirler. Hooks‘un burada anlatmak istediği bu rekabetin içlerinden birinin sembolik 

ölümüne varacak boyutlarda olmasıdır. Temelinde kadına yönelik nefret içeren bu davranıĢ 

biçimi yetiĢkinlikte de sürmektedir. Adeta ataerkinin gözünde değersiz olduğunun farkında olan 

kadınlar onay görmek ve takdir beklentisiyle birbirleriyle rekabet ederek değer kazanacakları 

yanlıĢ inancı içindedirler (Hooks, 2021: 126-128). Bu yanlıĢ inanç, kadınlar arasındaki arkadaĢlık 

iliĢkilerinin yıkıcı bir Ģekilde bitmesine de yol açabilmektedir.  

Hooks‘a göre, kadınların sıradıĢı kadınları onaylayamamasının kökeninde de yok olma tehdidi 

bulunmaktadır. Bir taraftan kadınlar ataerkil kültürde kadınların hepsinin aynı olduğu, hangisinin 

seçildiğinin bir önemi olmadığını söyleyen cinsiyetçi bir düĢünceyle karĢı karĢıyadırlar. Böyle bir 

düĢünce beraberinde bazı kadınları hemcinslerinde hata ve eksiklik bulmaya yöneltebilmektedir. 

Bir diğer söyleyiĢle, kadınların eĢsiz ve kendilerini niteleyen özellikleri ataerki tarafından 

genellikle değer görmeyebileceğinden, kadınlar da özel ilgi görmenin ve seçilmenin tek yolunun 

kadın akranlarının değerini düĢürmek olduğunu hissedebilmektedir. Bu kolay yol tercih edilir 
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çünkü kendi vasıflarını geliĢtirmek zordur. Oysa kadınlar kendi vasıflarını geliĢtirdikçe 

kendilerini sevmenin temeli olan özsaygıyı da inĢa etmiĢ olacaklardır (Hooks, 2021: 129). Hooks, 

kadınların birbirlerine yönelik düĢmanlığı yanında kadınların kendilerine yönelik düĢmanlığına 

da dikkat çekmektedir. 

Kadınlar daha çocuklukta kendilerinin kusurlu olduğunu ve bu kusurların düzeltilmesi gerektiğini 

öğrenmektedirler. Kadınları kendileriyle düĢmanca bir iliĢkiye sokan bu fikir sürekli olarak 

cinsiyetçilikle pekiĢtirilmektedir. Kadınlar, değerli olduklarını yadsıyan her Ģeye ‗hayır‘ deme 

güçlerine sahip çıkmalıdırlar. Bilinç ve farkındalıkla kadınlar kendilerine ve gerçekliklerine 

yönelik olumsuz anlatıları reddettikleri ölçüde kendilerini oldukları gibi kabul edip sevmeleri de 

mümkün olacaktır (2021: 130). 

Hooks kendini sevmenin kadınlara büyük bir güç ve özgürlük vereceğini söylemektedir. 

Kadınların herkesle, özellikle birbirleriyle iliĢkilerini geliĢtirerek bir topluluk halinde yaĢama, 

dayanıĢma ve kız kardeĢlik bağlarının güçlü olması onları ayakta tutacaktır. OrtaklaĢa duygu ve 

değerlere sahip olan bir topluluk olmadan birey toplum tarafından radikal görülen fikirlerine 

sahip çıkamayacak, kafası karıĢacak ve bildiklerini savunamayacaktır. Kadınlar belli ölçülerde 

birbirlerine cesaret, tahayyül ve bellek konularında yaratıcı adımlar atmaya teĢvik edebilseler de 

kadınların inisiyatiflerini onaylayan bir kadınlar topluluğu olmadan bunu gerçekleĢtirmek çok zor 

olacaktır. Kadınlar kendilerini ve birbirlerini gerçekten oldukları gibi net bir biçimde 

görebildikleri ölçüde kuvvet ve huzur bulabilecek, bilinçli farkındalığın alanı olan bu netlik 

içinde kadın dayanıĢmasının verdiği güçle hayatı kutlayarak yaĢayabileceklerdir (2021: 134, 

135).  

Hooks, gerçek sevginin cömert ve sürekli yenilenen doğasına vurgu yapmakta, genç kadınlarla, 

onlardan daha yaĢlı ve deneyimleri sayesinde daha bilge olan kadınların birbirlerine kendilerini 

açmalarının önemine dikkat çekmektedir. Hooks‘a göre, cinsiyetçi düĢüncenin kadınları bölen ve 

birbirine yabancılaĢtıran sınırlarını yıkıp hakiki kız kardeĢliğin, kadın nesillerini kalıcı ve güven 

verici sevgiden oluĢan güçlü bağlarla birbirine bağlayan, zamana ve yüzyıllara dayanan 

dayanıĢmanın temellerini atmamız gerekmektedir (Hooks, 2021: 211). Bu kadın toplulukları 

farklılıkları içinde, birbirlerinin farklılıklarını da kabul ederek, yeni ve özgün fikirler 

geliĢtirebilecek, dayanıĢma içinde yeni bir hayatın yaĢama ve eyleme pratiklerini 

oluĢturabileceklerdir. 

 



SONUÇ 

Bell Hooks‘un Duygu YoldaĢlığı, ataerkil bir toplumdaki kadınlar arasında sevgi, empati, 

güven ve dayanıĢma bağlarının kurulmasını engelleyen cinsiyetçi fikirleri; bu fikirlerin yol açtığı 

anne-kız ve kadınlar arasındaki sevgisizliği ve değersizleĢtirmeyi; kadınların aralarında var olan 

görülmez duvarları aĢabildiğinde ne kadar güçlü olabileceklerini gösteren önemli bir metindir. 

Feminist hareket giderek daha fazla kız çocuğu, genç, yetiĢkin ve yaĢlı kadınların oluĢturacağı 

eĢitlikçi ve özgürlükçü fikirlerle daha da güçlenecek, kadınların sesleri daha fazla 

duyulabilecektir. Kadın yazını, kadınların bilgi ve deneyimlerini aktaran güçlü kaynaklardır. 

Kadınların birbirlerini daha fazla duymaya, okumaya, anlamaya ihtiyaçları olduğu söylenebilir. 

Bu, kadınların yüzyıllar boyu süren var olma ve benlik mücadelesinde çekilen acıların azalması, 

yaĢama canlılık ve yaratıcılıklarıyla katılabilmeleri, dıĢlanmadan, korkmadan seslerini 

duyurabilmeleri, fikirlerini savunabilmeleri, özgürce var oluĢun sevincini duyumsamaları için 

severek, heyecanla, merakla yapabilecekleri bir seçimdir. 
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19. YÜZYIL TÜRK ROMANLARINDA KÖTÜCÜL ANNELER VE  

YENĠLGĠYE YAZGILI KIZLAR 

* Zehra KAPLAN 

ÖZET 

Bilinen en eski çağlardan bugüne kadının en büyük trajedisi, ona sosyal bir statü sağlayan anneliği ve cinsel 

kimliği arasında bırakılmasıdır. Bütün yaygın kültürel formlarda diĢi, annelikle idealleĢtirilir. Anneliği reddederek 

hazları ekseninde yaĢamak istediğinde ideal olanın dıĢına çıkan kadın, toplum ve onun en küçük birimi olan aile için 

bir tehdide dönüĢür. 19. yüzyıl Türk romanlarına kadın özellikle ‗annelik‘ rolüyle dâhil edilmesine karĢın romanların 

derin yapıda ciddi bir ‗annesizlik‘ üzerine kurulu oluĢu dikkat çeker. Erken ölmüĢ anneler; cahil, zayıf, silik, iradesiz, 

iĢlevsiz ve sosyal hayat tecrübesinden uzak olan yetersiz anneler ve bunların yanı sıra hazlarını anneliğinin önüne 

geçirmiĢ ve çocuklarında duygusal bir varlık gösterememiĢ anne modelleriyle, 19. yüzyıl roman kahramanlarının 

yetimlikle birlikte aslında öksüzlüğe de yazgılı olduğu görülür. Bilhassa kız çocukları kendilerine doğru rehberlik 

eden ve rol model olan annelere sahip olamadıkları için ‗maddi‘ ve ‗manevi‘ sefalete maruz kalırlar. BütünleĢme 

yaĢanacak annenin kaybı ya da bütünleĢebilecek güçlü bir anne figürünün olmayıĢı, bilhassa kız çocuklarında 

yalnızlık ve kimsesizlik hislerine, bu hislerle baĢ edebilme çabası ise bağlanma arzusu ve fanteziye yol açar. Sefile, 

Muhadarat, Bikes, Muallime, Mürebbiye, Çölde Bir SergüzeĢt, AĢk-ı Memnu gibi romanlarda cinsel hazlarını annelik 

hislerinin önüne geçiren öz ve üvey anne modelleriyle karĢılaĢılır. Dul anneler iradesizliğin, zayıflığın, 

tecrübesizliğin, bilgisizliğin, aklı kullanamayıĢın, özgür ve kendine yetebilen bir birey olamayıĢın, kısacası diĢil 

alanın/diĢiye iliĢkin görülen niteliklerin temsili olarak öne çıkarılırlar. Romanların geneline yayılan bu olumsuz 

imajlar, salt kurgu olarak değerlendirilemez. Dönemin roman dünyasından beklenen sosyal fayda anlayıĢı dikkate 

alındığında, bu olumsuzlukların aslında mevcut düzene iliĢkin yansımalarla yüklü olduğu görülür. Üstün güç, büyük 

otorite imajını kaybeden Osmanlı‘nın, aslında kendi ‗eril‘ kimliğiyle sorunlu olmasına karĢın, dönem yazarları bu 

duruma iliĢkin kaygılarını ve korkularını ‗kadın‘ ve ‗annelik kimliği‘ üzerinden sembolik olarak yansıtmıĢlardır. Bu 

durumun sosyal karĢılığı, mutlak otoriteyle birlikte eril imajını da yitiren devlet yöneticilerinin diĢil alanın temsiline 

geçmesi ve Osmanlı‘nın siyasal durumunun cinsel kodlar üzerinden yansıtılmıĢ olması bağlamında düĢünülmektedir. 

Yazarların mutlak otoritenin kaybıyla baĢlayan diĢil dönemi annelik konumu üzerinden yeni bir merkez yaratarak 

ancak kusurlu, zayıf ve yetersiz anneliklerle yansıttıkları söylenebilir. Çünkü annelik kurumu, diĢilin alanı olması 

sebebiyle eksiklik, zayıflık, güçsüzlük, tecrübesizlik, otorite yoksunluğu, kusurluluk, tedirginlik, kararsızlık gibi 

olumsuzluklarla temsil olunmaktadır. Söz konusu çalıĢmada, romanlarda ailenin sorumluluklarını üstlenemeyen ve 

bir otorite kuramayan anne ile mutlak otoritesini kaybetmiĢ, asırların birikimini idare edemeyen dolayısıyla bu 

yönleriyle diĢile yaklaĢan/feminenleĢen devlet adamı eĢitlemesi kurulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, Anne, DiĢi, Kötücüllük, 19. Yüzyıl Türk Romanları 
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Bilinen en eski çağlardan bugüne kadının en büyük trajedisi, ona sosyal bir statü sağlayan 

anneliği ve cinsel kimliği arasında bırakılmasıdır. Bütün yaygın kültürel formlarda diĢi, annelikle 

idealleĢtirilir. Anneliği kabullenerek biyolojik sorumluluğun getirdiği görev alanına çekilen 

kadın, doğurganlığı üzerinden kutsanırken çocuk sahibi olduğunda özellikle bir erkek çocuk 

annesi olduğunda toplumda saygın bir konum kazanmıĢ olur. Biyolojik bir faktör olarak kadının 

doğuran oluĢu sosyal pozisyonuna yansır, hatta bir güç unsuru ve statü göstergesine dönüĢür. 

Ancak kadın, kendi öznelliğini özgürce yaratması bağlamında toplumsal hayatın her alanında 

aslında güç kaybeder. Biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet rollerinin bir belirleyenine 

dönüĢtürülür. Neticede kadın, cinsiyete dayalı iĢ bölümüyle ve mekânın cinsiyetçi bir anlayıĢla 

ayrıĢtırılması yoluyla itibarsızlaĢtırılır.  

Ataerkilliğin yerleĢik bir düzene dönüĢmesiyle mutlak güç hâline gelen erkek, mevcut hiyerarĢik 

yapıdan faydalanarak toplumsal cinsiyet rollerini daha da belirginleĢtirir. Bunu yaparken içkin 

olarak ataerkil bir yapılanmaya sahip olan dinden de faydalanır. Böylece kadın için bedeni 

üzerinden bir baskı mekanizması yaratılır. Köysüren‘e göre; ―Kadının doğası özellikle annelik 

açısından düĢünülürse, namus eksenli algı anneliği kutsadığı için diğer boyutlarından çaldığı 

kadını, doğal anaç yönüyle baĢ baĢa bırakarak cinsiyeti bir görev boyutuna kilitleyecektir. Onun 

rolü anne olmak olacaktır‖ (Köysüren, 2016:113).  

Kadının ve erkeğin farklılıklarının öne çıkarılarak toplumun düzenlenmesi sonucunda kadın 

toplum içine tecrit yoluyla yerleĢtirilir. Bu noktada ev ve aile, hem cinsiyet hem de toplumsal 

cinsiyet rolleri üzerinden kadın ve erkeğin ayrıma dayalı bir kimlik yarattıkları baĢlıca üretici 

ortam olarak öne çıkar: 

“Kadın ve erkeğin dünyaya geldiği ve cinsiyetlerinin oluĢtuğu aile ortamı ataerkil 

sistemin egemenliğinde olduğundan aile her yeni kuĢakta yeni yöneten erkekler ve yönetilen 

kadınlar üretir. Eve, aile içine kapanmaya zorlanan ve orada önemli birçok görevi yüklenmekle 

sorumlu tutulan kadın, aile içinde ona verilen cinsiyeti benimserken evcilleĢir”. 

DoltaĢ, 1992:53 

Ataerkillik, yaĢamın bütün boyutlarında olduğu gibi ebeveynlik sistemini belirleme ve 

yönetmede de iĢlevsel bir yere sahiptir. Kadın, erkeğin kural koyucu olduğu ataerkil yapı içinde 

bir yer bulabilmek için verili rolleri kabullenirken bilhassa ‗annelik‘ üzerinden kendine bir kimlik 

yaratmak durumunda kalır. Ayrıca ataerkil sistemi doğal bir akıĢ gibi görerek bu sistem içinde 
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aldığı konumla ve sahiplendiği verili rolleriyle ataerkil düzenin devamlılığına katkı sağlar. 

Kaplan‘ın tespitiyle; 

“Ataerkil sistemin önlerine koyduğu annelik misyonunu „en doğal sorumlulukları‟ gibi 

üstlenmeleriyle kadınlar ataerkil yapılanma içindeki ikincil konumlarını sabitleĢtirmektedirler. 

„Ġtaat‟ hissi bu konumlanma ve kimlik edinmede önemli bir yer tutar. Kadınlar itaati bilinçsiz 

olarak içselleĢtirerek ataerkil yapıya bağlılıklarını sürdürürler”. 

Kaplan, 2021:19 

Dolayısıyla kadınlar, ataerkil sistem ve dinin yarattığı egemen kültür içinde ancak bu 

geleneksel yapıların Ģekillendirdiği imgeyi taĢıyabilirler. KurumsallaĢan erkek otoritesinin uygun 

gördüğü biçimde eĢ ve annelik rolleri üzerinden bir öznellik inĢa etmeye çalıĢırlar. Mitchell, ―Ne 

olursa olsun, kadınlar, hayatlarının büyük bölümünün ‗efendi‘si değillerdi‖ (Mitchell, 2006:50)  

sözü ile bu duruma vurgu yapar. Erkek eliyle hazırlanan söz konusu kalıpları içselleĢtirdiklerinde, 

bilhassa anneliğiyle yüceltilen kadınlar, bu kalıpların dıĢına çıkmak istediklerinde cinsel haz ve 

bedensel arzu üzerinden ötekileĢtirilerek dıĢlanırlar. Bu dıĢlanmaya maruz kalmamak, aslında 

‗kötücül‘ olmamak için bütün denetimi erkeğin eline bırakırlar. Beauvoir, ‗Kadın doğulmaz, 

kadın olunur‘ tespitiyle ataerkil yapıya içkin bir varlık olarak dâhil olabilen kadını açımlar. Ona 

göre; ―Ġnsan kadın doğmaz; sonradan olur. Ġnsan diĢisinin toplum içindeki görünüĢünü 

belirleyecek biyolojik, ruhsal ve iktisadi bir yazgı yoktur; erkekle kadınsı erkek denen iğdiĢ 

edilmiĢ cins arasındaki bu ürünü yaratan uygarlığın tümüdür‖ (Beauvoir, 1993:231). Dolayısıyla 

kadın, etkin ve belirleyici bir unsur olan ataerkil yapı içine ötekileĢtirilmiĢ, tarihsel akıĢ içine ise 

erkek denetiminde ve ‗ikinci cins‘ olarak dâhil edilir. AĢkınlaĢma imkânı bulamayan kadının ne 

kendini tam anlamıyla tanıması ve anlaması ne de dünyayı keĢfetmesi mümkün olur. Cinsiyet 

farklılığı ekseninde mutlak özne olan erkeğin ötekisi olmanın dıĢına çıkamaz. Çünkü kendisinin 

üretmediği koĢullar içine doğar ve kimliğini inĢa etme noktasında mevcut erkek egemen kültüre 

karĢı savunmasızdır.  

Ġlk çağlardan günümüze kadar kadın imgesi, anneliği üzerinden kutsal, diĢiliği yönünden ise 

korkutucu olarak görülmüĢtür. Oysa doğurganlık da diĢilik de kadının doğuĢtan gelen biyolojik 

durumunun sonuçlarıdır. Karaca‘ya göre; ―Ataerkil sistem içerisinde kadın kutsal ve kötüyü 

bünyesinde taĢıyan büyülü ama korkulan bir imgeyle karĢımıza çıkar‖ (Karaca, 2019:73). 

Doğanın insanı huzursuz ve rahatsız eden bütün gizemleri âdeta kadında toplanmıĢtır. Kadın, 



doğurganlığı sayesinde erkeğin sahip olduğundan fazlasına sahiptir. Braidotti, kurulu normları 

aĢan ve sınırları yıkan fazlalığından ötürü kadını ya da anneyi ‗hilkat garibesi‘ olarak tanımlar 

(Braidotti, 2017:306). Bu fazlalığıyla kadın, erkek iktidarı için bir tehdit gibi görülür. O sebeple 

―Kadının anneliği ve diĢiliği simgesel alanın anomalisi olarak değerlendirilmektedir (Karaca, 

2019:76). Anatomi tek baĢına bir kader olmaması gerekirken, temel mesele kadın olduğunda bir 

ötekileĢtirme, yadırgama ve küçümseme aracı olarak kullanılmaktadır. 

 ―Sihirli diĢi, büyüleyen, bilgelik taĢıyan, yeniden doğuĢ, yutan, baĢtan çıkaran, zehirleyen, 

kaçınılmaz olan, bakıp büyüten ve korku uyandıran‖ (Jung, 2003:22)  gibi sıfatların taĢıyıcısı 

olan kadın karĢısında iktidar kaybı endiĢesi taĢıyan erkek, kadının anneliğini kendi lehine bir 

baskı vasıtasına dönüĢtürerek korkularını hafifletmek ister. Federici‘nin dikkat çektiği üzere 

direnç gösteren kadın ‗cadı‘ imgesinde cisimleĢir. ―Cadı avı, erkeklerin kadınlar üzerindeki 

otoritesini kaybetmesinin fiziksel bir tezahürüdür‖ (Federici, 2019:274). Ataerkilliğin somut 

yerleĢik algısı olan kadını romantik bir biçimde annelikle idealleĢtirme, kadını kontrol altında 

tutmanın iĢlevsel yoludur. Diğer taraftan erkek, karĢı koyamadığı, beklentilerinin dıĢında hareket 

eden ve öznellik arayıĢı içinde olan kadını kötücüllükle itham eder: 

“Neslin devamını sağladığı için idealize edilerek toplumun üzerine çıkarılan kadın, bireysel 

iradesini kullanmak ve kendi tercihleriyle hareket etmek istediğinde erkek hâkimiyetini tehdit 

eden bir hamlede bulunduğu, baĢka bir ifadeyle erkeğin alanında varlık göstermeye kalkıĢtığı 

için cezalandırılır. Bu ceza, kadının kültürün dıĢına çıkarılarak meĢum, fettan, kötücül, diĢi 

Ģeytan, ölümcül/fatalist kadın, diĢi cazibe, fahiĢe ya da femme fatale olarak 

belirginleĢtirilmesidir.”  

Kaplan, 2021:66 

Dünya üzerinde olduğu gibi Osmanlı düzeninde de kadın, erkek egemenliği içinde 

kurgulanır. Osmanlı toplumunda kadının sosyal hayat içindeki yeri ilkin ‗iyi bir eĢ ve anne olma‘ 

rolleri üzerinden tanımlanır. Bu bağlamda dönem romanlarına kadın, öncelikle bu rollerle dâhil 

edilir. Hakikatte hiyerarĢik bir ikilik yaratan verili geleneksel rolleri özellikle anneliği 

içselleĢtirdiğinde ‗yetersizlik, iradesizlik, eksiklik‘ gibi olumsuzluklarla diĢil alanla 

özdeĢleĢtirilen kadın, söz konusu verili rollerin dıĢına çıkarak bir kendilik inĢa etmek istediğinde 

ise cinsel hazları üzerinden diĢiliği ön plana çıkarılarak tanımlanır. Bu kez diĢilik üzerinden diĢil 
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alan içinde kodlanır. Anneliği reddederek hazları ekseninde yaĢamak istediğinde ideal olanın 

dıĢına çıkar ve kötücül bir karaktere dönüĢür.  

Kadın, 19. yüzyıl Türk romanlarına öncelikle annelik rolüyle dahil edilmesine karĢın ‗erken ölen 

anneler‘, cahil, tecrübesiz, zayıf genel ifadeyle ‗yetersiz anneler‘, ‗kendi hazlarını öne çıkaran ve 

yanlıĢ rol model olan anneler‘ ile romanlar, derin yapıda ciddi bir ‗annesizlik‘ durumu üzerine 

kuruludur. Bu çerçevede roman kahramanları, yetimlikle birlikte aslında öksüzlüğe de yazgılı 

görünür. Jale Parla, Babalar ve Oğullar/ Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri adlı 

kitabında romanlardaki baba kaybını, ‗babasız ev‘ metaforu üzerinden merkezî otoritenin çöküĢü 

ve sultanın mutlak irade kaybı olarak değerlendirir (Parla, 2014:19). Bu bağlamda baba kaybı, 

dönemin sosyolojik durumunu simgeleyen bir olguya karĢılık gelir. Romanlarda anne için 

yaratılan bilinçli yokluk da döneme iliĢkin ciddi sosyal karĢılıkları düĢündürmektedir. GeçmiĢ ve 

geleneğin izlerini taĢıyan anne, her koĢulda olumsuzlanması ve yüklendiği karĢılıklarla sosyal bir 

olgu değeri kazanmaktadır. 

Erken Ölen Anneler ve Ġkame Sığınak ArayıĢındaki Hassas, Zayıf, Kırılgan Kızları 

Anne, karĢılıksız sevgisi ve ilgisinin yanında sağladığı duygusal tatmin ve güven 

hisleriyle çocuğunun sağlıklı birey oluĢumuna katkı sağlayan en merkezî kiĢidir. Bilhassa kız 

çocuklarının yeterli ve güçlü bir benlik oluĢturabilmeleri için annenin ayna iĢlevi önemli bir 

belirleyendir. 19. yüzyıl Türk romanlarında ‗annesi erken ölen kız çocuğu‘ imgesi öne 

çıkarılmıĢtır. Erken yaĢta öksüz kalan kız çocukları hayata karĢı güçsüz, yenilgiyi kabullenmiĢ, 

hassas ve kırılgan olmanın yanı sıra oldukça melankolik bir ruh hâline sahiptirler. Eksik öznelik 

durumu, onlarda ciddi Ģefkat eksikliğine, yalnızlık hissine ve narsistik incinmeye neden olmuĢtur. 

Tamlığa ulaĢmak isteyen kızlar, sığınma ve bağlanma ihtiyaçlarıyla romanlarda görünürler.  

Ahmet Mithat Efendi‘nin Çengi (1294) ve Dürdane Hanım (1299) romanlarında erken yaĢta 

öksüz kalan kız çocuklarının eksik öznelik durumunu karĢı cinse bağlanma yoluyla aĢmaya 

çalıĢtıkları görülür. Çengi romanında Melek, annesinin doğum yaparken ölmesi üzerine anne 

sevgisini hiç tadamamıĢtır. Babası Canbert Bey küçük yaĢlarında kızının fiziksel ihtiyaçlarını 

karĢılama noktasında yeterli olur ancak Melek büyüdükçe anneye olan duygusal açlığı da artar. 

Bu öksüz kız anne yoksunluğunu Cemal‘e bağlanarak gidermek ister. Dürdane Hanım romanında 

ise Dürdane öksüz kalmıĢ, üvey anne denetiminde büyümüĢ bir kızdır. Mutlak sevgi nesnesi olan 

annesinin kaybı dolayısıyla güçlü ve iradeli bir duruĢ gösteremez. Öksüzlüğünü karĢı cinse 



bağlanma yoluyla aĢmaya çalıĢır. Ancak yaĢadığı hayal kırıklığı, zayıf karakterli bu kızın intihar 

etmesine neden olur.  

Ahmet Mithat Efendi ve Fatma Aliye‘nin birlikte kaleme aldıkları Hayal ve Hakikat 

(1309) romanında Vedat, öksüzlüğünün yol açtığı yoksunlukları telafi arayıĢında olan bir kızdır. 

Anne sevgisi ve Ģefkatine duyduğu açlığı önce kitaplarla, ardından Vefa‘ya beslediği karĢılıksız 

aĢkla ve son olarak Doktor Hami Efendi‘ye sığınarak gidermeye çalıĢır. Anne gibi bir duygusal 

dayanağı kaybetmiĢ olmak Vedat‘ın duygusal, içe kapanık ve yenilgiye meyilli bir kız olmasına 

yol açmıĢtır. 

Halit Ziya‘nın romanlarına genel bir annesizlik durumu hâkimdir. Anneyle özdeĢleĢme 

imkânı bulamayan öksüz çocuklar tamlık hissinden yoksundurlar ve arayıĢları her anlamda 

annenin yokluğunu telafiye yöneliktir. Sefile (1302) romanında Mazlume babasını daha bir 

yaĢında iken kaybeder. BeĢ yaĢına geldiğinde tek dayanağı olan annesini de kaybetmesiyle 

yapayalnız kalır. Hayatın acı gerçekleri karĢısında tecrübesizdir. Bir rehberi olmayan bu öksüz ve 

yetim kız, anne Ģefkatine duyduğu açlığı anneye ikame edeceği sığınaklarla aĢmaya çalıĢır. 

Nemide (1307) romanında Nemide‘nin annesi doğumun hemen ardından ölür. Doğar doğmaz 

öksüz kalan ve anneyle bütünleĢemeyen Nemide, anne kaybının yarattığı narsistik yaralanmıĢlığı 

hayatı boyunca duyumsar. Eksik öznelik, onun son derece duygusal, kırılgan ve hassas mizaçlı 

olmasına yol açar. Ferdi ve ġürekası‟nda (1312) Hacer annesini kaybetmiĢ bir kızdır. Sığınak 

olarak seçtiği kitaplarda, aĢk ve evlilikte anne Ģefkatine duyduğu açlığı gidermek ister. 

Annesizlik, onun hayatında doldurulması imkânsız bir boĢluk açmıĢtır. Hacer, bir türlü 

dolduramadığı bu boĢluk sebebiyle hayata karĢı güçsüz, yenilgiye meyilli, zayıf ve kırılgandır. 

AĢk-ı Memnu (1316) romanında ise Nihal annesinin ölümüyle yaĢadığı duygusal yoksunluğu 

aĢamamıĢ bir kızdır. Önce babasına bağlanarak öksüzlüğünü telafi etmeye çalıĢsa da babasının 

yeniden evlilik kararı almasıyla kendini yapayalnız hisseder. Hep sevgiye, Ģefkate ve ilgiye 

ihtiyaç duyar. Bihruz‘a beslediği duygular sığınma ihtiyacının bir tezahürüdür. Nihal, karĢılaĢtığı 

engellerle mücadele edebilecek güçlü bir kiĢiliğe sahip değildir. Aksine oldukça zayıf, kırılgan, 

dirençsiz, bir türlü büyüyememiĢ bir çocuktur. Öksüzlük, bu hassas kızın hayatının travması 

olmuĢtur. 

Selma Rıza‘nın Uhuvvet (1892-97) romanında Sabiha babasının sürgüne gönderilmesiyle 

babasızlığı, bu sürgüne dayanamayan annesinin ölümüyle de annesizliği yaĢar. Baba himayesinin 

ardından anne Ģefkati ve merhametini de kaybeden Sabiha, karĢı karĢıya kaldığı duygusal 
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yoksunluğu aĢk ve evliliğe sığınarak aĢmak ister. Kocası MürĢit‘i babasının koruyuculuğuna ve 

annesinin Ģefkatine ikame etme düĢüncesindedir. 

Mehmet Vecihi‘nin Mihridil (1311) romanında bu genç kız, annesine en çok ihtiyaç duyduğu 

zamanlarda anne kaybı yaĢar. Hayatta yapayalnız, savunmasız ve çaresiz kalır. Besleme olarak 

Ali Efendi‘nin evine sığınır ve eksik özneliğini kitaplarla, ardından Adni‘ye duyduğu aĢkla telafi 

etmeye çalıĢır. KarĢılaĢtığı güçlüklere, yapılan haksızlıklara karĢı direnç gösteremez. Oldukça 

duygusal ve hassas bir mizaca sahiptir.  

Nabızade Nazım‘ın Zehra (1312) romanında bu öksüz kız anne yoksunluğunun yol açtığı eksik 

öznelik durumuyla baĢ edemez. Anneyle bir bütünleĢme yaĢayamadığı için kendini hep eksik 

hisseder ve annenin boĢluğunu doldurmak için sığınaklar bulmaya çalıĢır. Öksüzlük, onda Ģiddetli 

nesne açlığına yol açar ve Zehra yaĢadıkları karĢısında hep abartılı tepkiler verir. AĢkı gibi 

kıskançlığı da Ģiddetlidir. Ġkame olarak seçtiği kitaplar ona ne anne Ģefkatini ne de annenin doğru 

rehberliğini sunabilir.  

Behice Ziya‘nın Pakize (1895-96) romanında küçük yaĢta öksüz kalması sebebiyle 

narsistik bir yara almıĢ olan Pakize karamsar, hassas ve kırılgandır. Anne Ģefkati arayıĢı o kadar 

baskındır ki annesine kavuĢabilmek için ölmeyi arzu eder. Anne kaybıyla yaĢadığı benlik 

parçalanmasını ikame sığınaklar aracılığıyla aĢması mümkün olmaz. 

Çocuk anneyle kendilik bilinci geliĢtirme imkânı bulamadığında ciddi bir boĢlukla karĢı karĢıya 

kalır ve bu boĢluğu doldurma arayıĢına giriĢir. Oldukça sarsıcı olan bu arayıĢ pek çok ontolojik 

çatıĢma alanı yaratır ve çocuk, anneye ikame edeceği sığınaklar aramaya baĢlar. Söz konusu 

romanlardaki örneklerde, 19. yüzyıl Türk romanlarında öksüz kızların anne kaybının yol açtığı 

eksik öznelik durumunu ikameler bularak ve onları birer sığınağa dönüĢtürerek baskılamaya ve 

aĢmaya çalıĢtıkları görülür. Ancak derinden yaĢanan anne yoksunluğu bu kız çocuklarında 

duygusal hezeyanlara yol açmıĢtır. Bu nedenle hassas, zayıf, alıngan, duygusal, kırılgan, 

melankolik ve yenilgiye meyilli marazi özellikleriyle romanlarda görünürler.  

Örneklenen romanlarda yalnızlık ve kimsesizlik hisleriyle baĢ edebilme çabası, bu öksüz kız 

çocuklarında bağlanma arzusu ve fanteziye yol açar. Çünkü Ģiddetli nesne açlığına dönüĢen 

öksüzlüğü telafi etmeleri mümkün olmaz. Dolayısıyla ilk romanlarda genel itibariyle annenin 

erken ölümüyle ciddi bir öksüzlük durumunun yaratıldığı dikkat çeker. Pek çok romanda öne 

çıkarılan öksüz kız çocukları, bilinçli bir kurguyu düĢündürür. ‗Erken ölen anne‘ imgesi 

dolayımında narsistik bir sorgulama alanı açılır. Geleneksel kodlarla yüklü olan annelerin erken 



ölümleriyle kız çocuklarına geleneğin aktarımı da sonlandırılmıĢ olur. Bu kurgu, döneme iliĢkin 

metaforik anlamlar taĢır. ―Dönemde Osmanlı kadını/annesi; eğitimsizliği, cahilliği, sosyal 

hayattan tecrit edilmiĢliği, bireysel yeterliliğe sahip olamayıĢı, öznel bir kendilik inĢa edememiĢ 

olması dolayımında çözüm aranan toplumsal bir sorun olarak vardır‖ (Kaplan, 2021:226). 

Dolayısıyla geleneksel anneler romanın kurgu dünyasından çekilirken kız çocukları da 

gelenekten uzaklaĢtırılmıĢ olur. 

 Geleneksel kadın/anne; eğitimsizliği, sosyal hayat tecrübesinden yoksunluğu ve sadece 

tüketici konumda olması yönleriyle modernleĢme çabası içindeki Osmanlı için değiĢmesi ve 

dönüĢmesi gerekendir. Yetersizlikleriyle öne çıkan geleneksel annelerin romanlarda erkenden 

kaybıyla aslında anne için bilinçli bir yokluk yaratılır ve böylelikle öksüz bırakılan kızların tıpkı 

anneleri gibi geleneksel annelerin pozisyonunu devralmamaları sağlanır. Ancak dönemde, öksüz 

kız çocuklarının geleneksel kodların taĢıyıcısı olan annelerinin konumu dıĢında kendilerini farklı 

biçimlerde tanımlayacakları alternatifleri henüz tam anlamıyla oluĢmamıĢtır. Geleneksel 

anneliğin içeriğinin bilgi, kültür ve devamında kültürel annelik bağlamında henüz değiĢmemiĢ 

olması nedeniyle öksüz kızlar yine aĢk ve mutlu yuvaya sığınma eğilimleri ile öne çıkarlar. 

Onların bireyleĢme yolunda tamlık arayıĢları olumsuz sonuçlanır. Bu bağlamda aile iliĢkileri 

içinde simgeleĢtirilen anne kaybıyla ve kendilerini gerçekleĢtirebilecekleri farklı alternatiflere 

sahip olmayan marazi kiĢilikteki kız çocuklarıyla toplumsal bir travmanın yansıtıldığı 

söylenebilir.  

 Topluma iliĢkin her konuda duyarlılık gösteren Ahmet Mithat Efendi, bu meselenin 

çözümünde geleneksel annelerle bir öksüzlük durumu yaratırken ‗baba-kız iliĢkisi‘ni öne 

çıkarmıĢtır. Özellikle öksüz kız çocuklarının öğretmen rolünü benimsemiĢ müĢfik babalarını bir 

rehber olarak keĢfetmelerini sağlamıĢ, böylelikle bireyleĢme yolunda hata yapmadan ve daha 

emin bir Ģekilde yürümelerini çözüm önerisi olarak sunmuĢtur. Baba-kız yakınlaĢması sayesinde 

kızların eğitimle buluĢturulmasının sağlayacağı kazanımlara dikkat çekmiĢtir. 

Yetersiz Anneler ve Geçim Sıkıntısı Ġçinde Büyüyen Kızları 

 Osmanlı toplumuna ataerkillik ve dinin yarattığı egemen kültür hâkimdir. Erkek bakıĢ 

açısıyla Ģekillenen egemen kültürün yarattığı kalıplar, kadının bilhassa eĢ ve annelik rolleriyle 

tanımlanmasını beraberinde getirir. Bir gelenek ve kültür olarak bu yapının söylemlerini kabul 

eden kadın, kamusal hayatın dıĢında ve ‗içerinin insanı‘ olarak kimlik kazanır. ĠçkinleĢen kadın, 

üretici pozisyonu kaybederken erkeğe bağımlı ve edilgen bir görünüm alır.  
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Osmanlı toplumu, bünyesindeki kadınla ilk ciddi karĢılaĢmayı Batı‘dan geri kalmıĢlığını önlemek 

adına giriĢtiği modernleĢme çabaları sonucunda yaĢar. Medeni seviyenin kadın üzerinden 

ölçülendirilmesi, kadının bir kültür meselesine dönüĢmesine ve bu yolda toplumsal bir sorun 

olarak geniĢ çapta konuĢulmasına ortam hazırlar. Mevcut olan geriliğin ve devam eden çöküĢün 

nedeninin ‗eğitimsiz kadın‘ olduğu düĢünülür ve 19. yüzyılda baĢlatılan pek çok tartıĢma kadın 

ve kız çocuklarının eğitimi meselesi üzerine odaklanır. Kadının konumunun bilhassa erkek 

egemen bir bakıĢla belirlenmesi; henüz eğitimle buluĢmamıĢ olan geleneksel kadının cahilliği, 

toplumdan ve sosyal hayattan tecrit edilmiĢliği, geçindirilmeye ihtiyaç duyması gibi yönleriyle 

öne çıkarılmasına, ‗eksiklik‘ ve ‗yetersizlik‘  üzerinden tanımlanmasına yol açmıĢtır. 

 Dönemin yansımalarını taĢıyan 19. yüzyıl Türk romanlarında sözü edilen bu toplumsal 

gerçekliklerle bağlantılı olarak babanın kaybı sonrasında kızlarına refah içinde bir hayat 

sunabilen anne örnekleri dikkat çekmez. Aksine yetim kızlarıyla maddi yoksunluklar içinde 

hayatta kalma mücadelesi veren anneler görülür. Geleneksel kodları taĢıyan bu Ģefkat ve 

merhamet dolu anneler, her ne kadar annelik içgüdüleri yoğun olsa da kızlarına babanın 

himayesini ve sağladığı hayat koĢullarını sunamazlar. 

Ahmet Mithat Efendi‘nin kaleme aldığı Felsefe-i Zenan‘da (1287) Zekiye‘nin annesi Fatma 

Hanım, kocasını kaybettikten sonra ailesini geçindirmeyi baĢaramaz. Hayata hazırlanmamıĢ bu 

cahil kadın para yönetimi konusunda da zayıftır. Onlara bağlanan dul ve yetim maaĢıyla 

geçinemez ve bir valinin konağına sığınır. Bilgisizliğinin ve yetersizliğinin farkında olduğu için 

kızı Zekiye‘yi Fazıla‘ya emanet eder. Romanda kendine yeterliliği olmayan bu anneye ailenin 

reisi olma ve babanın yerini doldurma sorumluluğu verilir. Ancak henüz kendini 

gerçekleĢtirememiĢ olan bu annenin eril otoritenin yerini alması mümkün değildir. DiĢil; her 

zaman eksik, kusurlu, zayıf, hatalar yapması muhtemel, iradesiz, cahil vb. olumsuz çağrıĢımlarla 

birlikte düĢünülür. Bu yetersizliklerle örülü görünümüyle Fatma Hanım diĢil alanın temsilindedir. 

Halit Ziya‘nın Sefile (1302) romanında Mazlume‘nin annesi Besime Hanım, kocasının 

ölümünden sonra maddi güçlükler çeker. Bu çaresiz kadın çok sevdiği kızıyla hayatta kalabilmek 

için mücadele eder, ancak eğitimi ve bir mesleği olmadığı için biyolojik kimliğinin bir devamı 

olarak yaptığı dikiĢ iĢiyle geçinmeye çalıĢır. Yoksulluk, Besime Hanım ve kızını gün geçtikçe 

zayıf düĢürür ve zaten hasta olan bu anne, sevgi ve Ģefkatle bağlı olduğu kızını hamisiz bırakarak 

ölür. Yetimliğine öksüzlük de eklenen Mazlume, hamisiz kalmanın bedelini çok ağır öder. 



Besime Hanım, tıpkı babanın yaptığı gibi eril düzende bir irade ortaya koymayı baĢaramaz. 

Hastalığı, güçsüzlüğü, yetersizliği ve iradesizliği ile ancak diĢil alanın bir üyesi konumundadır. 

Hüseyin Rahmi‘nin Ġffet (1314) romanında Ġffet‘in annesi de hasta bir kadın olarak resmedilir. 

Kocasının ölümü sonrasında aile içinde onun düzenini devam ettiremez ve bir otorite olamaz. 

Para idaresi yapmayı bilmediği için ekonomik sıkıntılar baĢ gösterir. Sosyal hayat pratiği 

olmayan bu yetersiz anne, bir irade ortaya koyamadığı gibi çocuklarının desteğine ihtiyaç duyar. 

Dolayısıyla babanın güçlü ve yeterli pozisyonunun baba kaybı sonrasında anneye verilmediği 

görülür. Annelik kurumu, diĢil alanın eksiklikleriyle temsil olunur. 

Fatma Aliye‘nin Refet (1314) romanında babanın kaybı, Refet ve annesi Binnaz‘ın hayatında 

maddi sefalete yol açar. Sosyal hayat tecrübesi olmayan, eğitimsiz ve donanımsız bu anne, 

hayatta kalabilmek için kızıyla çetin mücadeleler verir. Açlık ve soğukla imtihan olurlar. Âdeta 

dönemin geleneksel kadınının temsili olan Binnaz, annelik içgüdüleri yoğun, sevgi, Ģefkat ve 

merhamet dolu bir anne olmasına karĢın hayatını rahatlıkla idame ettirecek donanım ve 

tecrübeden yoksundur. DikiĢ dikmek, temizlik ve çamaĢıra gitmek gibi ev içinde kodlanmıĢ 

geleneksel kadına yakıĢtırılan iĢlerle geçimini sağlamaya çalıĢır. Binnaz, eril düzende ancak 

diĢile atfedilen bir rol ve görevle varlık gösterebilir. Kızı Refet‘in öğretmen olabilmesi için 

sağlığını günden güne yitirme pahasına bu ağır iĢleri tekrarlar ve sonunda sağlığını kaybeder. 

Kızının öğretmen olmasının hemen ardından vefat eder. Geleneksel anne ölürken onun eğitimli, 

diplomalı ve meslek sahibi kızı erilin alanına yeterlikleri ile çıkar. ―… Bütün varlığını „yeni 

kadın‟ın [Refet‟in] doğuĢu uğruna tüketen eski kadın, onun artık geri döndürülemeyecek 

doğumuna bütün varlığıyla katılmıĢtır.‖ (ArgunĢah, 2016:73). Dolayısıyla Fatma Aliye, dönemin 

ihtiyaç duyduğu yeni kadını Refet‘i idealize ederek yaratır. Anne ise değiĢmesi ve dönüĢmesi 

gereken geleneksel kadını imler. 

Güçlü, bilgili, kültürlü baba imgesiyle tanıĢmamıĢ olan kız çocuklar annenin denetiminde yani 

diĢil alan içinde özneleĢmeye çalıĢırlar. Ancak kendine yeterliği olmayan, güç ve akılla temsil 

edilen babanın aksine aklın yokluğu ve duygusallıkla kodlanmıĢ olan annenin himayesinde doğru 

bir özneleĢme süreci yaĢanması kolay değildir. Çünkü babanın kaybı sonrasında anneler de ciddi 

bir yoksunluk içine düĢmüĢ, koruyucusunu ve rehberini kaybetmiĢtir. Hep yönetilerek yaĢamayı 

öğrenmiĢ olan edilgin anneler, babanın otoritesini devralamazlar. Kendi iradesiyle bir öznellik 

yaratamayan anneler, diĢil alanın sınırlılığında yaĢarlar. Ġradesizlik, zayıflık, tecrübesizlik, 
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bilgisizlik, yetersizlik ile temsil bulan diĢil alanın üyesi olmaya ve bu alanı temsil etmeye devam 

ederler.  

Örneklenen romanlardaki anneler özellikle cahillikleri, donanımsızlıkları ve yetersizlikleri ile 

dikkat çekerler. Annelerin yetersiz görünümleri, dönemin Osmanlı kadınının konumu ile 

bağlantılı görünür. Sürekli geçindirildikleri için nasıl geçim yapacaklarını bilmeyen anneler, 

kocalarının ölümünün ardından maddi güçlük yaĢarlar. Bilgiyle buluĢmamıĢ, bir zihin olarak 

tanımlanmamıĢ olan bu anneler, sosyal hayat tecrübesinden de yoksun oldukları için geçimlerini 

ancak biyolojik kimliğin devamı olarak yaptıkları iĢlerle sağlamaya çalıĢırlar. Ne yazık ki 

babanın aile içindeki yeterli ve güçlü konumunu bu cahil ve yetersiz annelerin alması mümkün 

olmaz. Sözü edilen bu annelerin ortak özellikleri çocuklarını çok sevmeleri ve onlar için hiçbir 

fedakârlıktan kaçınmamalarıdır. Bu yönleriyle kutsanan anneliği temsil ederler. Ancak 

eksiklikleri, yetersizlikleri, bilgisizlikleri ve tecrübesizlikleri ile diĢil alanın temsili olmanın 

ötesine geçemezler. Bu bağlamda annelik kurumunun babalık kurumunun aksine zayıflık, 

iradesizlik, kusurluluk ve otoritesizlikle temsil olunduğu ve diĢil alanla eĢitlendiği görülür. 

Annelik ve babalık kurumları yalnızca gelenek aktaran ebeveynlere karĢılık gelmez. Bunun 

ötesinde bir otoriteyi de temsil eder. Baba, geniĢ planda bir toplumsal otorite ve konumun 

temsilidir. Babalık kurumu ise iradeli, otoriter, güçlü, kararlı, lider özellikleriyle erildir. Bu 

noktada annelerin eril otorite olan babanın kaybı sonrasında onun toplumsal otoritesinin ve 

konumunun karĢılığı olması mümkün değildir, çünkü annelik kurumu, diĢil vasıflarla yüklüdür. 

Olgusal olarak bakıldığında bu durum, toplumun diğer yarısını oluĢturan kadının görünümünün 

değiĢmesi gerektiğini imler. Romanlarda güçlü ve kendine yetebilen anne örneklerinin olmayıĢı 

da bu tespiti güçlendirir.  

Diğer taraftan bu genel görünüm, güçlü ve geliĢmiĢ Batı karĢısında bir narsistik incinme yaĢayan 

Osmanlı‘nın yaĢadığı hayal kırıklığını, karĢı cins olan kadın ve anneliği üzerinden, diĢilde temsil 

bulan duygu durumlarıyla yansıttığını düĢündürür. Bu dönemde Osmanlı merkezî otoritesini 

kaybetmiĢ, bunun bir sonucu olarak yeni yetiĢen üst düzey bürokratlar yönetimde söz sahipliği 

kazanmıĢ, üstelik yabancı dil özellikle de Fransızca bilmeleriyle Batı‘yla olan iliĢkilerde daha 

fazla etkinlik göstermiĢlerdir. Bu çok baĢlılık yönetimde zafiyet yaratırken, Batılı devletlerin 

müdahalelerinin artmasına da yol açmıĢtır. Osmanlı‘da artık bir düzen ve güç temsili olamayan, 

sürekli hatalar yapan ve tavizler veren devlet adamları öne çıkar. Mutlak otoritenin 

zayıflamasıyla ciddi bir haysiyet kaybının söz konusu olduğu bu dönemde ‗feminenleĢen‘ devlet 



adamlarının yönetiminde diĢil özelliklerin ağır basmaya baĢladığı görülür. Buradan hareketle, bir 

imparatorluk olarak varlığını eril tanım içinde sürdürmüĢ olan Osmanlı‘da ―DeğiĢen toplumsal 

koĢulların ‗erkeklik‘ kimliği üzerinde yarattığı tehdit‖ (Berktay, 2006:163),  dönemin siyasi, 

sosyal, ekonomik yansımalarını taĢıyan roman kurgularında diĢil alanın temsilinde olan anneler 

üzerinden sorunsallaĢtırılmıĢtır, denilebilir. Eril söylem, Osmanlı Devleti‘nin yaĢadığı narsistik 

kaygıyı cinsel kimlikler alanına kaydırarak simgesel bağlam içinde yansıtmaktadır. Bunun bir 

sonucu olarak anneler, eril alanda baba gibi varlık göstermeyi baĢaramayan diĢil alan temsili 

olarak roman kurgularına yerleĢtirilirler ve Osmanlı‘nın diĢil düzene geçiĢi, eril otoritenin yerini 

dolduramayan yetersiz anneler üzerinden yansıtılır. 

Kendi Hazlarını Öne Çıkaran, YanlıĢ Rol Model Olan Anneler ve Talihsiz Kızları 

 19. yüzyıl Türk romanlarında geleneksel yaĢam içinde onlara verilen sorumlulukları 

kabullenen ve kadına iliĢkin yaratılan kültür mitine sarılan anneler âdeta kör bir adanıĢ 

içindedirler. Bu adanmıĢlıklarıyla ‗ev içindeki melek‘ olarak tasvir edilirler. Her ne kadar evcil 

ortamı benimsemiĢ olsalar da babanın kaybıyla doğan boĢlukta onların bu tasvirin dıĢına 

çıktıkları ve iyicil niteliklerini yitirdikleri görülür. Çünkü artık kadının sosyal hayat içindeki yeri 

ve kontrol altındaki bağımlı konumu değiĢmiĢtir. Kendi bireysel kararlarını alabilmesi, aileyi 

idare edebilmesi ve öznel varlığını ortaya koyması gereklidir. Ancak ne yazık ki anneler 

bireyselliklerini gösterecekleri bu yeni konumda hataları, yetersizlikleri ve bireysel hazlarını 

öncelemeleri ile görünürler.  

Sefile (1302) romanında Ġkbal‘in annesi Mihriban, geleneksel anne modelinin dıĢına çıkan ve 

kendi hazlarını önceleyen kötücül bir anne modelidir. Anneliği içselleĢtiremeyen Mihriban, 

oyuncak gibi davrandığı kızı Ġkbal‘i de peĢinden kötü yola sürükler. Kocasını hayattayken birçok 

kez aldatır ve bu kötü sahnelere Ġkbal de Ģahit olur. Ġkbal, annesi hayatta olmasına karĢın ondan 

sevgi ve Ģefkat görmez, âdeta öksüzlüğü yaĢar. Sefahate yönelen ve arzularına göre yaĢayan 

Mihriban kızına yanlıĢ rol model olur. Kocasından hatırı sayılır bir servet kalmasına rağmen bu 

serveti yönetmeyi baĢaramaz ve zevkleri için israf eder. Ekonomik yetersizliklerin getirdiği 

geçim sıkıntısı yüzünden Ġkbal de annesi gibi fuhuĢa yönelmek zorunda kalır. YaĢlandığı ve 

güzelliğini kaybettiği için artık erkeklerin ilgisini çekmeyen Mihriban‘ın yerini kızı Ġkbal alır. 

Dikkat çekici biçimde bu annenin eril otoriteyi yüklenebilecekken toplum düzenine ‗diĢi beden‘ 

tanımıyla dâhil olduğu ve annesinden aldığı rehberliğin bir sonucu olarak kızı Ġkbal‘in de 

diĢiliğini bir kazanca dönüĢtürmeyi seçtiği görülür. 
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 Mürebbiye (1316) romanında Anjel‘in annesi fuhuĢu bir geçim kaynağı olarak seçmiĢ, 

anneliğini geri plana atmıĢ kötücül bir kadındır. Seçtiği bu hayat tarzıyla kızına yanlıĢ örnek olur. 

Anjel, diĢiliğini kullanma yolunda annesinden çok daha ileri gider. Bu anne-kız bedensel haz, 

bedenin metalaĢtırılması ve fuhuĢ gibi toplumun ahlaki kabullerinin dıĢında yönelimlerle kendi 

benlerini ortaya koymaya çalıĢırlar. Kazanç elde edebilecekleri baĢka bir yeterliklerinin olmayıĢı, 

‗diĢi beden‘ tanımıyla toplum içinde varlık göstermelerine neden olur. 

AĢk-ı Memnu (1316) romanında Firdevs Hanım gençliğinde kendine eğlenmek, güzel giyinmek 

ve beğenilmek üzerine bir hayat kurmuĢtur. Evde kalma korkusuyla bir evlilik yapar, ancak bu 

seçimi onu sevdiği hayattan uzaklaĢtırır. Bu nedenle hiçbir zaman kendini evlilik içinde bir eĢ ve 

anne olarak konumlandırmak istemez. Kocasının en büyük kötülüğü de ona bu rolleri vermesi 

olur. Firdevs Hanım için arzuları ve hazları her Ģeyin önündedir. Evlendikten sonra da gezilerine 

ve erkeklerin ilgisini çekmeye devam eder. Bihter, annesinden ve kötü Ģöhretinden kurtulmak 

için evliliğe sığınır. Yitik bütünlüğüne Adnan Bey ile gerçekleĢtireceği evlilikte alacağı rollerle 

ulaĢmak ister. Ancak bu kendini gerçekleĢtirme biçimi ona haz ve tamlık hissini vermez. O da 

annesi gibi hazlarını önceleyerek yasak aĢka yönelir. Üstelik bu yönelim cinsel yakınlaĢmayla 

sonuçlanır. Annenin yanlıĢ rol modelliği, Bihter‘in de aynı hataları yapmasına ve hiç 

istememesine karĢın ‗annesinin kızı‘ olmasına yol açar. Eril otoritenin yokluğunda bu anne-kız 

iliĢkisi üzerinden kadının diĢil yönünün öne çıkarılması söz konusudur. 

19. yüzyıl romanlarında hayatta olmasına karĢın eril otoritenin taĢıyıcısı ve temsilcisi olmayan 

kocalarını geri planda bırakarak kendi bireyselliklerini göstermek isteyen anne örnekleriyle de 

karĢılaĢılır. Ancak dikkat çekici biçimde bir imtiyaz sahibi olan bu annelerin hazları ekseninde 

hareket ettikleri görülür. Kendilerini hazları üzerinden keĢfederek meĢru olmayan iliĢkilere 

yönelirler. Çocuklarına sevgiyle bağlı, Ģefkat, merhamet dolu geleneksel annenin yerini 

bireysellik arayıĢı ahlaki çöküĢle sonlanan anneler alır. 

Fatma Aliye‘nin Muhadarat (1309) romanında Calibe, aslında amcasının oğlu Süha‘ya ilgi 

duymasına karĢın zengin bir kocayla evlenme arzusuyla kendisinden çok büyük olan Sâi Bey ile 

evlenir. Sâi Bey, Calibe‘nin gençliği ve güzelliği karĢısında ciddi bir etkilenme yaĢar ve genç 

karısının her dediğini yapar. Calibe‘nin Sâi Bey‘den çocukları da olur ve annelik duygusunu 

tadar. Ancak istediği her Ģeye sahip olmasına karĢın bu evlilik içindeki konumundan mutlu 

değildir. Aile içindeki söz sahipliğini hazlarına ulaĢmak için kullanır ve hâlâ ilgi duyduğu 

Süha‘yı eve aldırır. Süha‘nın aklını çelerek onunla yasak aĢk yaĢar, kocasını aldatır. Calibe, 



öznelliğini ortaya koyabileceği güce ve imkâna sahiptir, fakat iyi anne ve iyi eĢ kimliğinden 

uzaklaĢarak öznelleĢme çabası kötücül olmasıyla sonuçlanır. Annelik içgüdüsünün önüne geçen 

yasak haz, ailenin yıkımına sebep olur. 

Emine Semiye‘nin Bîkes (1312-1313) romanında GülĢen güzelliği ve edasıyla Müstakim‘i 

etkilemeyi ve onunla evlenmeyi baĢarır. Babasının karĢı çıkıĢlarına rağmen GülĢen ile evlenen 

Müstakim ona gittikçe daha çok bağlanır ve bütün isteklerini yapar. Babanın aile içindeki eril 

otoritesini taĢıyamaz. Dört çocuk annesi olmasına karĢın GülĢen onlara annelik hisleriyle 

yaklaĢmaz. Ne eĢ olmayı ne de anneliği içselleĢtirmiĢtir. Hazları, eğlenceleri onun için her Ģeyden 

ve herkesten önce gelir. O, hazzı ve tamlığı aile içinde değil, müzikli eğlencelerde, sarhoĢlukta ve 

gayrimeĢru iliĢkide bulur. Dolayısıyla GülĢen anneliğini değil, diĢiliğini ön plana çıkaran bir 

kadındır. Nitekim kendi cinsel arzuları ve hırsları uğruna bir kızını öldürür, diğerine iftira atar. 

Arzularına engel olamayan bu kötücül anne, kocasının kasasını soyarak sevgilisiyle kaçar. 

Müstakim yaĢadıklarına dayanamayarak ölür. GülĢen‘in yasak hazzının yıkıcı etkisi, ailenin yok 

olmasına yol açar.  

Emine Semiye‘nin bir diğer romanı olan Muallime‘de (1315-1317) Refah‘ın annesi Saadet 

Hanım hazlarına yenik düĢen kötücül bir anne örneğidir. Kızının niĢanlısı Süheyl‘e âĢık olur. 

Refah‘ın yaĢayacağı yıkımı düĢünmeden yasak hazlarını önceler. Geleneksel anne imajının dıĢına 

çıkan Saadet Hanım, bir tutkuya dönüĢtürdüğü aĢkı yaĢamak ister. Refah bu ihaneti öğrendiğinde 

hastalanır ve annesini hiç affetmez. Diğer romanlarda yasak hazza yönelen anneler piĢmanlık 

duymamıĢlardır. Bu romanda Saadet Hanım piĢmanlık duyar ve intihar eder. MeĢhude tarafından 

kandırılan Saadet Hanım, eĢ ve annelik rollerinin önüne kendi cinselliğini geçirerek hata yapar ve 

aile düzenini parçalar. Oysa eĢi Muhassal Bey karısına aĢkla bağlıdır ve onu hep yüceltir. Saadet, 

bireysellik arayıĢını evlilik konumu dıĢında aramaya kalktığında cinsel hazlarıyla karĢılaĢır ve 

ahlaki düĢkünlük gösterir. 

Ali Kemal‘in Çölde Bir SergüzeĢt (1316) romanında kötücül anne konumunda Safvet Hanım 

vardır. Güzelliği ve gençliği sayesinde Sabûhi Efendi‘nin dikkatini çekmiĢ ve ikinci eĢi olmayı 

baĢarmıĢtır. Safvet Hanım bir kız çocuğu dünyaya getirerek anneliği yaĢar ancak bir türlü 

içkinleĢtiremez. Üvey kızı Seher‘i kendine rakip olarak görür. Safvet Hanım‘ın büyüsüne kapılan 

ve zaman içinde bütün otoritesini yitiren Sabûhi Efendi‘nin tek endiĢesi, genç ve güzel karısını 

mutlu etmeye çalıĢmak olur. Safvet Hanım, aile içinde güç ve söz sahipliği kazanmasına rağmen 

doğru bir irade ortaya koyamaz. Öznelliğini ortaya koymaya çalıĢırken bedensel hazlarında takılı 
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kalır. Yasak iliĢkiye yönelerek kocasını aldatır ve ölümüne neden olur. Seher, üvey annesinin 

hırsları yüzünden gittikçe yalnızlaĢır ve çareyi evlenerek mutlu bir yuvaya sığınmakta bulur. 

Romanda Safvet Hanım, eril düzende aklın temsili olamaz ve ahlaki bir duruĢ gösteremez. 

Aksine diĢil alana özgü görülen duygulara kapılma, diĢilik ve aĢırılığı simgeler. 

Örnek romanlarda görüleceği üzere aile düzeni içinde eril otoritenin sahibi olan kocanın/babanın 

kaybı sonrasında ya da hayatta olmasına karĢın eril otoriteyi taĢıyamadığı durumlarda annelerin 

doğru yolda öznelleĢemedikleri görülür. Otorite boĢluğunda bir irade ortaya koyacakken bedensel 

haz, cinsellik, yasak aĢk, meĢru olmayan iliĢkiye yönelim göstererek ahlaki ve toplumsal 

kuralların dıĢına çıkarlar. Kendilik inĢa etmek isterken kendilerini keĢfettikleri yer ‗cinsel haz‘ları 

olur.  

Romanlarda eril otorite kaybının/boĢluğunun ahlaki bir çöküĢle yansıtılması dikkat çekicidir. 

Bilgiyle buluĢmamıĢ tecrübesiz anneler kolaylıkla duygularına kapılır ve hatalar yaparlar. Kız 

çocukları ise kendilerine doğru rehberlik eden ve rol model olan annelere sahip olamadıkları için 

‗maddi‘ ve ‗manevi‘ sefalete maruz kalırlar. Bu genel görünümde ―Annelik kurumunun kadınlıkla 

iliĢkilendirilmiĢ ve diĢilikle birleĢtirilmiĢ sorunlu bir alan‖ (Kaplan, 2021: 218) olarak 

kurgulandığı söylenebilir. Eril otoriteyi yüklenmesi gereken annelerin bu otoriteyi 

taĢıyamamaları ‗diĢi beden‘ olarak tanımlanmalarıyla iliĢkilendirilebilir. Dolayısıyla romanlarda 

eğitimsizliği, tecrübesizliği, yetersizliği üzerinden diĢil alanda temsil edilen annelerin diĢilik 

üzerinden de yine diĢil alanla özdeĢleĢtirildikleri görülür. Bu olumsuz annelik görünümü, döneme 

iliĢkin metaforik anlamlar taĢır. Annelerin aile reisi olarak görülmeye baĢlaması ya da aile 

yönetiminin diĢil alanda kodlanan annelere bırakılması, bir ‗diĢil düzen‘ göndermesini 

düĢündürür. Bu minvalde Osmanlı‘nın mutlak egemenliğini yitirmesi ve imaj kaybı sonucunda 

eril düzenin yerini diĢil düzenin alıĢının, diĢil alanın temsilinde olan anneler üzerinden kurgusal 

düzleme aktarıldığı söylenebilir. YaĢanan toplumsal travmanın diĢil alanın, diĢiye özgü görülen 

niteliklerin ve kadın kimliğinin yeniden sorgulanması yoluyla aĢılmaya çalıĢıldığı görülür. 

SONUÇ 

 Osmanlı‘nın 19. yüzyıldaki idari baĢarısızlığı sonucunda mutlak otoritenin kaybının ve 

buna bağlı olarak eril düzenin yitiriliĢinin, ilk Türk romanlarında cinsel kimliklerin metaforik 

bağlamda kullanılması ve kadın kimliğinin bu endiĢeyi yansıtır biçimde yeniden kurgulanması 

yoluyla aktarıldığı görülmektedir. Lider, güçlü, otoriter, hatasız, kararlı vasıflarıyla erilin temsili 

olan babanın yokluğunda onun otoritesini ve konumunu devralamayan anneler iradesizlik, 



otoritesizlik, kararsızlık ve kusurlarıyla ön plana çıkarılmıĢlardır. Bu noktada da diĢil alanın 

temsili olmuĢlardır. Bilhassa babanın kaybı ile siyasi otorite kaybı sembolize edilirken aile 

idaresinin yetersiz, cahil, zayıf, iradesiz, tecrübesiz annelerin denetimine bırakılması ile eril 

düzenin yerini diĢil düzenin alıĢı, güç ve imaj kaybıyla eril boyutlarını yitiren Osmanlı‘nın 

toplumsal yapısının diĢilleĢmesi yansıtılmıĢtır. Asırların birikimini artık taĢıyamayan Osmanlı 

devlet adamlarının bu ciddi kayıpları romanlara babanın erkenden ölümüyle aksettirilirken, 

hemen her toplumda olduğu gibi ciddi tehditlerin yaĢandığı süreçlerde ortaya çıkan kaygı ve 

korku ile diĢil alanın ve diĢiye iliĢkin görülen niteliklerin tartıĢmaya açılması yoluyla baĢ 

edilmiĢtir. Erken ölmüĢ, cahil, zayıf, yetersiz, iradesiz, sosyal hayat tecrübesinden uzak annelerin 

yanı sıra hazlarını anneliğinin önüne geçirmiĢ ve çocuklarında duygusal bir varlık gösterememiĢ 

anne modelleriyle, 19. yüzyıl romanlarında anne için bilinçli bir yokluk yaratılmıĢtır. Nitekim 

romanlardaki bu ciddi annesizlik durumu, döneme yönelik önemli sosyal karĢılıklarla yüklüdür. 

Mutlak otoritenin zayıfladığı dönemde feminenleĢen devlet adamlarının yönetiminde artık diĢil 

özellikler görülmeye baĢlanırken erillik kaybı endiĢesi bir erkeklik sorunu olmaktan öte, karĢı 

cins olan kadın ve anneler üzerinden sorunsallaĢtırılmıĢtır. Romanlarda yoğun biçimde olumsuz 

anne imajlarının varlığı, anneliğin toplumsal açılımı yüksek bir konum oluĢuyla doğrudan 

iliĢkilidir. Bu çerçevede narsistik yaralanmıĢlık içindeki Osmanlı‘nın yaĢadığı hayal kırıklığı, 

zayıflık, eksiklik, yenilmiĢlik ve kararsızlık, yokluk içinde kurgulanmıĢ/kötücül anneler 

üzerinden ilk Türk romanlarına yansıtılmıĢtır, denilebilir.  

Erken ölen, yetersiz ya da hazlarını önceleyen anneler dolayımında bir Ģekilde anneyle kendilik 

bilinci yaratamayan kız çocukları maddi ve manevi sefaleti yaĢamıĢtır. Kız çocuklarının diĢil 

alanın sınırlılığı içinde tanımlanmıĢ anneleriyle tamlığa ulaĢmaları mümkün olmamıĢtır. 

Eğitimleri, sosyal hayat tecrübeleri, kendilerini gerçekleĢtirebileceği farklı alternatifleri olmayan 

kız çocukları anne boĢluğunu geçiĢ nesnelerine bağlanarak doldurmak istemiĢlerdir. Ancak 

mevcut koĢullarda aĢk ve mutlu yuva dıĢında bir sığınak bulamamıĢ ve yine evlilik içinde yani 

diĢil alanda kısıtlı bir hayatı benimsemiĢlerdir. Bu genel görünüm sosyal bir olgu olarak 

değerlendirildiğinde; Osmanlı‘daki kadın sorununun anneler ve kızları merkezinde ele alınmıĢ 

olduğu ve diĢil alan üzerinden diĢil dönem göndermesinin güçlendirildiği söylenebilir.  
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EK: ÇalıĢmada Kullanılan Romanlar (Zaman Sıralı Dizim) 

 

ESER ADI 

 

YAZAR ADI 

ĠLK YAYIN TARĠHĠ

 

HĠCRĠ/RUMĠ MĠLADĠ 

Felsefe-i Zenan Ahmet Mithat Efendi 1287 1871/1872 

Çengi Ahmet Mithat Efendi 1294 1878/1879 

Dürdane Hanım Ahmet Mithat Efendi 1299 1883/1884 

Sefile Halit Ziya [UĢaklıgil] T. 1302 1886/1887 

Nemide Halit Ziya [UĢaklıgil] 1307 1891/1892 

Hayal ve Hakikat Fatma Aliye-Ahmet Mithat 

Efendi 

1309 1893/1894 

Muhadarat Fatma Aliye 1309 1893/1894 

Uhuvvet Selma Rıza [Feraceli]  Y.T. 1892-1897 

Mihridil Mehmet Vecihi 1311 1895/1896 

Ferdi ve ġürekâsı Halit Ziya [UĢaklıgil] 1312 1896/1897 

Zehra Nabızade Nâzım 1312 1896/1897 

Bîkes Emine Semiye T. 1312-1313 1896/1897 

1897/1898 

Pakize Behice Ziya [Kollar]  T. 1895/1896


 

Ġffet Hüseyin Rahmi [Gürpınar] 1314 1898/1899 

Refet Fatma Aliye 1314 1898/1899 

Muallime Emine Semiye T. 1315-1317 1899/1900 

1901/1902 

Mürebbiye Hüseyin Rahmi [Gürpınar] 1316 1900/1901 

Çölde Bir SergüzeĢt Ali Kemal 1316 1900/1901 

AĢk-ı Memnu Halit Ziya [UĢaklıgil] 1316 1900/1901 

                                                           

  Miladi takvimin resmî olarak kabulünden önce neĢredilen eserlerde farklı takvim sistemlerine ait tarihlerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu eserlerin çoğunda taĢıdıkları tarihin Rumi veya Hicri olduğuna dair kayda ve bilgiye 

ulaĢılamamaktadır. Genel olarak Rumi takvim kullanıldığı için bu çalıĢmada Rumi tarihler Miladi tarihe çevrilmiĢ ve 

Türk Tarih Kurumu‘nun Tarih Çevirme Kılavuzu esas alınmıĢtır. Rumi takvimde yılbaĢının mart, Miladi takvimde 

ise ocak ayı olması nedeniyle yıl dönümleri arasında fark ortaya çıkmaktadır. Doğru tarihi elde tespit etmek için yıl 

ile birlikte ayın da bilinmesi gerekmektedir. Ancak eserlerin basım tarihleri verilirken yalnızca yılın belirtilmiĢ 

olması net bir tarih bilgisine ulaĢmayı güçleĢtirmektedir. Bu sebeple çeviri yoluyla elde edilen tarihlerin her ikisi de 

tabloda verilmiĢtir.  


  1900 sonrası kitaplaĢan romanların tefrika tarihleri esas alınmıĢtır ve T. biçiminde gösterilmiĢtir. Uhuvvet 1999, 

Sefile 2006, Pakize ve Bîkes 2019, Muallime 2020 yılında ilk kez kitaplaĢmıĢtır. 
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BIÇAĞIN UCU ROMANINDA ÜÇGEN ARZU MODELĠ: ANNE (HAYRUN) VE KIZ 

(SUAT) ĠLĠġKĠSĠ 

* Sema ÖZHER KOÇ 

ÖZET 

Fransız edebiyat kuramcısı René Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat adlı eserinde anlatı türünde 

yazılmıĢ metinler üzerine yaptığı incelemelerde kahramanların birbirlerine duydukları arzuların kendiliğinden 

olmadığını, söz konusu arzuları açığa çıkaran veya kıĢkırtan bir Öteki‘nin var olduğunu öne sürmüĢtür. Girard, aynı 

zamanda ―dolayımlayıcı‖ dediği öteki‘nin konumu bakımından narrative türleri ―romantik‖ ve ―romansal‖ olmak 

üzere iki farklı gruba ayırmıĢtır. Romantik olarak addedilen eserlerde arzu kendiliğinden olup özne ile arzuladığı 

nesne arasında baĢka bir Ģey yer almaz. Sanatçının romansal olarak nitelendirdiği eserlerde ise özne ile arzulanan 

nesne arasında Öteki (dolayımlayıcı) yer alır. Girard‘ın ―üçgen arzu modeli‖ adını verdiği bu yaklaĢımda metin 

içerisinde köĢelerini arzulayan özne, arzulanan nesne ve arzunun dolayımlayıcısının oluĢturduğu üçgen/üçgenler 

ortaya çıkar ki sanatçı bu dolayımlanmıĢ arzuyu ―mimetik arzu‖ olarak adlandırır. Girard, üçgen yapının aĢk, 

kıskançlık, züppelik, iktidar vb. arzuların söz konusu olduğu durumlarda daha baskın Ģekilde ortaya çıktığını 

belirtir. Girard Don KiĢot, Madam Bovary, Kırmızı ve Siyah gibi eserlerde üçgen arzu modelini gösterir. Örneğin 

Amedis‘in Don KiĢot‘un arzularının dolayımlayıcısı; Emma Bovary‘nin kiĢiliğini Ģekillendiren Ģeyin ise 

gençliğinde manastırda okuduğu romanlarda tanıdığı parıltılı ve süslü hayatlar olduğunu ileri sürer. 

Attila Ġlhan ―Aynanın Ġçindekiler‖ adlı roman serisi içerisinde yer alan Bıçağın Ucu‘nda 27 Mayıs‘ı zamansal bir 

nokta olarak seçer; Halim, karısı Suat ve arkadaĢları aracılığıyla Türk aydınının toplumsal ve bireysel diyalektiğini 

irdeler. Girard‘ın üçgen arzu modeline göre çözümleyeceğimiz bu çalıĢmada Suat (özne/arzulayan), Hayrun 

Bayraktar (dolayımlayıcı/arzuyu harekete geçiren) ve kendi olma (nesne/arzulanan Ģey) arasında ortaya çıkan arzu 

üçgenini irdelemenin Suat‘ın bireysel diyalektiğinin anlaĢılmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Ayrıca 

çalıĢmada yeri geldikçe Suat (kız)-Hayrun (anne) iliĢkisine açıklık getirmek adına serinin Sırtlan Payı ve Yaraya 

Tuz Basmak gibi diğer romanlarına da gönderme yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Üçgen arzu modeli, anne ve kız iliĢkisi, Attila Ġlhan, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz 

Basmak. 
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TEORĠK ARKA PLAN/RENÉ GĠRARD‟IN “ÜÇGEN ARZU MODELĠ” 

 Tzvetan Todorov, Poetikaya GiriĢ adlı kitabına yazdığı ön sözde 1930'lu ve 1940'lı 

yıllarda Ġngiltere ve ABD'de edebî yapıtın çözümlenmesiyle uğraĢan çeĢitli biçimsel eleĢtiri 

anlayıĢlarının ortaya çıktığını belirtir ki bunların en bilineni Yeni EleĢtiri adıyla anılır. 

Aristotelesçi geleneğe bağlanan bu teorisyenler, edebî yapıtların anlamlı düzey ve parçalarını 

tespit etmeye çalıĢır. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra bu durumun değiĢmeye baĢladığını belirten 

Todorov
1
, 1960‘larda Levi-Strauss tarafından ortaya konulan ve daha sonra farklı disiplinleri de 

etkileyecek olan yapısalcılık ile edebiyat teorisinde büyük değiĢiklik meydana geldiğini ifade 

eder. Artık amaç “somut yapıtı farklı sözlerle anlatmak, onun geniĢ bir özetini vermek değildir; 

bundan böyle amaç edebiyat söyleminin yapısı ve iĢleyiĢine dair bir teori sunmaktır. Bu teori 

edebiyata dair olanakların bir tablosunu oluĢturmalıdır; öyle ki, var olan edebi yapıtlar 

gerçekleĢtirilmiĢ olan özgül durumlar gibi görünmelidir. Böylece, psikolojik veya sosyolojik 

eleĢtiri örneğindeki gibi, edebiyat yapıtı kendisinden baĢka bir Ģey üzerine yansıtılmıĢ olacaktır; 

ancak yapıtın kendisinden farklı olan bu Ģey heterojen bir yapı değil, edebiyat söyleminin 

yapısının ta kendisi olacaktır.” (Todorov, 2014: 37). Böyle bir edebî ortamda Renê Girard 1961 

yılında yayımladığı Mensonge Romantique et Vérité Romanesque (Romantik Yalan ve Romansal 

Hakikat: Edebi Yapıda Ben ve Öteki, Çev: Arzu Etensel Ġldem, Metis Yayınları, Ġstanbul 2001) 

adlı kitapla XX. yüzyılın en önemli edebiyat kuramlarından birini ortaya koyar. Girard‘ın 

ifadesiyle bu, “„yeni eleĢtiri‟den bir tür kurtuluĢu simgeledi.” (Girard, 2010: 32). 

Girard, BirleĢik Devletlerde roman üzerine dersler vermeye baĢladığında Cervantes‘in 

Don KiĢot‘u ile Stendhal, Proust, Flaubert ve Dostoyevski gibi yazarların romanlarında -bu 

yazarlar arasına daha sonra Shakespeare‘i de ekleyecektir
2
- bazı ortak yönlerin bulunduğunu 

farkeder. Bu durum sanatçıyı “aynı içindeki farklılıkları, aynıyı bozmadan koruyarak, 

                                                           
1
 Todorov, 1960‘a kadar görülen iki ayrı eğilimden söz eder. Birincisi genelde edebî yapıt üzerine sistemli 

bir biçimde betimleme değil de edebiyat üzerine düĢünen yapıtların verildiği dönemdir. Bu döneme Sartre‘nin 

Qu'est-ce que la litterature? [Edebiyat Nedir?] adlı yapıtını örnek veren Todorov, Sartre‘nin biçimsel çözümlemeye 

yer vermekle birlikte sosyolojik nitelikli bir yapıt ortaya koyduğunu, metin ile metnin seslendiği topluluk arasındaki 

iliĢkiye büyük bir yer ayırdığını belirtir. Maurice Blanchot'nun L'Espace litteraire [Yazınsal Uzam], Le Livre â venir 

[Gelecek Kitap] adlı eserlerinin de adını sıralayan Todorov, bu eserleri daha felsefi özellikte bulur. Todorov‘un aynı 

dönemde yapılan ancak münferit çalıĢmalar olarak kaldığını belirttiği diğer yapıtlar ise J. Pouillon‘un romanda bakıĢ 

açısı ve anlatıcı ile karakter arasındaki iliĢkiyi incelediği Temps et roman [Zaman ve Roman]) ile E. Souriau‘nun 

dramatik kurguda roman karakterlerinin üstlendikleri rolleri inceleyen Les deux cent mille situations dramatiques 

[Ikiyüzbin Dramatik Durum] adlı eserlerdir. (Todorov, 2014: 22-23) 

 
2
 Sanatçı, A Theater of Envy (1991) adlı yapıtında Shakespeare‘in oyunlarında mimetik arzunun izlerini 

araĢtıracak ve onu yukarıda adlarını sıraladığımız yazarlar arasında baĢköĢeye yerleĢtirecektir. (ġenocak, 2011: 7) 

 



tanımlamaya olanak veren mimetik kuramı” oluĢturma sürecine sevk eder. Girard, bunu 

yapmadaki amacının “arzunun tarihini yazmak” olduğunu belirtir (Girard, 2010: 28). Kurmaca 

yapıtların çoğunda arzunun kendiliğinden olduğunu ifade eden Girard, ―onu her zaman nesneyle 

özneyi birbirine bağlayan basit bir düz çizgi olarak temsil edebil(eceğimizi)” belirtir ve bu 

eserlere ―romantik yapıt‖ adını verir (Girard, 2001: 24). Sanatçı, bazı eserlerde ise arzunun Öteki 

söz konusu olduğunda ortaya çıktığını, öznenin Öteki ile girdiği rekabetin sonunda nesneye 

duyduğu arzunun kaybolduğunu ileri sürer. Girard, Kültürün Kökenleri‟nde her türden rekabeti 

ilk tanımlayanın Les Confessions (Ġtiraflar) adlı yapıtıyla Aziz Augustinus olduğunu belirterek 

ikiz bebek örneğini verir. Aynı anadan süt emen iki bebek, ikisine de yetecek süt olmasına 

rağmen her ikisi de ötekini engelleyerek sütün tamamını elde etmeye çabalar. Sanatçıya göre bu 

örnek, mimetik rekabetin iĢlevini, yalnızca çocuklarda değil, bütün insanlarda çok iyi 

simgelemektedir (Girard, 2010: 52-53). Girard ―mimetik arzu‖yu Ģu Ģekilde tanımlar: 

“Bizi insan yapan, bize alıĢılmıĢ ve hayvansal açlıklardan uzaklaĢma ve hiç yoktan 

yaratılamayacak olan kendi öz kimliğimizi oluĢturma olanağı veren Ģeydir. ĠĢte bizi uyum 

sağlamaya yetenekli kılan, insana kendi öz kültürüne katılması için bilmek zorunda olduğu her 

Ģeyi öğrenme olanağı veren mimetik arzunun bu özelliğidir. Ġnsan bunu icat etmez, kopya eder.” 

Girard, 2010: 50 

Girard‘a göre taklitçi arzu her zaman Öteki olma arzusudur (Girard, 2001: 82). Arzu ve 

Öteki arasındaki buna benzer bir iliĢki Lacan‘ın Ayna evresinde de karĢımıza çıkar. Lacan‘a göre 

özne kendisinin toplumsal düzen içerisindeki sembolik konumunu Öteki aracılığı ile elde eder. 

Öznenin arzusunun oluĢumu Öteki‘nin arzusuna bağlıdır. Lacan bu durumu “Arzu Ötekinin 

arzusudur.” Ģeklinde ifade eder (Homer‘den alıntılayan: Tuzgöl, 2018: 48). 

Girard dolayımın varlığını ortaya çıkaran yapıtlar için ―romansal‖ ifadesini kullanır ve sözü 

edilen dolayımı ―üçgen arzu modeli‖ adını verdiği kuramla açıklar. Buna göre üçgenin 

köĢelerinde arzulayan özne, arzunun hareketlendiricisi dolayımlayıcı (mediateur), arzulanan 

nesne vardır ve bu bir eĢkenar üçgendir. Söz konusu arzu üçgenini Don KiĢot‘tan örnek vererek 

açıklayan sanatçı, Amadis de Gaule‘un en mükemmel gezgin Ģövalyelerden biri olduğunu, Don 

KiĢot‘un arzu ettiği nesneleri seçme sürecinde onu yönlendirenin Amadis olduğunu, bu sebeple 

de Amadis‘in “arzunun dolayımlayıcısı” olarak adlandırılabileceğini belirtir. “Bir Hıristiyanın 
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varoluĢu nasıl Ġsa‟nın taklidiyse Ģövalyelerin varoluĢları da Amadis‟in taklidir.” (Girard, 2001: 

23).  

Girard, Don KiĢot‘un macerasının sonunda varmak istediği noktanın aslında Amadis‘e benzemek 

olduğunu tespit ettikten sonra aynı eserde farklı arzu üçgenlerine de örnekler verir. Don KiĢot‘tan 

etkilenen Sanço, valisi olacağı bir ―ada‖ hayal ederken sevgilisi için de düĢes unvanı 

istemektedir. Bu arzuları Sanço‘ya Don KiĢot telkin etmiĢtir. Böylece romanda Sanço (özne), 

Don KiĢot (dolayımlayıcı) ve efsanevi ada (nesne)dan oluĢan yeni bir arzu üçgeni belirir (Girard, 

2001: 25). 

Daha önce Girard‘ın sözünü ettiği arzunun taklit arzu olduğunu belirtmiĢtik. Bununla beraber 

romansal bir metinde mimetik arzu, baĢkalarının arzularını da Ģekillendirme özelliğine sahiptir. 

Girard, edebiyatın ―dölleme‖ iĢlevi olarak nitelendirdiği bu durumu Flaubert‘in, Stendal‘ın, 

Proust‘un ve Dostoyevski‘nin romanlarından örnekler vererek açıklar. Flaubert‘in kahramanı 

Emma Bovary, okuduğu romanlardaki romantik kahramanlar aracılığıyla arzu etmeyi öğrenir ve 

bir süre sonra Emma, o kitapların kahramanları gibi olur. Jules de Gaultier, yazdığı makalede 

Flaubert‘in kiĢilerinin amaçlarının kendilerini olduklarından farklı kavramak olduğunu, bu 

yüzden de bu amaca ulaĢmak için kendilerine bir “örnek” saptadıklarını ve “olmaya kararlı 

oldukları kiĢinin mümkün olan her Ģeyini, dıĢ görünüĢünü, hal ve tavırlarını, ses tonunu ve 

giysilerini taklit ettiklerini” gözlemler (Girard, 2001: 26).  

Girard baĢka bir örneği Kırmızı ve Siyah romanından verir. Monsieur de Renal, Julien Sorel‘in iki 

oğlunun hocası olmasını istemektedir. Bu isteğin sebebi ise okuyucuya Ģu diyalogla açıklanır:  

“-Valenod‟un çocuklarının hocası yok. 

-Bu hocayı elimizden alabilir. 

Valenod, Renal‟den sonra Verrieres‟in en zengin ve en güçlü adamıdır. KonuĢmalarından 

Valenod‟un Julien‟i tutmak istediğine kesinkes inanan Monsieur de Renal‟ın kendi arzusu ikiye 

katlanır.”  

Girard, 2001: 27 

Kibir duygusunu vurgulayan Girard, Stendal‘ın romanlarında kibirli bir kiĢiyi bir nesneyi 

arzulamaya ikna etmek için aynı nesnenin bir üçüncü kiĢi tarafından arzulanmıĢ olmasının yeterli 

olacağına dikkati çeker. Dolayımlayıcı burada bir rakiptir (Girard, 2001: 27). Üçgen arzu 



kuramına göre “haset, kıskançlık ve iktidarsız nefret” baĢka bir arzuyu kopya eden arzunun 

kaçınılmaz sonuçlarıdır (Girard, 2001: 52). 

 Romansal yapıtlar iki temel grupta toplanır. Birinin merkezinde dolayımlayıcının ötekinin 

merkezindeyse öznenin bulunduğu iki olasılık küresi arasında teması önleyecek kadar mesafe 

varsa buna “dıĢsal dolayım”; iki küre az ya da çok iç içe geçiyorsa buna ―içsel dolayım” denir. 

Burada söz edilen uzaklık fiziksel bir mesafeden daha çok ruhsal mesafedir. Bu bakımdan Don 

KiĢot ve Sanço arasındaki uzaklık aĢılamaz nitelikte olduğu için dıĢsal dolayıma örnek teĢkil 

eder. (Girard, 2001: 29-30) Dolayımlayıcıyla özne arasındaki mesafe kısaldıkça nefret 

yoğunlaĢırken dolayımlayıcının uzakta olduğu durumlarda ise çember geniĢtir. Girard‘a göre 

öznenin dolayımlayıcıya yönelttiği duygu, kendimize geri dönen ve özneyi kendine geri getiren 

bir dairedir. (Girard, 2001: 75) Burada amaç, “Ötekileri ve özellikle de kendimizi tümüyle ve 

tanrısalca özerk olduğumuza inandırmaktır.‖ (Girard, 2001: 217) 

Girard‘ın okuduğu bazı romanlarda dikkatini çeken ve daha sonra mitlerde ve trajedilerde de var 

olduğunu fark ettiği mimetik arzu “mimetik düzenek” adı verilen bir döngüyle tamamlanır. 

Mimetik düzenek “mimetik arzuyla baĢlayan, mimetik rekabetle süren, mimetik ya da kurbansal 

bunalımla Ģiddetini artıran ve sonunda da günah keçisi çözümüne ulaĢan bütün bir süreci 

gösterir.” (Girard, 2010: 48)  Girard‘ın temel ilkelerini Romantik Yalan ve Romansal Hakikat 

adlı kitabında ortaya koyduğu üçgen arzu kuramının ritüellerden yola çıkarak insanın toplum 

halinde yaĢama geçiĢinde nasıl bir iĢlev üstlendiğini görmek ve mimetik düzeneği anlayabilmek 

için yazarın Günah Keçisi ile ġiddet ve Kutsal adlı kitaplarını göz önünde bulundurmakta fayda 

var. Girard ―mimetik bunalım‖ dediği özne ile nesne arasındaki çatıĢmadan kaynaklanan 

bunalımı -ki bu ―ayırımsızlaĢma bunalımı‖dır-  ikizler‟in iliĢkisi olarak adlandırır.  Öznenin 

nesneye duyduğu arzu tamamen dolayımlayıcıya yöneldiği için nesne ortadan kalkar, bu durumda 

da bunalım Ģiddetlenir ve bulaĢıcı hastalık gibi çevreye de yayılır. Topluluğun kendi kendini yok 

etmesini önlemenin tek çaresi, bu Ģiddeti/öfkeyi herkesin benimsediği bir kurbana doğru 

yönlendirmektir. Seçilen kurban, önce topluluktan tecrit edilir, sonunda da herkesin toplu 

giriĢimiyle öldürülür. Bu kurban her ne kadar baĢka birinden daha suçlu olmasa da bütün topluluk 

onun suçluluğu konusunda ikna olmuĢtur. Ayrıca cinayet bir tek kiĢi tarafından iĢlenmediği için 

ortada suçlu kimse de bulunmaz.  



75 
 

Günah keçisinin
3
 yok edilmesiyle tehlikeye giren düzen toplumda yeniden sağlanmıĢ olur. 

Günah keçisi ilan edilen kurban, mitlerde “düzeni geri getirir, onu temsil eder, hatta 

cisimleĢtirir.‖ (Girard, 2005: 58-60). 

“Durum böyleyse, kurucu Ģiddet gerçekten insanların sahip olduğu en değerli Ģeylerin ve 

en çok korumak istedikleri Ģeylerin kökenini oluĢturuyor demektir. Mitik bir kiĢinin bir baĢka 

mitik kiĢi tarafından öldürülmesine varan tüm köken mitoslarının, üstü örtülü ve biçim 

değiĢtirmiĢ olmak kaydıyla ileri sürdüğü anlayıĢ budur. Bu olay, kültürel düzenin kurucu öğesi 

olarak algılanmaktadır. Ölen kutsal kiĢiden yalnızca ayinler değil, aynı zamanda evlilikle ilgili 

kurallar, yasaklar ve insanlara insanlıklarını veren tüm kültürel biçimler doğmaktadır.” 

Girard, 2003: 131 

Yukarıdaki alıntılarda Girard‘ın sürekli olarak yinelediği Ģey, kültürün ritüellerle geliĢtirildiğidir. 

Yani mimetik bunalım anlarında ritüel devreye girecek ve böylece her biçimdeki bunalımı 

yatıĢtıracaktır. Örneğin ―ergenlik bunalımını geçiĢ ritleriyle, ölüm bunalımını cenaze törenleriyle, 

hastalık bunalımını ritüel tıpla çözen, bir kuruma dönüĢecektir.” Burada Girard, Kabil‘in 

öyküsüne değinerek Kabil‘in ilk kültürün kurucusu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda 

Prometheus mitiyle Kabil arasında benzerlik kuran Girard, Prometheus hakkında Ģu yorumu 

yapar: “Sungusal kurban olduğu için kültürün bulunmasından „sorumludur‟, dilin, bilimlerin ve 

tekniğin içinden çıktığı yatak olarak görülmektedir.” (Girard, 2010: 63-64) Mimetik Ģiddetin 

ortadan kaldırılmasının toplum ve kültür açısından ne kadar önemli olduğunu Pierpaolo 

Antonello, Kültürün Kökenleri adlı kitaba yazdığı ön sözde Ģu cümlelerle vurgular: ―Kültürün 

ortaya çıkabilmesi, sahiplenmeye dayalı mimesis‟ten kaynaklanan bu Ģiddeti dizginleme 

                                                           
 3 Terry Eagleton ise günah keçisi ile ilgili Ģu bilgilere yer verir:  
“Pharmakos, sembolik düzeyde topluluğun suçunu yükleneceği için, toplumsal hiyerarĢinin en altındaki 

insanlar arasından seçilir. Ardından ıssız bir alana atılan pharmakos, kafa yormaya bile cesaret edilemeyen 

travmatik bir dehĢetin simgesine dönüĢür topluluğu bu Ģekilde temsil etme ve günahlarından kurtarma gücüne sahip 

olması yönüyle pharmakos, tersine çevrilmiĢ bir kral figürüdür ve aynı Ģekilde polis‟in esenliğiyle mükelleftir. 

Dolayısıyla günah keçisi figüründe, güç ve zayıflık, kutsal ve dünyevi, merkez ve çevre, hastalık ve sağlık, zehir ve 

tedavi arasındaki sınırlar bulanıklaĢır. Günah keçisi bir „kutsal terör‟ ya da bir „suçlu masum‟dur, tıpkı aynı anda 

ateĢi çalması ve vermesiyle pharmakos‟un çifte anlamlılığını anımsatan bir baĢka aforoz edilmiĢ suret olan 

Prometheus gibi. …. Gerek hükümdar gerek günah keçisi Ģehrin yasalarından muaftır, hükümdar bu yasaların 

üstüne yerleĢirken, günah keçisi altına düĢer. Kutsal olmak, sınırları çizilmiĢ ve ayrılmıĢ kalmak ve bu nedenle de 

suçlunun ya da dıĢlanmıĢın bir benzeri olmaktır. Suçlu, olumsuz Ģekilde olsa bile tanrılarla bağlantı kurar ve 

böylelikle bu auraya bir parça sahip olur. Rene Girard‟ın belirttiği gibi: „Kurban kutsal olduğu için onu öldürmek 

suçtur oysa kurban, yalnızca öldürüldüğü için kutsaldır.‟‖ (Eagleton, 2012: 360). 



düzeneğinin keĢfediliĢine bağlıdır. Görüldüğü gibi mimetizmi düĢünmek, kaçınılmaz olarak, 

„insanı düşünmek‟ demektir.” (Girard: 2010: 11).  

Türkiye‘de mimetik arzu kuramı ile ilgili en geniĢ okumaları yapan Nurdan Gürbilek, bu kuramın 

güçlü yanının iyi yapıtı diğerlerinden ayırt edecek Ģu ölçütü sunabildiğini belirtir: “Yazar, 

baĢkaları için geçerli olan bir arzu dinamiğini; aĢk kadar nefret, arzu kadar hınç da içeren bir 

kendi-öteki diyalektiğini yalnız baĢkalarına değil, kendine de iĢlettiğinde, yani kendi özerklik 

yalanı üzerine düĢündüğünde, ancak o zaman derinleĢebiliyordur. Girard‟ın arzu kuramı ancak 

böyle yorumlandığında, bütün yapıtlara uygulanabilecek genelgeçer bir arzu kuramı olmaktan 

çıkıp, bazı “büyük” yapıtların nasıl olup da “büyük” olabildiklerinin, ne pahasına 

derinleĢebildiklerinin bilgisini sunar bize.” (Gürbilek, 2016: 237).  

Kitabın 1961 yılında yayımlanmasının ardından ―üçgen arzu modeli‖ denen bu roman kuramı 

bütün dünyada büyük bir ilgiyle karĢılanırken -söz konusu kitabın Türkçeye kırk yıl geç çevrilmiĢ 

olmasının da payı olabilir- bu kuramın Türk edebiyatı sahasındaki eserlere uygulanması ile ilgili 

çalıĢmalar ancak 2000‘li yıllarda baĢlamıĢtır. Nurdan Gürbilek
4
, Türk edebiyatında romansal 

yapıtlarla ilgili okumalarını Oğuz Atay‘ın Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar, Yusuf 

Atılgan‘ın Aylak Adam ve Anayurt Oteli, Orhan Pamuk‘un Kara Kitap, Leyla Erbil‘in Cüce adlı 

romanları üzerinden örneklendirmiĢtir. Bununla birlikte Türk edebiyatı sahasında sözü geçen 

roman kuramıyla ilgili yüksek lisans tezleri ile çeĢitli makaleler de mevcuttur.
5
 Biz bu çalıĢmada, 

Attila Ġlhan‘ın Aynanın Ġçindekiler roman serisinin farklı romanlarında okuyucu karĢısına çıkan 

Suat ve Hayrun karakterlerinden yola çıkarak mimetik arzunun dönüĢümünü tespit etmeye 

çalıĢacağız. 

                                                           
4
 Kör Ayna, Kayıp ġark (2016) ile Mağdurun Dili (2021) adlı kitaplarda sözü geçen yazarlar ve yapıtlarıyla 

ilgili değerlendirmelere yer verilmiĢtir.  
5
 Ahmet Erdem ġenocak, Girard‘ın Roman Kuramı IĢığında Bir Oğuz Atay Uyarlaması: Tehlikeli Oyunlar, 

Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro EleĢtirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı, 

YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġst, 2011; Serap ġengül, Halit Ziya UĢaklıgil‘in Romanlarının Rene Girard‘ın 

Üçgen Arzu Modeline Göre Ġncelenmesi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġst, 2017; Ramil Ahmadov, Orhan Pamuk‘un Romanlarında 

Üçgen Arzu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġst, 2018; Süha Oğuzertem, ―Karakterin 

Sıfır Derecesi: Sodom ve Gomore‘de AĢk, Ahlak ve Millilik‖, Pasaj Dergisi, Sayı 6, Kasım 2007, s.79-125; Orhan 

Güdek, ―Yakup Kadri‘nin Kiralık Konak Adlı Romanında Üçgen Arzu‖, International Journal of Interdisciplinary 

and Intercultural Art, Cilt: 4, Sayı: 7, Haziran-Temmuz / Yaz / 2019, s. 139-149; Fariz Yıldırım, ―Ahmet Hamdi 

Tanpınar‘ın Huzur Romanında Üçgen Arzu, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 1/ Cilt: 1/ 

Sayı: 2/ Güz 2011, s. 77-102;  Hanife Özer, Kuyucaklı Yusuf‘ta Arzu Üçgenleri, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve 

Halkbilimi AraĢtırmaları Dergisi, Sayı:2, 2013, s: 399-408; M. Emir Ġlhan, ―Yedi Düvelden Yedi BaĢa Salur 

Kazan‘ın Yedi BaĢlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyda Mimetik Arzu‖, Milli Folklor, 2021; 27(1):15-28.  
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Arzu Üçgeninde Anne-Kız: Suat (Özne) ve Hayrun (Dolayımlayıcı) 

Attila Ġlhan‘ın roman kiĢilerinden Hayrunisa Bayraktar ve kızı Suat arasındaki anne-kız 

iliĢkisinde yaĢanacak değiĢim sürecini Aynanın Ġçindekiler serisinde yer alan Bıçağın Ucu, 

Sırtlan Payı ve Yaraya Tuz Basmak adlı romanlarda takip etmek mümkün. Bu üç romandan ilki 

olan -27 Mayıs 1960 tarihinde gece yarasından sonra radyodan yapılan anonsun duyulması ile 

sona eren- Bıçağın Ucu‘nda Suat, yaĢam karĢısında hayal kırıklığına uğramıĢ, Kuledibi‘ndeki 

köhne bir apartman dairesinde toplumdan uzak ve yalıtık bir biçimde hayat süren, Fransız 

filolojisi mezunu, 39 yaĢında bir aydın olarak okuyucu karĢısına çıkar. Ġkincisi -27 Mayıs‘ın 

hemen ardından yaĢanan toplumsal olayları sorgulama imkânı veren- Sırtlan Payı‘nda okuyucu, 

dayısı Miralay Ferit‘in hastalığı sebebiyle kısa süreli olarak Emirgan‘a taĢınan ve dayısının tedavi 

sürecinde çevreyle iliĢkilerini geliĢtirmeye baĢlayan bir Suat bulur. Üçüncü roman Yaraya Tuz 

Basmak‘ta ise toplumsal diyalektik açısından yine 27 Mayıs sonrasında yakın Türkiye tarihinin 

sorgulandığı bir süreçle eĢsüremli olarak öykünmeci tavırdan vazgeçip kendi olan bir Suat vardır 

artık. Suat-Hayrun arasındaki iliĢkiyi irdelerken adı geçen bu üç romanda Suat‘ın bakıĢ açısıyla 

okuyucuya sunulan çocukluk anıları Suat‘ın annesine karĢı geliĢtirdiği nefret duygusunu 

göstermesi açısından dikkate değerdir. Bu bağlamda Suat‘ın annesiyle ilgili duygularının 

öykünmeci bir nitelik taĢıdığı ve sözü geçen anne-kız iliĢkisinin köĢeleri aĢağıdaki gibi olmak 

üzere bir arzu üçgeni oluĢturduğu düĢüncesindeyiz: 

Hayrun (Dolayımlayıcı/Arzuyu harekete geçiren) 

 

Suat (Özne/Arzulayan)                  Kendi olma (Nesne/Arzulanan) 

Girard‘a göre; “Arzuyu yalnızca ve yalnızca Öteki uyandırabilir.” (Girard, 2001: 45) 

Arzulanan nesne, yalnızca dolayımlayıcıya ulaĢmanın bir yoludur. Arzunun hedeflediği, bu 

dolayımlayıcının varlığıdır. (Girard, 2001: 60). Biz yukarıdaki arzu üçgeninin köĢelerini sadece 

anne-kız iliĢkisini göz önünde bulundurarak adlandırdık. Ancak bir romanda -üçgenlerin 

köĢelerinde yer alan kiĢi ve/veya kavramlar değiĢmekle beraber- birden fazla üçgen oluĢabilir. 

Örneğin adı geçen romanlarda köĢelerinde Halim (özne), Suat (dolayımlayıcı), aydın olma 

(nesne)nın yer aldığı bir eĢkenar üçgen; Suat (özne), kitaplar (dolayımlayıcı), kendi olma 



(nesne)nın yer aldığı baĢka bir üçgen; Demir (özne), Suat (dolayımlayıcı), cinsellik (nesne) gibi 

daha baĢka üçgenler de mevcuttur. 

Bin dokuz yüz atmıĢ yılı Ocak ayında Suat, hayat karĢısında beklediği baĢarıyı kazanamamıĢ, bu 

nedenle hayal kırıklığına uğramıĢ bir aydın olarak roman kurgusunda belirir. Attila Ġlhan, Suat‘ın 

içinde bulunduğu durumda oluĢunun sebeplerini toplumsal diyalektik ve bireysel diyalektik 

açısından olmak üzere iki farklı açıdan okuyucuya sunar. Toplumsal düzeyde Demokrat Parti 

iktidarının aydınlarla iliĢkisi irdelenirken bireysel açıdan Suat‘ın idealist bir aydın olduğunu 

sandığı Halim‘le evliliği ve cinsel kimliği sorgulanır.  Kendini Kuledibi‘ndeki köhne apartman 

dairesine kapatmakla adeta hayatın dibine vuran Suat, “bir sfenks sessizliğiyle her Ģeyden uzak 

yaĢamayı yeğler görünmektedir” ki bu dalgın ruh hali ile Halim‘in ifadesiyle “sise girmiĢ”tir: 

“Uzun saçları çekile çekile taranmıĢ, kıvamlı sarıĢın bir Suat, elinde kahve fincanıyla 

divana yarı uzanmıĢ, bunalıyor ve eskiyor. BakıĢları bomboĢ, yüzü solgun. Bir zamanlar toptan 

yadsıdığı, Ģimdiyse olduğu gibi katlanmak zorunu duyup ezildiği, bir dünyadan kıyasıya kopuk.”  

B.U., s. 26 

Bıçağın Ucu romanının tamamı göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki alıntı metinde 

geçen “sise girmek” ifadesiyle Suat‘ın kendi ve çevre ile olan ilgisini en aza indirmesinin 

kastedildiği anlaĢılır. Foucault‘ya göre ―kendilik kendiyle iliĢkilerden baĢka bir Ģey değildir.” 

(Foucault, 2020a: 106). Yani zaman içerisinde oluĢur. Kendilik kültüründe erotizmin rolünün ne 

olduğu sorusuna Foucault  “Kendiyle iliĢkinin kurulduğu alan büyük ölçüde cinsel deneyimdir.  

…. sanıyorum kendiliğin teĢekkülü ile cinselliğin tarihinin teĢekkülü problemini birbirinden 

ayırmak neredeyse imkânsız.” cevabını verir (Foucault, 2020b: 110). BaĢka bir Ģekilde söylemek 

gerekirse cinsellik, kendilik yolculuğunun sonunda öznenin baĢka bir Ģeye dönüĢmesinde önemli 

bir etkendir denebilir. Bu bağlamda, bunalan ve kendini eskimeye bırakan Suat kendilik 

sürecinde önemli bir değiĢimin eĢiğindedir. Mazmazel RaĢel‘in kitapçı dükkanında söylediği 

“Ah, yoksa sizin de cinsel yasaklarınız var mıydı?” (B.U., s. 40). cümlesi romanda leit-motive 

dönüĢerek Suat‘ın belleğinde bir hareketlenmeye neden olur. Bu olay ve beraberinde Suat‘ın 

annesi Hayrun‘un cinsel tercihinden dolayı yaĢadığı fiziksel görünüĢündeki değiĢime dair aldığı 

haberler, Suat‘ı annesi ile olan iliĢkisini sorgulamaya sevk eder. Genel olarak geriye dönüĢlerle 

roman kurgusunda yer verilen bu süreçte Suat arzularını sorgular. Çocuk Suat, bayram 

sabahlarındaki “Gizli gizli karanfil kokan, dolu dolu gülen, açık ve aydınlık annesi!”ni (B.U., s. 
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385) sevmektedir. Sırtlan Payı‘nda -yine hatırlamalar yoluyla roman kurgusuna giren- Bayraktar 

PaĢazâde Halûk Bey‘in “sessiz kedi yürüyüşü, … fesinin püskülünü bile kımıldatmayan 

yumuşak hareketlerini birbirine ekleyerek, haremden selamlığa, selamlıktan bahçeye bir hayal 

gibi süzülür; bazı bazı, kayıkhanenin orada unutulmuş bir Ģezlongta gazete okumaya daldığı ya 

da …. Halûk Bey‟in uysal, her fırsatta özür dilemeye hazır varlığı…” (S.P., s. 124) gibi kiĢilik 

özellikleri, Hayrun‘un kiĢilik değiĢimi üzerinde oldukça etkili olmuĢtur. Bununla beraber annesi 

ile Nadejda arasında tanık olduğu müstehcen bir sahne Suat ile Hayrun arasındaki anne-kız 

iliĢkisinde kırılmaya neden olur: 

“Suat, kusacak. Ağzını dolduran öğürtüleri zorlukla yutkunarak, telaĢ telaĢ, odasına 

kaçıyor. Henüz farkında değil ama, hayatını kökünden değiĢtiren bir an yaĢadı, görünmez bir el, 

görünmez bir Ģalteri indiriverdi, ruhsal hayatının akımı yön değiĢtirdi.” 

B.U., s. 271 

39 yaĢına gelinceye değin Suat, “hayatını kökünden değiĢtiren” bu anın farkına varamaz. 

Annesinden nefret eder. Örneğin geçim sıkıntısı yüzünden annesinden borç istemek zorunda 

kalmak, Suat için kabul edilir bir Ģey değildir:  

“ „Bunca yıl sonra, anneme gidip dilenemem,‟ demekten dilimde tüy bitti, ezik ezik 

direnmekten niye vazgeçmiyor, en küskün ağızını ve en ağlamaklı gözlerini kullanarak, niye 

üstüme varıyor? … Bıktım bu çekmiĢ koca havasından, silikliğinden! Annemden ne derece 

tiksindiğimi bilmese, yüreğim yanmayacak; onun, Boğaziçi‟nde bir yerlerde, bir erkek 

gülümsemesini diĢlerinin arasında yağlı bir bıçak gibi tutup, dalyası gülü bol bir bahçede cıgara 

içerek dolaĢtığını, hatırlamak bile istemediğimi…” 

B.U., s. 43 

Suat (özne) annesi (dolayımlayıcı)nden nefret etmekte, ona yaklaĢtıkça da bu nefret 

artmaktadır. Girard‘a göre, “Dolayımlayıcının düĢmanlığı her zaman haklı görünür, çünkü 

arzusunu taklit ettiğimiz kiĢiyi tanım gereği kendimizden üstün görürüz. Bu yüzden engeller ve 

küçümsemeler de arzuyu güçlendirmekten baĢka bir Ģey yapmazlar çünkü dolayımlayıcının 

üstünlüğünün kanıtıdırlar.” (Girard, 2001, s. 149-150) Ġçsel dolayıma örnek olduğunu 

düĢündüğümüz yukarıda köĢelerini gösterdiğimiz arzu üçgeninde, Matmazel RaĢel‘in söylediği 

“Ah, yoksa sizin de cinsel yasaklarınız var mıydı?” cümlesi Suat‘ı, ―yıllardır içinde manevi bir 



ur gibi taĢıdığı bir yasak” üzerine düĢünmeye sevk edecektir. Foucault‘nun ifadeleriyle söylersek 

Suat, kendiyle ilgilenmeye baĢlayacaktır. Miralay Ferit‘in kız kardeĢi Hayrun‘la ilgili olarak 

söylediği “Bir defa, büsbütün sapıtmıĢ gördüm, caket, pantol, gravat, efendime söyliyeyim, tekmil 

erkek giyiniyor: Elde cıgara, saçlar kesik, ense tıraĢlı… Tövbe tövbe Yarabbi, ya Resulullah!” 

(B.U., s. 53) sözleri iĢiten Suat, cinsel arzularıyla ilgili sahneler tasarlamaya baĢlar. Zira 

―Dolayımlayıcının etkisi kendini gösterir göstermez gerçeklik kavramı yitirilir, sağduyu felce 

uğrar.” (Girard, 2001: 25) Suat (özne) da annesine yaklaĢtıkça nefreti artacak, nefreti arttıkça da 

daha çok düĢlere dalacak ve nihayetinde annesine (dolayımlayıcı) yaklaĢacak ve düĢlerinde bir 

erkeğe dönüĢecektir. Örneğin tuvalet aynasında “suratını, Ferit Dayı‟sının suratından ayıramaz 

olmuĢtu. Bu çalıçırpı kaĢlar, ayağa kalkmıĢ bıyıklar, masmavi sakal gölgesi, hangisinindi?” 

(B.U., s. 73) Suat, dayısının Samsun‘a çıkmadan evvel Mustafa Kemal PaĢa ile irtibatlarını kendi 

hayal dünyasında canlandırırken yine Miralay‘ın kalıbına girer:  

“DüĢlerinin ucunu elden kaçırıp, dayısının kalıbına yerleĢtikçe iĢ çığırından çıkıyor, 

kadın kaldığı halde kendisini o sanıyordu. Onun derisine girmiĢ, iskeletine yerleĢmiĢ sanki, kalın 

kalın konuĢmasını Ģıp diye benimsemiĢ, kocaman jestlerinin patırtılı ağını çevresine sarıvermiĢti. 

Asıl hoĢlandığı, bu sert erkek kalıbı içinde bir kadın olduğunu bilmekti, ama bu aykırılık onu 

cinsel bakımdan adamakıllı kıĢkırtıyor arayıp arayıp bulamadığı bir doygunluğu, elini uzatsa 

buluverecekmiĢ de nedense bunu yapamıyormuĢ gibi bir sinirliliğe, anlaĢılmaz bir hırçınlığa 

sürüklüyordu. 

B.U., s. 78 

Bu benzeĢtirmeler, Suat‘ın kendisini Tokatlıyan‘ın lavabosunda tıraĢ olurken hayal 

etmekten zevk almasıyla devam eder. Sonra Suat, erkek biçimi kesilmiĢ saçlar, ensesi tıraĢlı, 

“erkekliği bir yılan gibi baĢını kaldırıyor”ken hayal ediyor kendini. (B.U., s. 78) Burada yazar, 

Suat‘ı dayısı Miralay Ferit‘e öykünürmüĢ gibi gösterse de alıntılanan bölümlerde kullanılan ifade 

yapısının daha önce Hayrun için kullanıldığı dikkati çeker. Nitekim Suat, sonraki düĢlerde annesi 

olacaktır (B.U., s. 82). 

Suat, dolayımlayıcısı olan annesine benzediğini düĢündükçe bu arzuyu öteler. Öykündüğü arzuyu 

reddetmek öznenin dolayımlayıcıyla arasındaki gerginliğin daha da artmasına neden olur. 1960 

ġubatına gelindiğinde “kafasında ne olduğu anlaĢılmayan düĢüncelerle, hayalet gibi ordan oraya 

dolaĢ(an)” Suat, annesini inkâr etmek için diĢi yanlarını belirgin kılacak Ģeyler yapar: 



81 
 

“Bütün sabah, iĢi gücü boyanıp süslenmek: Ya saçını sarar, ya kıĢını alır, ya kirpiğini 

kıvırır, elinin altında türlü çeĢit boya, kahverengi, mavi, yaldızlı gri, kırmızı… UğraĢtıkça 

değiĢir, güzelleĢir: Kirpikleri büsbütün kıvrılırlar, iri gözleri adamakıllı irileĢir, ağzı derlenir 

toplanır: Yansımalı bir tavus güzelliği yerleĢir üzerine, ya da bir melek çirkinliği. 

Onu böyle inatla ısrarla yüzünü değiĢtirmeye zorlayan, annesine, hayali gözlerinin 

önünden gitmeyen o handiyse erkek yaratığa benzemek korkusu mu? Besbelli o, yoksa kadından 

da öte, düpedüz diĢi bir yüz edineceğim diye bu kadar niye uğraĢsın? Arasıra „cinlerin 

penceresi‟nden bakıp, karĢısında acıdan ve yaĢtan sertleĢmiĢ, ona benzer birini görmüyor mu, 

bütün vücudunu bir titreme alıyor, öğüresi geliyor. Nasıl yapsa, kaçsa, görmese!”  

B.U., s. 123 

Art zamanlı aktarımlarda “Fransız Filolojisi‟ndeki parlak öğrenci, Ġstanbul Yüksek Tahsil 

Gençlik Derneği‟ndeki müthiĢ militan” (B.U., s. 131) eski Suat‘ın yerinde artık Halim‘le 

seviĢirken kendini Paula gibi ensesi tıraĢlı, memeleri düz; Halim‘in yerinde ise Matmazel RaĢel‘i 

ve Paula‘yı düĢünen bir Suat vardır. (B.U., s. 137) Kurduğu düĢler arttıkça özne, dolayımlayıcıyla 

aynîleĢir:  

“Bir cinayet arzusu gibi içinde, ikinci bir gölge gibi ardında taĢımıĢtı. Bin kere bozmuĢ, 

çizgi çizgi, bin kere yeniden yaratmıĢtı: Hareketlerinin en sapasından, yüzünün en saklı mimiğine 

kadar, her Ģeyini öylesine kestiriyor, öylesine biliyordu ki, aynaya bakınca, yüzünü onunkisiyle 

karıĢtırıyordu bazen; bazen de, iki eli pantolon ceplerinde, ıslık çala çala Direkliyalı‟nın 

merdivenlerinden o mu yoksa kendisi mi iniyor, o akvaryum yeĢili bir kedi gibi tırnakları sivri 

sivri dıĢarda, divanın üstünde gerinen kadına ikisinden hangisi tutkun, bilemiyordu.” 

 B.U., s. 226 

Girard, özne ile dolayımlayıcı kavramlarını açıklarken Hegel‘in efendi-köle diyalektiğine 

gönderme yapar. Hegel, bu iki kavramı Ģöyle açıklar: “… iki karĢıt bilinç Ģekli olarak vardırlar; 

biri özü kendi-için-olmak olan bağımsız bilinç, öteki ise özü bir baĢkası için yaĢamak ya da var 

olmak olan bağımlı bilinçtir; birincisi Efendi, ikincisi Köledir.” (Hegel, 2011: 126). Buna göre 

Girard, arzunun dolayımlayıcısının Hegel felsefesinde ―efendi‖ye, arzu duyanın ise ―köle‖ye 

uygun geldiğini bildirmektedir. Bu bağlamda aĢağıdaki alıntı dikkate değerdir: 

 



“-… baĢkaları, baĢkaları deyip duruyorum, benim, o baĢkaları: Hepsini benimsemiĢ, 

içime almıĢım! Onlardan, onların baskısından kurtulmak istiyorsam, önce kendimden 

kurtulmalıyım. BaĢkalarını yıkabilmenin yolu, kendimi yıkmaktan geçiyor. Kendimi yıkmak! 

Kendi içimde başkalarını yıkmak!”  

B.U., s. 325 

Girard‘a göre arzu özneyi köleye dönüĢtürmüĢtür. “… büyük romansal sanata gücünü 

veren, vazgeçiĢten doğmuĢ olmasıdır. Öteki-merkezli olan bir benmerkezcilik karĢısında 

kazanılmıĢ bu zafer, bu büyülenmeden ve nefretten vazgeçiĢ, romansal yaratının en önemli ânıdır. 

… Ben‟le Öteki romansal mucize sayesinde tek bir kiĢi olurlar.” (Girard, 2001: 238-239). 

Buradan hareketle yukarıdaki alıntıda “kendini yıkmak”tan kastın, özne ile Öteki arasındaki farkı 

ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir. Arzu duyan (Suat), aynı zamanda arzuyu dolayımlayan 

(Hayrun) yani baĢka/Öteki ile bir olduğunu, özneyi ortadan kaldırmakla dolayımlayıcının kölesi 

olmaktan kurtulacağını fark etmiĢtir. Romanın 383. sayfasında (1960 Mayısında) özne ve 

dolayımlayıcısı ilk kez karĢı karĢıya geldiğinde Suat, annesinin aslında kendisinin olmak istediği 

müthiĢ Ģeyi baĢardığını görecektir: 

“Hem erkek hem kadın yaĢantısıyla, bir yerde, onun için için beslediği ince aykırılıkların 

canlı örneği değil mi? Ne yapmıĢ sanki, kurulu düzeni tepetaklak ederek, ahlâk kurallarının 

dıĢına çıkmıĢ! Cinsel özgürlüğüne sınır tanımıyor, tanımadığını lâfla değil, yaĢayıĢıyla kanıtlıyor. 

Ġyi ama, Suat‟ın kendinden bile gizleyerek kurup durduğu bir yaĢama biçiminin, elle 

tutulurcasına gerçekleĢtiriliĢinden baĢka bir Ģey mi bu? …. annesi, rüyaları boyunca olmak 

isteyip isteyip heyecanlandığı, o müthiĢ kadının ta kendisi değil mi?” 

B.U., s. 387 

Okuyucu, Bıçağın Ucu‘nda öznenin “o müthiĢ kadın” dediği dolayımlayıcının ortaya 

koyduğu uyumu Sırtlan Payı‘nda takip eder. Hayrun, öncelikle baĢarılı bir iĢ insanı olarak saygın 

birisidir.  Haluk Bey‘in ölümünden sonra Hayrun servetini arttırmıĢ, Akın Ltd. ġirketinin 

“maroken koltukları, çelik yazıhanesi, plastik Venedik perdeleriyle adamı küçültüp yutuveren bu 

kocaman” genel müdürlük makamını üstlenmiĢ; ―Sadece Vaniköy‟de ya da Üsküdar‟da itibar 

kazanmakla kalmayıp Bankalar Caddesi‟nde dahi adı saygıyla anılır bir „Ģahsiyet‟ haline 

gelmiĢ(tir).” (S.P., s. 178). Romanda sürekli vurgulanan Hayrun‘un ‗erkek‘ Ģıklığı onun 

baĢarısını tamamlayıcı bir unsur olarak sunulmuĢtur. Ayrıca ağabeyi Miralay‘ın hastalığında en 
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iyi doktorları bulup getirmesi, aile büyüğü olarak zor zamanda inisiyatif alabilmesi öznenin 

dolayımlayıcı karĢısındaki yenilgisini kabul etmesine ama bunu yaptığı anda da dolayımlayıcı 

karĢısında özgürleĢmesine olanak sağlamıĢtır. AĢağıdaki alıntı, Suat‘ın romanın sonunda 

yaĢayacağı değiĢimi iĢaret etmesi bakımından önemlidir:  

“… Halim‟in, gerçek bir erkek olduğu halde veremediği güven duygusunu, annem gerçek 

bir erkek olmadığı halde mükemmel verebiliyor: ona sığınabilirsin, seni her Ģeyden korur, oysa 

Halim sana sığınmaya çalıĢır.” 

 S.P., s. 282 

Suat‘ın bakıĢ açısından Hayrun‘un “… Vantilatörün, güneĢe rastladıkça çevresine 

dağıttığı cıva tozları, yüzünün ve giysilerinin bütün çizgilerine gümüĢten bir zırh çekiyordu. …” 

(S.P., s. 283) biçiminde yapılan tasviri bir Ģövalyeyi çağrıĢtırmaktadır. Bu, Ģöyle yorumlanabilir: 

Don KiĢot nasıl Ģövalyelerin en iyisi Amadis‘e öykünürse Suat‘ın arzusu da içsel uyumu 

gerçekleĢtirmiĢ Hayrun gibi olabilmektir.  Suat‘ın Yaraya Tuz Basmak romanında Keçecizade 

yalısına taĢınarak yeni bir hayata baĢlaması, saçlarını kestirmesi, gazeteci Ümit ile arasında bir 

yakınlaĢmanın baĢlaması onun mimetik döngüyü tamamladığı biçiminde düĢünülebilir. 
6
 

Dolayımlayıcısıyla uzlaĢan özne, metafizik aydınlanma yaĢayarak kutsalın sınırları içerisine 

girecektir. AĢağıdaki alıntılarda kullanılan ―seccade‖ sözcüğü ile bu kutsalın vurgulandığı 

söylenebilir: 

“…Öbür ikisi (Suat ve Ümit), sırtlarını iğdenin gövdesine verip seccadeye oturmuĢlar, 

çevrelerinde bir minder yastık kalabalığı, yerde kül tablaları, …. 

Suat sözlerini askıda bırakıp, Ümid‟in parmakları arasından ağızlığını aldı, cıgarasından 

bir nefes çekti. Yeni bir oyun mu, içtenliği artmıĢ dostluklarının gözle görülür yeni kanıtı mı? 

Cıgarayı ortaklaĢa içiyorlar. BinbaĢı Demir bu marifetlerini geçen geliĢinde görmüĢtü, iĢte yine! 

Yüreğinde çırpınan kuĢun kanadı kırılıyor, yeniden o kötü dıĢarda bırakılmıĢlık izlenimi!” 

Y.T.B., s. 351 

                                                           
6
 Romanda bebek Suat‘a ad verilmesi olayının detaylı anlatılması ile kahramanın yaĢayacağı değiĢimin 

okuyucuya iĢaret edildiği düĢüncesindeyiz. Hayrun hamile kaldığını öğrendiğinde oğlu olmasını ister fakat Haluk 

Bey, çocuğun adının Suat olmasında diretir. “… Suat diyor baĢka bir Ģey demiyor. Suat Bey de olurmuĢ, Suat Hanım 

da…” (S.P., s. 392) 

Benzer Ģey Hayrun için de söylenebilir. Zira art-zamanlı aktarımlarda henüz cinsel tercihini yapmamıĢ bir 

kiĢiyken Hayrunisa Bayraktar adıyla; 1960 yılında cinsel kimliğini bulduğunda ise Hayrun Bayraktar adıyla anılır. 

Ayrıca sözcüğün ―çift n‖ ile (Hayrunnisa) yazılmaması, ―kadın‖ manasındaki ―nisa‖ sözcüğünün atılması da 

manidardır. 



Yukarıdaki alıntıda Suat ve Ümit, yalının bahçesinde ortak sigara içmeyi bir çeĢit oyuna 

dönüĢtürürken bu sahneyle doğrudan ilgi kurulamayacak bir seccadeye oturmuĢlardır. Benzer bir 

anlatım aĢağıdaki alıntıda da mevcuttur: 

―Çeyrek saat geçiyor, geçmiyor, usul usul kayarak, Ümid seccadeye uzanıyor: BaĢı, 

Suat‘ın dizinde. Suat eski Suat‘tan ne kadar farklı: Gönlünde gürüldeyen büyük bir ateĢin yalazı 

gözlerine vurmuĢ: Acayip bir parıltı, yanıp sönen sırma teller, aleve tutulmuĢ cam kırıkları. Hem 

konuĢuyor, hem eliyle Ümid‘in baĢını okĢuyor, okĢama denebilir mi, kısacak saçlarını 

karıĢtırmak gibi bir Ģey! 

Ümid, bir bakıyorsun dirseğinin üzerinde doğrulmuĢ, iri gözleri ıĢık yansımalarından 

iğde yaprağı grisi, dudaklarında çapkın bir gülümseme; bir bakıyorsun, Suat‘ın ‗renkli‘ kadınlığı 

yanında, yanlıĢ büyümüĢ, kolları bacaklarını nerelere koyacağını kestiremeyen bir oğlan çocuğu.‖ 

Y.T.B., s. 352 

Bu kez de Ümit seccadeye uzanmıĢ ve Suat‘ın yüzünde farklı ıĢık yansımaları 

görmektedir. Yukarıdaki alıntılarla vurgulanan kutsal algısının bir inanç dönüĢümünü iĢaret ettiği 

kanısındayız. Zira Girard, tüm romansal sonuçların bir inanç dönüĢümü olduğunu ve sonuçların 

iki ana kategoride toplanabileceğini ifade eder: “Bir yalnız kahramanın yeniden baĢkalarının 

arasına katıldığını gösteren sonuçlar ile bir “sürücül” kahramanın sonunda yalnızlığı ele 

geçirdiğini gösteren sonuçlar. Dostoyevski‟nin romanları ilk türe aittir, Sthendal‟inkilerse 

ikinciye. Raskolnikov yalnızlığı reddeder ve Ötekileri kucaklar, Julien Sorel Ötekileri reddeder ve 

yalnızlığı kucaklar.” (Girard, 2001: 235) Biz de Suat‘ın benzer inanç dönüĢümünü yaĢadığını, 

Yaraya Tuz Basmak romanı sona ererken kahramanın baĢkalarının arasına katıldığını, Ötekileri 

kucakladığını söyleyebiliriz. Yukarıdaki kutsal söylemi, Foucault‘nun düĢünce sisteminde Ģu 

Ģekilde ifade edilir: “Kendini tanımak, tanrısalı tanımak, kendindeki tanrısalı tanımak(tır).” 

(Foucault, 2019: 68) 

Suat ve Hayrun arasındaki arzu üçgeninde öznenin bir dönüĢüm yaĢamıĢ olmasının yanı sıra bu 

üçgende arzu uğruna çileciliğin de tamamlandığını belirtmek isteriz. Girard‘ın üçgen arzunun 

kaçınılmaz sonucu olduğunu söylediği çilecilik (Girard, 2001: 135); Bıçağın Ucu‘nda Suat, 

Yaraya Tuz Basmak‘ta ise YüzbaĢı Demir tarafından üstlenilmiĢtir. Öznenin dolayımlayıcıdan 

nefret etmesinden kaynaklı Ģiddet arttığında Suat içine çekilmiĢ, çevreyle iliĢkisini en aza 

indirmiĢ ve bir gece bıçağın ucunu göğsüne dayayarak intiharın kıyısına gelmiĢtir. Yaraya Tuz 
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Basmak‘ta Demir‘in çocukluğundan kaynaklanan sıkıntılar ile Kore SavaĢında yaralanması 

sebebiyle çektiği acılar, onun çileci yanını ortaya koymuĢtur. Girard, “romansal yapıtlar ölümü 

haber veren iĢaretlerle doludurlar.” der. (Girard, 2001: 225). Attila Ġlhan‘ın bu üç romanı 

adından itibaren acı ve ölümü çağrıĢtırmaktadır. Örneğin Sırtlan Payı‘nda Miralay Ferit‘in 

ölümü; Bıçağın Ucu‘nda Halim‘in babasının ölümü, Yaraya Tuz Basmak‘ta çileci Demir‘in 

iyileĢmeyen ruhsal yaraları sebebiyle emekliye sevk edilmesi ki Demir‘in adeta ruhu ölmüĢtür- 

romansal yapıtların çileci ve ölümü haber veren yanlarına örnek gösterilebilir. 

SONUÇ 

Girard‘ın romanlardan yola çıkarak ortaya koyduğu arzunun öykünmeci yapısı mitler ve 

trajedilerde de varlığını sürdürür. Ben ve öteki arasındaki gerilimden kaynaklanan Ģiddet, taklit 

yoluyla bütün topluma yayılarak toplumu tehdit edecek seviyeye gelir. Toplum icat ettiği günah 

keçisi düzeneği ile Ģiddeti ortadan kaldırarak huzuru tesis etmeyi baĢarır. Bu, Girard‘ın ―mimetik 

döngü‖ ile kastettiği Ģeydir.  

Girard, KöĢelerinde özne (arzulayan), dolayımlayıcı (arzuyu harekete geçiren) ve nesne 

(arzulanan)nin bulunduğu bir eĢkenar üçgen biçiminde Ģekillenen öykünmeci arzu modelini 

Cervantes, Dostoyevski, Stendhal, Proust gibi sanatçılarından romanlarından örnekler vererek 

göstermiĢtir. Biz de Attila Ġlhan‘ın Suat ve Hayrun karakterlerinden yola çıkarak bu üçgen 

arzunun iĢleyiĢ biçimini tespit etmeye çalıĢtık. Sürecin baĢında annesinden (dolayımlayıcı) nefret 

eden Suat‘ın (özne), annesine yaklaĢtıkça ondan nefret etmesine neden olan Ģeyleri sürecin 

sonunda kendisinin de yaptığını, metafizik olarak aydınlandığını, Öteki ile uzlaĢıp baĢkalarıyla 

birlikte olmayı tercih etmek suretiyle döngüyü tamamlandığını ortaya koyduk. Suat ve Demir‘in 

karakterleriyle mimetik arzunun çileci yapısının da yansıtıldığını belirtmek isteriz.   
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TRIANGULAR DESIRE MODEL IN THE NOVEL BIÇAĞIN UCU: MOTHER 

(HAYRUN) AND DAUGTHER (SUAT) RELATIONSHIP 

ABSTRACT 

 A French literary theorist René Girard, in his examination of texts written in the narrative genre in his book 

Mensonge Romantique et Vêritê Romanesque, published in 1961, argued that the desires of the heroes for each other 

are not spontaneous, but that there is an Other who reveals or provokes these desires. At the same time, Girard 

divided narrative genres into two different groups as "romantic" and "romanesk" in terms of the position of the other, 

whom he calls "mediator". In works that are considered romantic, the desire is spontaneous and nothing else takes 

place between the subject and the desired object. In the works that the artist describes as romansal, there is the Other 

(mediator) between the subject and the desired object. In this approach, which Girard calls the "triangular desire 

model", the triangle/triangles formed by the subject desiring its corners, the desired object and the mediator of the 

desire appear in the text, which the artist calls this mediated desire as "mimetic desire". Girard states that the 

triangular structure emerges more dominantly in situations where desires such as love, jealousy, snobbery, power, 

etc. are in question. Girard shows the triangle pattern of desire in works such as Don Quixote, Madame Bovary, Red 

and Black. For example, Amedis is the mediator of Don Quixote's desires; and what shaped Emma Bovary's 

personality was the glittering and ornate lives she had known in the novels she read in the convent when she was 

younger. 

Attila Ġlhan chooses May 27 as a temporal point in The Tip of the Knife, which is one of the novel series "The 

Contents of the Mirror"; Halim examines the social and individual dialectics of Turkish intellectuals through his wife 

Suat and his friends. In this study, which we will analyze according to Girard's triangle desire model, we believe that 

examining the triangle of desire that emerges between Suat (subject/desiring), Hayrun Bayraktar (mediator/activator 

of desire) and being himself (object/desired thing) will contribute to the understanding of Suat's individual dialectic. 

In addition, in order to clarify Suat (daughter)-Hayrun (mother) relationship, reference will be made to other novels 

in the series such as Hyena Share and Rubbing Salt on the Wound. 

Key Words: Triangular Desire model, mother and daugther relationship, Attila Ġlhan, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, 

Yaraya Tuz Basmak. 

 

 

 

 

  



MEMDUH ġEVKET ESENDAL‟IN HĠKÂYELERĠNDE ULUSUN GELECEĞĠNĠ TAYĠN 

EDECEK KIZLAR VE ONLARIN REHBERLERĠ*  

*Pelin ASLAN AYAR 

ÖZET 

Memduh ġevket Esendal, Osmanlı Ġmparatorluğu‘ndan kuruluĢundan 1950‘lere dek yönetiminde de aktif 

bir Ģekilde yer aldığı Cumhuriyet dönemine değin toplumsal gözlemlerini hikâyelerine yansıttığı gibi, hikâyelerinde 

gözlemin ötesine geçerek toplumu Ģekillendirmeye dair önerilerini de sunar. Üzerinde en çok düĢündüğü mesele 

ise, daha ―sağlıklı‖ –yazara göre neyin sağlıklı kabul edilmesi gerektiği hikâyelerinde belirgin bir biçimde kendisini 

gösterir– olabilmesi için önerilerde bulunduğu aile meselesidir. Esendal için aile, toplumun temelidir ve bu temel 

ne denli sağlam olursa memlekette o denli sağlam bir gelecek inĢa edilebilir. Bu bağlamda aileyle vatanı eĢleyen 

yazar, toplumun kendi öngördüğü biçime uygun ailelerden oluĢmasını arzular. Bu da aile içi iliĢkileri onun 

hikâyelerinin baĢat konularından biri hâline getirir. Türkiye‘yi toplumsal olarak dönüĢtüren geliĢmelerin yaĢandığı 

yıllarda, bu dönüĢümün bireyler üzerindeki kestirilemez etkisi yazarı endiĢelendirmiĢ, yazar, ―yanlıĢ‖ –yazara göre 

neyin yanlıĢ olduğu da hikâyelerinde belirgin bir biçimde kendisini gösterir– yaĢamlara özenen genç kızlarla genç 

erkeklerin yaptıkları evlilikleri ―sağlıklı‖ ailelerin kurulmasında ciddi bir tehdit olarak görmüĢtür. Hikâyelerinde 

erkekleri yanlıĢ yaĢamlara sürükleyen genelde kadınlardır; ailenin toplum için yararlı veyahut zararlı olup olmadığı 

çoğunlukla kadının tutumuna göre değerlendirilir. Vatan için böylesine hayati bir konumda olduklarından yazara 

göre öncelikli olarak kadınların zihniyeti, kendisinin uygun gördüğü biçimde değiĢmelidir. Çocukluktan genç 

kızlığa kadınların zihnî dünyasını Ģekillendirmede ise en büyük pay annelerindir. Bu nedenle hikâyelerde annenin 

rehberliği genç kızın tüm seçimlerini etkiler. Annelerin rehberliği genç kızların hayatına bazen olumlu katkılar 

eklerken bazen de olumsuz sonuçlar doğurur. Bu bağlamda bu makalenin amacı Memduh ġevket Esendal‘ın 

hikâyelerinde kurulan anne-kız iliĢkilerine odaklanarak yazarın, bir ―erkek‖ olarak bu iliĢkiler üzerine olumladığı 

ya da olumsuzladığı durumları çözümleyerek anne-kız iliĢkileriyle vatanın geleceği arasında kurduğu bağı 

tartıĢmaya açmaktır.  

Anahtar Sözcükler: Kız çocuk, annelik, anne-kız iliĢkisi, aile algısı, toplumsal cinsiyet 

 

GĠRĠġ 

Memduh ġevket Esendal, yıkılıĢına tanık olduğu Osmanlı‘dan, kuruluĢundan 1950‘lere 

dek yönetiminde aktif bir Ģekilde yer aldığı Cumhuriyet dönemine değin toplumsal gözlemlerine 

yer verdiği hikâyelerinde örtük bir biçimde de olsa toplumu Ģekillendirmeye dair önerilerini dile 

getirir. Yazarın bu tarz hikâyelerinin anlatıcıları, genellikle ya olaylara dahil olmayan dıĢarıdan 

*Doç. Dr., Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ORCID: 0000-0001-8877-1739, aslan.pelin@gmail.com. 
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ya da olayların içinde yer alıp yine gözlemci konumunda bulunan anlatıcılardır. Bu anlatıcılar 

aracılığıyla Esendal‘ın en çok anlattığı konuların baĢında aile gelir. Aile ve aile içi iliĢkiler 

üzerine benzer olay ve durumları, benzer karakterler üzerinden ısrarla anlatması onun aileyi 

önemli bir mesele olarak görmesinden kaynaklanır ki bu, Esendal‘ın Cumhuriyet‘in kuruluĢ 

dönemi toplum mühendislerinden biri olduğu düĢünülürse, olağan bir durumdur. TürkeĢ 

tarafından siyasi görüĢü ―devlete hizmet‖ Ģeklinde özetlenen Esendal, Bora‘ya göre de benzer bir 

biçimde ulus devlet inĢa sürecinde ―pragmatist‖ ve ―vesayetçi‖ olarak tanımlanır. Her iki yazar 

da Esendal‘ın ilerlemeci bir medeniyetten yana olmasının yanı sıra muhafazakâr ve gelenekçi bir 

tutumunun da bulunduğunun altını çizer (TürkeĢ, 2009: 243; Bora, 2018: 352-353). Onun bir 

yandan Kemalist medeniyet projesini desteklerken diğer yandan geleneksel olandan tam kopuĢu 

kabul etmeme Ģeklindeki bu tutumu, en çok aile söz konusu olduğunda açığa çıkar. Zaten 

milliyetçi politikalara dayalı bir yapı olan ulus devletlerin inĢa sürecinde aile, bu ―erkek 

kurumun‖ (Nagel, 2013: 79) üzerinde en fazla fikir beyan ettiği yapıdır; bu yapının korunması, 

kollanması, ―ideal‖ Ģekle kavuĢması gerekir. Ulusun bir arada kalabilmesi, bir millet olabilmesi 

ve istenen biçimde devam edilmesi için aile, Kemalist projenin de en çok önem atfettiği ideolojik 

aygıtların baĢında gelir. Devlet okullarının müfredatı, ordu ve halkevleri Kemalist aile 

tahayyülünü, aileye yönelik ideolojiyi benimsetme ve yaygınlaĢtırmada etkin bir biçimde 

kullanılan aygıtlardır. Aile kurmanın tercih değil millet bütünlüğü için zorunlu bir eylem olduğu, 

erkek ve kadınların aile içi rol ve yükümlülükleri, iyi bir ―Türk evladı‖ olmanın iyi bir aile 

kurmakla mümkün olabileceği, annelerin çocuklarını ahlaki, babalarınsa fikrî yönden 

geliĢtirmeleri gerektiği, kadınların en önemli görevinin annelik olduğu, erkeklerinden de toprak, 

iĢ ve yuvaya bağlanmaları, düzen, birlik ve sorumluluk düsturuyla hareket etmeleri, iyi koca, iyi 

baba olmalarının ulus için hayati anlam taĢıdığı gibi hususlar bu aygıtlar aracılığıyla sürekli 

tekrarlanır (ġerifsoy, 2013: 172-196). Bu bağlamda, modernleĢerek hayatı her anlamda 

yenileĢtirmeyi hedefleyen ulus devlet, kısaca özetlenen bu cinsiyetlendirilmiĢ söylemiyle, 

özellikle de kadınlar söz konusu olduğunda geleneğe bağlıdır. 

Memduh ġevket Esendal için de aile, ulusun temelidir ve ona göre bu temel ne denli sağlam 

olursa memlekette o denli sağlam bir gelecek inĢa edilebilir. Bu bağlamda aileyle ulusu eĢleyen 

yazar, toplumun, kendi öngördüğü biçime ―uygun‖, hem modernleĢmiĢ hem gelenekle bağını 

koparmamıĢ ailelerden oluĢmasını arzular. Bu da yenileĢen toplumda, bu yenileĢmenin sancılarını 

yansıtma alanı olarak aileyi onun hikâyelerinin baĢat konularından biri hâline getirmiĢtir. Bu 



doğrultuda Osmanlı‘dan Cumhuriyet‘e toplumsal dönüĢümün yaĢandığı yıllarda, bu dönüĢümün 

bireyler üzerindeki kestirilemez etkisi Esendal‘ı endiĢelendirmiĢ; o, ―yanlıĢ‖ yaĢamlara özenen 

genç kızlarla genç erkeklerin yaptıkları evlilikleri ulusun geleceği için ciddi bir tehdit olarak 

görmüĢtür. Esendal‘ın hikâyelerinde –tersi de görülmekle beraber– erkekleri yanlıĢ yaĢamlara 

sürükleyen çoğunlukla kadınlardır; ailenin toplum için yararlı veyahut zararlı olup olmadığı 

büyük oranda kadının tutumuna göre değerlendirilir. Ulus için böylesine yaĢamsal bir konumda 

olduklarından yazara göre öncelikli olarak kadınların zihniyeti, kendisinin uygun gördüğü 

biçimde değiĢmelidir. Ona göre, çocukluktan genç kızlığa kadınların zihnî dünyasını 

Ģekillendirmede en büyük pay annelerindir. Bu nedenle hikâyelerinde annenin rehberliği genç 

kızın tüm seçimlerini etkiler. Annelerin rehberliği genç kızların hayatına bazen olumlu katkılar 

sağlarken bazen de onların hayatında olumsuz sonuçlar doğurur. Gündelik hayatın telaĢındaki her 

kesimden insanın yaĢantısını gerçeğe yakın bir temsille aktarmaya çalıĢan, okurla metin 

arasındaki mesafeyi olabildiğince kapatmak adına bol bol diyaloglara yer veren, hikâye 

kiĢilerinin adına konuĢmak yerine onların seslerini okura duyuran bir yazar olarak Esendal, 

Ģüphesiz, anne kız iliĢkilerine sadece ideolojik açıdan yaklaĢmaz; hikâyeleri anneler ve kızların 

duygu dünyası üzerinden ortaya çıkan çatıĢmaları da içerir. Ancak en nihayetinde o çatıĢmalar da 

aile yapısını etkilediği için ulus söylemine eklemlenebilir bir yorumun yolunu açar. Bu bağlamda 

bu makalenin amacı Memduh ġevket Esendal‘ın hikâyelerindeki anneler ve kızları üzerinden 

olumlanan ya da olumsuzlanan aile kavramını çözümleyip anne kız iliĢkileriyle ulusun geleceği 

arasında kurulan bağı tartıĢmaya açmaktır.  

“Makbul Yeni Nesil Kadın” Olma Yolunda Engel: “YanlıĢ” Rehberlik Yapan Anneler 

1942‘de yazılan ―Kızımız‖, Memduh ġevket Esendal‘ın hikâyelerinin çoğunun aksine, 

yargılayıcı bir anlatıcıya teslim edilmiĢtir ve bu anlatıcı üzerinden yazarın ulus devlet inĢasına 

yönelik ideolojik tavrının en bariz izlenebileceği bir hikâye olarak belirir. Anlatıcı dayı, Kemalist 

söylemin hem ilerlemeci vurgusunu sahiplenir hem de kadın söz konusu olunca bu söylemin 

geleneğe nasıl eklemlendiğini gösterir. Hikâyedeki anne, kızı için kıble olabilecek bir anne olarak 

çizilmez; aksine annesinin izinden giderse kızın hem kendisini hem kocasını, neticede bir aileyi 

mahvederek ulusta çatlaklar oluĢturacağı endiĢesi açık bir Ģekilde metinde yer alır. Aile bir 

yandan ―modern‖dir; kız sokaklarda serbestçe gezer. O artık kamusal alanda görünür olan yeni 

kadındır. Genç kadın kocasıyla gezip tozmayı, sinemaya gitmeyi pek sever. Haftada bir diĢçiye, 

berbere, terziye, doktora (Esendal, ty: 128) gider ki gittiği yerlere bakılırsa kiĢisel bakımına, 
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görünüĢüne, kılığına kıyafetine önem verdiği açıktır. Zaten saçlarını, suratını, dudaklarını, 

tırnaklarını boyadığı, kaĢlarını yolduğu bilgisi de verilir (Esendal, ty: 128). O, babasının tabiriyle 

―yeni kadındır‖ (Esendal, ty: 132). Göle, dıĢ görünüĢünü –ince vücut, dar kalça, kısa saç, dik 

siluet vs.– değiĢtiren, erkeği ile gezen, gece yemek, balo, tiyatro gibi faaliyetler için gündüz 

giyindiğinden farklı giyinen, Avrupa modasını takip eden ve modanın dayattığı estetik kalıplara 

göre kendini biçimlendiren kadınların Kemalizmin milliyetçiliği tarafından onaylanmadığını, 

kadınların bu görüntüsünün ulusun terk etmesi gereken kozmopolitliğe yaklaĢmak anlamına 

geldiğinden eleĢtirildiğini öne sürer (2010: 94-95). Medeniyet değiĢirken toplumda ―koket, 

halkına yabancı Osmanlı kadını‖ ya da ―taassup altında, medeniyete yabancı Müslüman kadını‖ 

ve bunların karĢısında hem ―kurtaran‖ hem de ―kurtarılan‖ ―Anadolu kadını‖ sınıflandırması 

yapılır (Göle, 2010: 91). Hikâyedeki genç kadın, bu anlamda ―koket Osmanlı kadınıdır‖ ve 

kozmopolit imparatorluk geçmiĢini hâlâ taĢır: ―Kızın okuduğu ve bitirdiği lise de, para kazanmak 

için açılmıĢ okullardan biriydi. Çocuklara orada ne terbiye verildi, bilmem. Belki de bu okul, 

terbiye iĢleri ile hiç uğraĢmadı. Yalnız okuttu ve bu mahallelerde oturan zengin, türedi, biraz da 

‗snop‘ ailelerin çocuklarını bir araya topladı. Burada çocuklar birbirlerinde görerek terbiye 

aldılar. Bizim kızın boyaları, yolunmaları, moda gülü olmağa çalıĢmaları bu okulda baĢlar.‖ 

(Esendal, ty: 136-137). Dayısı yeğeninin ―boyalı, yapma suratlı‖ oluĢunu, ―moda, sinema‖ 

konuĢmasını, ―dans‖ bilmesini, bir ―salon‖ kadını olmak istemesini bu okula bağlar. Ġstanbul‘daki 

bu okul açıkça görülüyor ki Kemalist müfredatın uygulandığı devlet okullarından tamamen farklı, 

ulusa faydalı, egemen söylemin öngördüğü nitelikleri yaygınlaĢtırmayı amaçlayan bir okul 

olmaktan çok uzak, ulusu değil elde edeceği kârı düĢünen, yeni Cumhuriyet‘te yer almaması 

gereken bir kurumdur. Bu okuldan millî değil alafranga, züppe kızlar çıkar. Sancar‘ın ifade ettiği 

üzere, Kemalizm, ―Avrupa medeniyetine katılma‖ hedefini milliyetçi ve muhafazakâr 

düĢüncelerin gözetimi altında gerçekleĢtirmeyi arzular. Yeni Türk ulusu hem Batı karĢısında ona 

denk, muasır bir medeniyet seviyesine yükselecek hem de benzemeye çalıĢtığı Batı‘dan kendi 

―milli kültürüne‖ sıkı sıkıya tutunarak farklılaĢacaktır. Millî kültürün Batı‘dan nasıl farklı olduğu 

en çok kadınlar, onların yaĢam biçimleri, giysileri ve aile yaĢamı üzerinden tanımlanmıĢ, böylece 

uluslaĢma süreci ―erkek merkezli cinsiyet rejimi‖ üzerinden yürütülmüĢtür (2020: 125-127). 

Erkek merkezli cinsiyet söylemi ―Kızımız‖ da dayı aracılığıyla görünür hâle gelir. Yukarıdaki 

alıntının da gösterdiği üzere, dayıya göre yeğen, kozmopolit bir eğitim sonucu millî kültürden 

uzaklaĢmıĢ, moda düĢkünlüğü, görünüĢ ve serbest yaĢamıyla geleneksel kadın rollerini yerine 



getirmeyen, Ġstanbullu züppe bir kadına dönüĢmüĢtür. O, kocasına itaat etmek, ona rahat bir 

çalıĢma ortamı sağlamak yerine onu hemen her gece yoldan çıkarıp gece boyunca süren 

eğlencelere sürükler. Hâlbuki kocası çeviriler yapan, romanlar, hikâyeler yazan, dayıya göre 

gelecek vadeden bir genç adamdır. Erkek düĢünsel beceriler gerektiren uğraĢları olan biriyken 

genç kadın, güzelleĢmek ve eğlenmekten baĢka amacı olmayan üstelik kocasının da ahlakını 

bozan, bu anlamda tam bir ―koket‖tir.   

Kızın böyle bir genç kadına, böyle bir eĢe dönüĢmesi ise annesinin yüzündendir. Dayı, anneyi 

Ģöyle anlatır: ―Ablam gençliğinde, o yılların töresince, evin çok iĢlerini görür, dikiĢini dikerdi. 

Yemeğin en iyisini de piĢirir. Tavla, kâğıt oyunlarını bilmezdi. Tütün içilen odadan da kaçardı. 

ġimdi iĢ görmüyor, kızına da gördürmüyor. Cıgarayı da hiç söndürmüyor. Kumar için de can 

veriyor. Her gün yahut iki günde bir ya bizde, ya komĢularda bir yerde poker oynanıyor.‖ 

(Esendal, ty: 128). Dayı ablasının geleneksel rollerden uzaklaĢmasıyla birlikte iĢsiz güçsüzlükten 

sigaraya, kumara bağımlı hâle geldiğini belirtir. Medeniyet değiĢtiren kadın, medeniyeti ―yanlıĢ‖ 

yorumlamıĢ, asıl alanı olan evi, ev içi yükümlülüklerini ihmal etmeye baĢlamıĢtır. ―Bak, dedi, 

kırk yıldır evlidir, genç olduk, ihtiyar olduk, Ģu adama [kocasına] sor bakalım, bir gün bir saat 

olsun, oturup benimle iki lakırdı etmiĢ midir? Bizim aklımız yokmuĢ, çekmiĢiz, Ģimdiki çocuklar 

çekmiyorlar. Kafalarına vura vura kocalarına her istediklerini yaptırıyorlar. Ooh, canları sağ 

olsun! Onlar yaptıkça benim içim açılıyor.‖ (Esendal, ty: 127). Annenin bu yeni hayat yorumu, 

dayı tarafından ―Bu sözleriyle ablam geçmiĢ yüzyıllarda erkeklerden aĢağı tutulmuĢ, evlere 

kapatılmıĢ, erkeklerin hesaplarına göre yaĢatılmıĢ, gençliklerinde kocalarına kul, yaĢlanınca 

torunlarına dadı olmuĢ bütün kadınların öçlerini almak istiyor gibiydi.‖ (Esendal, ty: 127) 

Ģeklinde feminist bakıĢ açısıyla değerlendirilse de ardından sarf ettiği sözler onun ablasını 

anlamaktan uzak olduğunu gösterir: ―Ancak bu ‗geçmiĢ‘ geçmiĢ mi? Yahut kadınlar ablamın 

istediğini yaparsa geçecek mi? Baktım ki lakırdı uzayacak, ben de istediğimi anlatamayacağım, 

sustum.‖ (Esendal, ty: 127). Annenin geçmiĢ yıllardaki ev içi esaretinden kurtulup kendi istediği 

biçimde yaĢamasının kumar oynamak gibi zararlı meĢgaleler içermesi, sürdürdüğü yaĢamın ne 

kiĢiye ne çevresine faydası olmayan bir yaĢam olarak sunulması erkek merkezli cinsiyet rejiminin 

kadın modernleĢmesine dair beslediği endiĢenin bir sonucudur. Kadınlar kendi hâllerine 

bırakılırlarsa, medeniyet değiĢimini, yeni hayatı tek baĢlarına anlamaya kalkarlarsa, ne geçmiĢin 

–dayıya göre aslında kadından beklentisi hane ve evlilik yaĢamını aksatmayacak Ģekilde olduğu 

için olumlanan bir geçmiĢtir bu– ne yeni hayatın onlardan neler umduğunu ne de yenileĢmenin 
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nasıl aileler inĢa etmek istediğini doğru bir Ģekilde yorumlayacaklarıdır, aksine hikâyedeki anne 

gibi yanlıĢ, kötü ve zararlı olana meyledeceklerdir. Yeni hayatı sadece eğlence ve tüketim 

üzerinden deneyimleyen, aile birliğinden tamamen uzaklaĢan anne, her akĢam gezip tozmasını 

desteklediği kızının aldatıldığını öğrendiğinde ona ―Sen de bir delikanlı bulsana!‖ (Esendal, ty: 

132) diyecek kadar yoz bir kadın olarak anlatılır. YenileĢen toplumda uysallaĢtırılması dayıya 

göre mümkün olmayan bu eski kadının kızına iyi bir rehber olamayacağı açıktır.  

Kemalist medeniyet projesi, yatırımını, medeniyeti bu Ģekilde yorumlayan eski nesil kadına değil, 

Türk ulusunun değerlerini doğacak çocuklara aktarmakla mükellef kıldığı genç nesil kadına 

yapar. Bu doğrultuda ―Kızımız‖daki anne yeni ulusa dahil edilmemesi gereken koket kadındır. 

YaĢadığı Ģehrin, Ġstanbul‘un ahlaki kokuĢmuĢluğu onda somutlanır; o Ġstanbullu züppe kadındır. 

GeçmiĢtir, geçiĢte kalması gerekendir. Zaten ulus devletin baĢkenti olarak seçilen Ģehir 

Ankara‘dır; yeni ulusun kurucu kadrosuna göre ulusalcı çağdaĢlaĢma, kozmopolitleĢmiĢ 

Ġstanbul‘da gerçekleĢtirilemez; istenen değiĢim yozlaĢtırıcı etkilerin uzağında, ―gerçekten‖ 

aydınlanmıĢ bir Anadolu Ģehrinde, Ankara‘da gerçekleĢtirilecektir. Ġstanbul geçmiĢe ait kılınırken 

gelecek, Ankara‘dır (Tekeli, 2009: 111). Dönemin görsel ve yazılı temsillerinde Ġstanbul, 

Ankara‘nın ―ötekisi‖‘ olarak konumlandırılır. Ankara eskiye karĢı yeniliğin, temizliğin, saflığın, 

ahlaki üstünlüğün kentiyken, Ġstanbul kozmopolit kirlenmiĢlikle, soysuzlaĢmayla, yozlaĢmayla 

özdeĢleĢtirilir (Bozdoğan, 2008: 82). Bu kirlenmiĢ Ģehirde, entrika ve hazzın peĢinde koĢan 

kadınların ahlaklı yeni Türk ailesine uygun olmadığı hikâyede açık bir biçimde dillendirilir. Bu 

kadınların rehberliğindeki kızları bu rehberlikten kurtaracak olanlar ise ulusu kuran modern 

erkeklerin aile içindeki temsilcileri konumundaki aydınlanmıĢ babalardır (Bora, 2010: 11). 

Hikâyedeki genç kadın, bu açıdan Ģanssızdır çünkü karısı ve kızının yaĢamına karıĢmayan, olan 

biteni izlemekle yetinen, kendi konfor alanı dıĢına çıkmayan, pasif bir babası vardır. Ancak 

ondan boĢalan rolü dayı üstlenir; dayı her Ģeyi gözlemleyen, değerlendiren, görüĢ bildiren ―üst‖ 

akıldır; modernleĢmenin sınırını kadın için kadın adına ona sormadan belirleyen, bu 

modernleĢmede geleneğin yerini tayin eden cinsiyetlendirilmiĢ söylemin aile içindeki vekili odur. 

Her ne kadar yeğenine Ankara‘ya gitmeyi doğrudan önermese de yeğeni ve kocası için 

Ankara‘daki yeni yaĢamın mimarı da o olur. Annesinin izinden gidilecek biri olmadığını, onun 

rehberliğinin ailesi adına iyi bir gelecek tayin etmeyeceğini herhâlde aldatılmasına gösterdiği 

tavırdan anlayan –bu durum hikâyede verilmez, genç kadın yaĢadığı olaydan sonra evliliğini 

kurtarıp Ankara‘ya taĢınma kararı alır– genç kadının Ankara‘daki yeni hayatı onun ulus devletin 



hedeflediği ―Anadolu kadını‖na evrilmesinin baĢlangıcı olur. Ġlk baĢlarda Ankara‘da da 

Ġstanbul‘daki hayatını sürdürmeye meyli olan genç kadının neyse ki annesinden sonraki rehberi 

idealdir; dayısı onu istenen doğrultuda hizaya getirebilecek nitelikte bir rehberdir. Ġstanbul‘daki 

yoz çevresinin beklentilerine göre yaĢamaktan kurtulmakta zorlanan genç kadına der ki ―Senin 

tanıdığın, konuĢtuğun bu kızlar ve delikanlılar arasında en değerlisi kocandır. Oğlan iyi kötü 

çalıĢıyor, yalan, yanlıĢ bir Ģeyler yazıyor, bir iĢ görüyordu. Sen onu bozmak, iĢten uzaklaĢtırmak, 

züppeleĢtirmek için, bilmezlikle elinden geleni yaptın. Yazdıklarını okuyor musun?  (…) piyano, 

keman çalan, yahut resim yapan var mı? Yahut ne bileyim, örme bilen, iĢleme bilen, iyi dikiĢ 

diken, elinden bir iĢ gelen var mı? Bilirim yoktur.‖ (134-135). Görüldüğü üzere, dayının tutumu 

son derece cinsiyetçidir; genç kadın kocasını iĢten uzaklaĢtıran, züppeleĢtiren, bozandır. Annesi 

onun bu yaklaĢımını eleĢtirmek Ģöyle dursun desteklemiĢtir, hâlbuki dayı, ona olması gereken 

ideal düzeni hatırlatır: Öncelikli olarak kadın ve erkekler evlilikteki yükümlüklerini yerine 

getirmelidir. Koca, yuvası için çalıĢırken kadın da o yuvayı kocası için huzurlu bir ortama 

dönüĢtürmeli, kocasının ev hayatını kolaylaĢtırmalı, erkeği iĢinden alıkoymamalıdır. Ayrıca o 

―yeni kadın‖ olmalıdır. Eril söylemin uygun gördüğü sanat dallarıyla ilgilenebilir ya da örerek, 

dikiĢ dikerek, bu geleneksel becerilerle hem aileye katkı sağlayabilir hem de kendini oyalayabilir. 

Görüldüğü üzere dayının genç kadınlara yakıĢtırdığı uğraĢlar son derece kısıtlayıcı ve geleneksel 

bakıĢ açısının ürünüdür. Koket anneden, yoz Ġstanbul çevresinden ―kurtarılması‖ gereken genç 

kadını dayısının bu sözleri etkilemiĢ olmalıdır ki Ankara‘da kendiliğinden büyük bir evrim 

geçirir: ― ‗Halkevi'ne git yahut gitme‘ diye hiçbir söz etmedik. Ne yaptı ise Ankara kendisi yaptı. 

Ben korkardım ki bizim kız, burada da, Ġstanbul'daki arkadaĢlarının benzerlerini bulup Tata'sını 

gene dansa baĢlatsın. Gene çarĢı pazar dolaĢmağa, terzi, berber, Ģapkacı, diĢçi dükkânları 

aramağa kalkıĢsın. Her nedense Ġstanbul'da geçen Ģeyler burada geçmiyor.‖ (Esendal, ty: 136). 

Ankara‘ya yeni nesil kadınları terbiye etmesi bakımından mucizevi bir anlam yüklenirken bir 

yandan da yeni ulusun genç kadınları yüceltilir. Eğer onlar Ankara, dayı gibi doğru rehberlerin 

gözetiminde olurlarsa değiĢimleri yeni rejimin istediği doğrultuda gerçekleĢir. Mesele bu 

potansiyel vadeden genç hanımları yanlıĢ yol göstericilerin elinden kurtarmaktır. Dayı, 

Halkevleri öyle doğru yol göstericidirler ki Ġstanbul‘un yoz kadını ahlaklı, tertipli ulus devlet 

tahayyülündeki makbul aile kadınına dönüĢmüĢtür bile. Buna dayı bile inanamaz çünkü yeni 

yaĢamı yanlıĢ yorumlayan anne etkisinin kolay aĢılamayacağını, genç kızları asıl Ģekillendirenin 

anneler olduğunu düĢünmektedir: 
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―Ben korkardım ki bizim kız, evine bakmasın, Burada da iĢsiz oturup sıkıntıdan kocasına balta 

olsun! BoĢuna korkmuĢum. Her yerin kendine göre yaĢayıĢı var. Kız, tertemiz, tertipli bir ev 

yaptı. Anasının kurduğu bunca yıllık evden daha tertipli, daha düzenli. Buna ĢaĢtım. ġunun için 

ki: Bizim kızımız küçük yaĢta iĢ terbiyesi görmedi. Babası istese onu terbiye edebilirdi. Ablam 

bırakmadı. EniĢtem de üĢengen bir adamdır, rahatı kaçar diye üstüne düĢmedi.  

Yeni yaĢayıĢımızı sindirememiĢ olan ablam iĢten kaçtı, kızını da kaçırdı. “Erkekler yaparlar olur 

da, kadınlar niçin yapmazlar?” diye yeni bir terbiye yolu tutturdu. Her gün ağzında dolaĢtırdığı 

bu sözler, bizim kızı baĢtankara, bir bataklığa sokabilirdi. Sokmadı ise bu, bizim kızın 

yaradılıĢının, ablamın koyduğu yeni töreye uygun gelmeyiĢindendir. Bizim kız boyalı, yapma 

suratlı, moda konuĢur, sinema konuĢur, dans bilir bir salon kadını olmak istedi, onu da oldu. 

Sonra gidip kendi gibilerin arasına karıĢtı, onlarla yaĢamak istedi. Ġlk ağızda kocasını elden 

vermek onu ayıltmıĢ olsa gerek. Bu sefer Ankara'ya gelmekle o çevreden çıkmıĢ oluyor. Ben 

onun, evinde çalıĢmağa baĢlayacağını, üç ay içinde Halkevi'ne sokulacağını, üstüne iĢ olacağını, 

doğrusu hiç ummazdım.”  

Esendal, ty: 136-137 

Genç kadın, Halkevleri üzerinden uygulanan yeni kadını inĢa politikaları sonucu bu 

politikaların istediği Ģekle girmiĢtir: Kendisi için uygun bulunan uğraĢlarla meĢgul, kocasına 

karĢı anlayıĢlı, tertipli bir ev hanımı. Yeni yaĢamı doğru anlamayan, yanlıĢ bir terbiye tutturan 

annesinin rehberliğinden resmen kurtarılmıĢtır; o artık Ankara‘nın denetimindedir. Annesi ile 

kalsaydı modadan, süsten püsten ibaret, terk derdi eğlenmek olan salon kadını olacakken Ģimdi 

Anadolu kadını olma yolunda ilerlemektedir ancak Ġstanbullu yanlıĢ annelerin kızlarını 

―düzeltmek‖, onları Anadolu kadınana dönüĢtürmek öyle hemen gerçekleĢecek bir Ģey değildir, 

emek ve zaman ister:  

“Bununla beraber, bu geçen üç ayın bu kızı büsbütün değiĢtirdiğini söyleyemem. Kız 

gene eskisi gibi boyanır. Gene tırnakları tavuk tırnağı kadar uzundur. Gene baĢına, suratını 

küçülten ve göze batacak kadar biçimsiz bir Ģapka giyer. Ankara sinemalarında onu görmüĢ 

olacaksınız. Yahut göreceksiniz. Saçları, o kalın altın bilezikler gibi yaldız sarısına boyalıdır. 

Suratının allığı, aklığı bolca sürülmüĢ ve üstünde çalıĢılmıĢtır. Kirpikleri rimelli, kaĢlar 

kaytandır. Dudakları, giydiğine göre, ya viĢne Ģurubu kırmızısı; yahut narçiçeği alı. KıĢ geleli 

kara kürk palto giyiyor. Böyle bir bayanla yanında, karaca kuruca, bir delikanlı –bugünlerde 



koyu renkli bir paltosu, tepesi basık Ģapkalardan yeĢil bir Ģapkası var– görürseniz biliniz ki bu 

bizim kızla Tata‟sıdır. Film değiĢtiği günleri kaçırmazlar. Bakalım daha kaç ay sonra Ankara 

bizim kızın suratını silip yurdumuzun temiz yüzlü kadınları arasına karıĢtı.”  

Esendal, ty: 137-138 

Dayı, yine temsil ettiği eril söyleme uygun olarak yeni nesil genç hanımların bedenleriyle 

kurduğu iliĢkilerin de onların kendi tasarrufuna bırakılmamasından yanadır. Genç kadın 

boyasıyla, makyajıyla hâlâ yurdun ―temiz yüzlü kadını‖ olmaktan uzaktır. Daha önce de 

belirtildiği gibi, yeni medeniyet BatılaĢtığı kadar ondan farklılaĢmayı da hedeflemiĢ, kadın da bu 

farklılaĢmanın görünür kılındığı alan olarak tayin edilmiĢtir. Genç kadın kat ettiği ilerlemeye 

rağmen bu hâliyle, makyajıyla, giyim tarzıyla, sinema düĢkünlüğüyle bir yandan hâlâ Batılı kadın 

gibidir; geleneksel, millî kadın olma yolunda hâlâ atması gereken tüm adımları atamamıĢ, hâlâ 

tam olarak kurtarılamamıĢtır. Temiz yüzlü millî kadına dönüĢtüğünde tam anlamıyla kurtarılmıĢ 

olacaktır. ġimdilik kötü örnek anneden kurtarılmıĢ, yeni rejimin planladığı doğrultuda adım 

atmaya baĢlamıĢtır ama hem medeni hem millî olmayı aynı potada eritebildiği zaman ancak 

yurdun ideal yeni kadını mertebesine ulaĢabilecektir. Yine de kurtulmaya baĢlamasıyla birlikte 

kurtaran da olmaya baĢlamıĢtır bile; kocası yazı iĢlerinde ilerleme kaydetmiĢ, iĢine ve evine bağlı 

bir erkek olmuĢtur. Ailenin kurtarılması memleketin kurtarılması anlamına geldiğinden genç 

kadının her davranıĢının önemi çok büyüktür ki Ankara, ona uygun davranıĢın ne olduğunu 

gösterecek bir Ģehirdir. Genç kadın geçmiĢi, yoz anneyi, Ġstanbul‘u geride bırakarak, onun adına 

ona en yaraĢır yaĢamı planlayan Ankara‘yı seçerek kendi geleceğini kurtarmakla kalmamıĢ, 

ailesinin dağılmaması için de elinden geleni yaparak, ailesinin dolayısıyla da ulusun geleceğini 

kurtarmıĢtır. 

Esendal‘ın hikâyelerinde ―Kızımız‖da olduğu gibi, kendi gençliğini istediği biçimde 

yaĢayamamıĢ, koca ve ev iĢleri yüzünden bunalmıĢ annelerle kızlarının iliĢkisi, her zaman daha 

büyük bir ideolojik yaklaĢımın can alıcı bileĢenlerinden biri olarak ele alınmaz. Yazar görmek 

istemez ama aslında onun rehberliğini doğru bulmadığı anneler, genelde, kendi gençliklerini 

evlilikleri uğruna heba ettiklerini düĢünen annelerdir ve bundan dolayı onlar, kızlarının da 

kendileriyle aynı kaderi paylaĢmalarını istemezler. ―Gençlik‖te anne yeni evli, kocasını seven 

kızına: ―Yediği naneye bak! Hanımın kocası uyanmasın diye gelip beni uyandırıyor. ġımart 

bakalım, sonra çok karĢılığını görürsün! Hiçbir Ģey bilmiyorsan, babana bak! Benim ona 

yaptıklarımın acaba yüzde birini bana yaptı mı? Burada ölsem, baĢını çevirip bakmaz.‖ (Esendal, 
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1983: 35) diyerek aslında kadın cinsine yüklenen ev içi yüklerin, kocaya hizmet odaklı bir 

yaĢamın kadınları nasıl mutsuz kıldığını gözler önüne serer. Ancak hikâyede kızın kocasına ilgisi, 

evliliğinin onun için mutluluk kaynağı olduğunun altının çizilmesi Esendal tarafından yine aynı 

yere bağlanır: Aile birliğinin korunmasında, ailenin huzurlu bir yuvaya dönüĢmesinde en büyük 

rol kadına düĢer. Bu yüzden anlatıcı, açık bir yönlendirmede bulunmasa bile okur, 

olumsuzlananın anne olduğunu, kızın annesinin sözlerine kulak asmamasının doğru bir tavır 

olduğunu kavrar. Genç kadınların evliliklerinde, yeni kurdukları ailelerinde huzur istiyorlarsa 

annelerinin yanlıĢ rehberliğini takip etmek yerine kocalarını düĢünmeleri gerektiği mesajını alır. 

Bu hikâye özelinde vurgulanmasa bile Esendal‘ın okurları artık bilmektedir ki kadınların 

adanmıĢlıkları ve adanmıĢlığa mazhar erkeklerin çalıĢkanlıklarının teĢkil ettiği her mutlu yuva 

ulusun geleceğinin güvencesidirler ve genç kadınlar, bunun annelerinin olumsuz 

yönlendirmeleriyle bozulmasına izin vermemelidirler. 

Esendal anne kız hikâyelerinde yanlıĢ yönlendirmede bulunan anneleri anlamaya çalıĢmaz, 

onların neden ―kötü‖ oldukları üzerinde durmak yerine bu kötülüklere maruz kalan kızların 

dünyasına daha yakından bakar. Evliliklerinde aradıklarını bulamadıklarından, kendilerini 

değersiz hissettiklerinden belki de bu değersizleĢtirme ve hayal kırıklığının etkisiyle kızlarını, 

kendilerini yaralayan geçmiĢin bir parçası olarak gördüklerinden kıskançlaĢan, kızlarının mutlu 

olmalarını istemeyen annelere rağmen evliliğine sahip çıkan kızlar, yazar tarafından daima 

sempatik bir yaklaĢımla anlatılırlar. ―Nebiye‟nin Kasabasında Hayat‖ hikâyesinde sessiz, 

annesinden kolay etkilenen Nebiye‘yi annesi, ikinci kocasından kıskandığı için evlendirir. Burada 

kıskançlığa indirgenen durum aslında yine kadınlara yönelik yaĢ, gençlik, güzellik baskılarının 

bir yansımasıdır; evin içinde daha genç, daha güzel bir baĢka kadını kızı bile olsa rakip olarak 

gören kadının bedenle kurduğu, kurmak zorunda kaldığı, bilinçli bir rızası olmaksızın sürekli 

daha genç ve kusursuz görünmek üzerine inĢa edilmiĢ (Hirschma ve Thompson, 1995: 150) bu 

iliĢki Esendal‘ın üzerinde hiç durmadığı bir mesele olmasına karĢın yaĢlanmakta olan kadınların 

maruz kaldığı baskıların baĢlıcalarındandır. Belirtildiği gibi hikâye annenin kötülüğünün 

kaynağıyla ilgilenmez; onun kızına yaptığı kötülükleri ifĢa eder. Kızının evliliğini bitirmek için 

büyülerden medet uman, kızına sürekli evliliğini bitirmesi yönünde telkinde bulunan bu yanlıĢ 

rehbere zaman zaman kapılsa da Nebiye de doğruyu bulup uygulayan genç kadınlardan biri olur: 

―Nebiye anasını hatırlayınca gözleri yaĢardı. (…) Ne olurdu rahat otursaydı da ana kız bir yerde 

otursalardı. Büyülerle uğraĢtı durdu, dağıldılar gittiler. Bundan sonra bir daha nasıl 



toparlanırlar. Anasını düĢündükçe Nebiye: „Ben de Gülsüm için böyle mi olacağım?‟ diye 

aklından geçirir, karar veremezdi.‖ (Esendal, 1985: 116). Nebiye ailesini kurtarmıĢtır ama kendi 

kızına ileride annesi gibi davranacağı endiĢesini taĢır. Esendal için anne böylesine etkili bir 

figürdür; öğretileri kızları tarafından içselleĢtirilir. Bu yüzden de ne ―Kızımız‖daki genç kadın bir 

anda millî/Anadolu kadınana dönüĢebilmiĢ ne Nebiye annesi gibi olmayacağından emin 

olabilmiĢtir. Ama yine de iki genç kadın da annelerinin yanlıĢ rehberliğine karĢın aile birliklerini 

dağıtmama konusunda kararlı durabilmiĢlerdir. Yazar taze ulusun genç nesil kadınları için umut 

besler; en azından onun hikâyelerini okuyacak genç kadınlar doğruyu yanlıĢ örnekleri gördükleri 

için seçebileceklerdir. 

Bu umudun en fazla somutlaĢtığı hikâyelerden biri de ―Ġki Kadın‖dır. Hikâyede yazıldığı 

yıl olan 1942 itibariyle yine Kemalist söylemin cisimleĢtiği bir anlatı söz konusudur. Esendal, bu 

kez Cumhuriyet‘in genç kadınlarına sadece annelerinin yanlıĢ yönlendirmelerine değil, aile 

birliğine önem vermeyen kocalarına da karĢı durmaları gerektiği mesajını iletir. Yeni ulusun 

kalkınmasında genç mühendislere ne denli ihtiyaç duyulduğu aĢikârdır. Behin‘in kocası da bu 

anlamda gayet uygun bir koca gibi görünse de Avrupa‘da okumuĢtur. Bu yabancı eğitimin, yurt 

dıĢı hayatının etkisiyle olsa gerek o, ülkesine faydalı bir mühendis profili çizmekten uzaktır: 

“(…) bilmiyorlar ki benim kocam ömründe ocağa girmez. Öyle pis yerlerde dolaĢmaz. Biraz toz 

olsa mendilini burnuna tutar. Ġpek çorap, ipek gömlek giyer. Mikroptan ödü patlar. Küçücük 

kolonya ĢiĢesi cebindedir…” (Esendal, 1983: 105). ĠĢini değil, görünüĢünü önemsemesi üstüne 

bir de kumar tutkunu olup evliliğine gereken özeni göstermemesiyle Behin‘in kocası, kiĢilerin 

aile üzerinden tanımlandığı, yolunda giden bir evlilik üzerinden baĢarılı ya da baĢarısız 

addedildiği, iyi bir aile ferdi olmanın iyi bir vatandaĢ olmanın ön Ģartı kabul edildiği bir dönemde 

(ġerifsoy, 2013: 174) hem kötü bir koca hem kötü bir vatandaĢtır. Kendisini huzurlu bir yuvada 

yaĢıyormuĢ gibi hissetmeyen, kocasıyla ortak bir hayatı paylaĢmadığını düĢünen, 

benimseyemediği, kocasına ait gördüğü bir evde kendisini ―kâhya kadın‖ (Esendal, 1983: 107) 

sayan Behin, evliliğini Ģu Ģekilde değerlendirir: 

“Ben bir mühendisin, canlı bir adamın karısı olmak istedim. Yüzü güneĢte yanmıĢ olsun. 

Eve yorgun argın gelsin, bir iĢ yaptığına inansın. Yemek istesin. Yaramaz çocuklar gibi gürültü 

etsin. Evde bir iĢ odası olsun, orada resim çizerken ıslık çalsın. Ayağına iri kunduralar giysin. 

BaĢ açık, ceketsiz sokağa çıksın. Bir iĢler görsün, adı duyulsun. Bu yurdu, bu yerleri, bu 

ağaçları, bu sokakları, bu insanları benimsesin. Sokakta giderken genç kadınların, kızların 
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gözlerinin ona kaydığını göreyim. Bir utanması olsun, yüreği temiz adam olsun. Benden çok da 

iĢlerini düĢünsün. (…) Benim kocam bir ayyaĢ, bir kumarbaz, sinsi, cılız, kurnaz geçinir bir 

zavallı. Adam kıtlığında bunlara da adam diyorlar. Ben buna varır mıydım? Annemin acelesi, 

beni evde kalıp babama yük olmam korkusu, aklını aldı.” 

Esendal, 1983: 108-109 

Behin yurtsever, çalıĢkan, emekçi bir eĢ ve o eĢe adanmıĢ bir hayat düĢlemekle Esendal 

tarafından ―örnek yeni nesil kadın‖ olarak sunulsa da alıntıdan da anlaĢıldığı üzere istediği 

hayatta bir kadın özne olarak kendine dair hiçbir Ģey yoktur; o, kendi kimliğini iyi bir koca 

üzerinden tanımlamak ister, bu yolla tatmin edici bir ömür süreceğini düĢünür. Behin, hayatta 

baĢka olasılıkları yoklamayı aklından bile geçirmez. Bu hâliyle o, kendi öznelliğinin bilincindeki 

kadın okur için örnek olmaktan uzaktır ama Esendal, onu yeni ulusun ideal ailesini yaratma 

peĢinde koĢan örnek bir kadın olarak sunar. Behin, ulusun aile ideolojisiyle bire bir örtüĢen bu 

fikirlere annesine rağmen sahip olmuĢtur. Annesi kızını anlamaktan uzaktır: “(…) diyor kumar 

oynuyormuĢ! Eh, parası var oynuyor. Bugünde kumar oynamayan var mı? Bunun için adam 

kocasına soğuk durur mu? Ya herif kızar da soğuk durursa! (…) Allah her Ģey vermiĢ, rahat 

vermiĢ. Oğlan zengin. Ġki bin lirayı saydı. Buna bir küpe aldı. Bugün hangi koca karısına alıyor! 

Her Ģeyin var, Allah‟ın kulu otur da ye! (…) Ben hiç ağzımı açmıyorum. Açsam kavga etmeli. 

Ġyisi mi susar oturursun!‖ (Esendal, 1983: 106-108). Görüldüğü üzere, Behin‘in annesi, maddi 

konforu kiĢisel mutluluğa tercih eder ve kızından kendisini kılavuz alarak susup oturmasını 

bekler. Kızını anlamaktan çok uzaktır hatta onu dinlemez bile: ―Annem bunu dinlemek bile 

istemiyor. Ben de ona üzüntü olmak istemiyorum. Annem sanıyor ki ben kocamı sevmiyorum, 

çirkin olduğu için. Ve sanıyor ki beni dinlese ben yüz bulacağım ve kocamdan ayrılmak 

isteyeceğim. O da bunu hiç istemiyor.‖ (Esendal, 1983: 107). Behin‘in annesi tıpkı ―Ġkisinin 

Arasında” hikâyesinde olduğu gibi evlilik için iki aday arasında kalmıĢ kızının “Mesela valdem! 

Bu sualin karĢısında çıldırdığıma hükmederdi. Çünkü bizde genç kızların böyle Ģeyler sormaları, 

aramaları değil, hatta merak ediyor görünmeleri bile âdet olmamıĢtır.‖ (Esendal, 2015, 11) diyen 

kızın annesi gibi Behin‘i ―doğru‖ya yönlendirecek bir kadın değildir. Oysa Esendal‘a göre 

annelerin sorumlulukları büyüktür. Onların kızları ulusun yeni anneleri olacaktır, anneler 

kızlarını hatalı seçimler yapmaktan alıkoymalıdırlar. Bu bağlamda yanlıĢ rehber annesi gibi susup 

oturmak yerine, maddi açıdan rahat bir yaĢam uğruna istemediği bir hayata katlanmamayı seçen 

Behin, boĢanarak güçlü bir kadın öznelliği sergilemiĢtir ancak hemen ikinci bir evlilik yapmak 



istemesi, kendi ve toplum nezdindeki yerini tayin etmek, kendini tanımlamak için illa bir evliliğe 

ihtiyaç duyması onun kendiliğinin zayıf yönünü gösterir. Behin, kadını tanımlayan eril söylemi 

içselleĢtirmiĢtir, onun için baĢarılı bir benlik inĢası sadece iyi bir evlilik yapmakla mümkündür. 

Eril söylemde evliliğin iyi gitmemesi, ―iç iĢlerinden sorumlu‖ kadının baĢarısız olması demektir. 

O, geleneksel eril bakıĢın ev içi yükümlülükleri yerine getirmek kadının asli görevidir 

düĢüncesini, kadının kendini baĢka alanlarda var etmeden önce asıl yerinde, evinde, ailesinde 

―baĢarılı‖ Ģekilde varlık göstermesi gerekir dayatmalarını (Kümbetoğlu, 2010: 46) sorgulamadan 

kabullenmiĢtir. Gerçi evliliğinin ayrılıkla sonuçlanmasına ―dıĢ iĢlerinden sorumlu‖ kocası sebep 

olmuĢtur ama Behin dönemin ilerici söylemine rağmen Esendal‘ın çoğu kadın karakteri gibi 

çalıĢma hayatında ya da baĢka bir alanda varlık göstererek baĢarı kazanmak yerine yine evlilik 

üzerinden kendisini ispatlamak ister. Bu uğurda seçtiği ikinci kocası ise fabrikada bir iĢçidir. 

Babasından arkadaĢlarına herkes bu sınıfsal uyuĢmazlığa karĢı çıkarken onu en çok eleĢtirenlerin 

baĢında yine annesi gelir: ―Kızın gönlü süfli, ne yapacaksın! Biz, bu gitsin ameleye varsın diye mi 

okuttuk? Kadri gibi, canım kocayı bırak, git, bir iĢçiye var! Ele güne karĢı da bizi rezil et.‖ 

(Esendal, 1983: 119). OkutulmuĢ ama anlaĢılan o ki üst sınıftan bir koca bulsun diye okutulmuĢ 

kızının tüm itirazlara rağmen evlenmesi ve ikinci evliliğinde mutlu olması annenin anlayabileceği 

bir durum olmaz: ―Allah‟ın kırının baĢında oturmuĢ, yemeği kendi piĢiriyor, dikiĢi kendi dikiyor; 

çocuğa kendi bakıyor. Sesi de çıkmıyor. Ne diyeceksin! Benim kızımın gönlü süfli. Canım 

kocadan ayrıl da, sen git, bir amele parçasına var!‖ (Esendal, 1983: 123). Eski nesil anneler 

cinsiyetlendirilmiĢ ev iĢlerinden öylesine bunalmıĢlardır ki yeni hayattan en çok bunun 

değiĢmesini beklerler ama ―Kızımız‖da da olduğu gibi bunu bir sistem sorunu olarak ele alıp yeni 

sistemin eĢitlikçi olmasını da talep etmezler. Her biri bireysel kurtuluĢ peĢindedir. ―Kızımız‖da ev 

iĢlerinden elini çekmiĢ olan anne, kızının da çekmesini desteklerken ―Ġki Kadın‖da anne 

kendisinin bunlardan kurtulamayacağını inandığından hiç olmazsa kızının ev iĢlerinden 

kurtulmasını ister ve kızının kendisi gibi düĢünmeyip ev iĢlerini kendisinin yapmasını yadırgar. 

Yeni hayattan eski nesil kadının en büyük beklentisi ev iĢlerinden kurtulmak gibi durmaktadır. 

Eski nesil kadın ev iĢlerinden öylesine yılmıĢtır ki ―Ana Baba‖ hikâyesinde olduğu gibi zaman 

zaman kızlarını kendi yüklerini azaltacak kurtarıcılar olarak görürler: ―Bak, Sait Kalfaların 

Ahmet, kız çocuk gibi anasına hizmet ediyor, diyor. Bizim sanki kızımız var! Kendiliğinden bir 

kahve fincanı yıkadığını görmedim.‖ (Esendal, ty: 66). Esendal ise cinsiyetlendirilmiĢ, tamamıyla 

kadının üstüne yıkılmıĢ ev iĢlerinin kadınları ne kadar bunalttığının farkına varmak istemiyor 
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gibidir. Onun gözü bu iĢleri bir yük olarak görmek yerine yumuĢak huylulukla, fedakârlıkla, 

hamaratlıkla yerine getirip böylece ulusun çalıĢkan erkekleri için ev içi konfor ve huzuru 

sağlamayı kendine görev bilen, bilmesi gerektiğine inandığı yeni nesil kadındadır. Bu bağlamda 

Behin‘in teyzesinin kızının cümleleri âdeta Esendal‘ın ağzından dökülüyor gibidir: ―Yalnız bahtlı 

değil, akıllı kızsın. Çokları Enver Ali‟yi görür de beğenir ve varacağını aklına getirmez. Sonra 

burada bu güzel yuvayı kuramazdı. ġehir isterdi, süs isterdi. Kolay mı, bir koluna sepeti, bir 

koluna kocanı takıp lahana almaya pazara gitmek!‖ (Esendal, 1983: 123). Behin annesinin yanlıĢ 

rehberliğine kendisini bırakmayarak, çalıĢkan, dürüst, evine bağlı bir koca seçerek, zengin bir 

kocanın sunacağı imkanlar yerine huzurlu bir yuvayı tercih ederek ve o yuva içinde süsten, büyük 

Ģehirlerin eğlence dolu imkanlarından uzak yaĢamayı kabul ederek geleneksel kadını değiĢen, 

yenileĢen hayatta sürdürmesiyle Esendal‘ın ideal millî kadınlarından biri olmuĢtur; o, annesine 

rağmen doğruyu seçebilen, okura örnek olması gereken yeni kadındır. Eklemek gerekir ki aile, 

yazar tarafından öylesine kutsanır ki bu kutsal birliktelik yeterince güçlü olursa, Behin‘in 

evliliğinde olduğu gibi, sınıfsal farklar sorun olmaktan çıkar. 

Behin gibilerinin aksine, annelerinin yanlıĢ rehberliğinde ilerlemeyi seçen kızların ise Esendal 

tarafından onaylanmadığı anlatımın ironikleĢmesinden kolaylıkla anlaĢılır. ―Ġki Ziyaret‖ 

hikâyesindeki anne kız pek geçinemeseler bile aslında birbirlerinin aynısıdırlar. ġaibeli bir 

adamın karısı ve kızı olarak anlatılan bu süslü anne ve kızın onaylanmadığı Ģu ifadelerle net bir 

biçimde görülür: ―Nadir Hanım‟ın kızı, belki anasından biraz daha güzelce. Yüzü biraz daha 

pudralı, dudakları biraz daha boyalı (…) Bu hanımın, Ģımarık mahalle kızı olduğu zamanları 

bilenler, onu rahatça tanıyabilirlerdir.‖ (Esendal, ty: 47). Anne kızın ―Daha Ankara‟da 

adamakıllı bir terzi yok.‖ (Esendal, ty: 48) diyerek tayyör ve manto diktirmek için Ġstanbul‘a 

gelmesi, –ki gönüllerinden geçen modanın merkezine gitmektir: ―Ġnsan Paris‟e gidip kendi 

diktirmeli.‖ (Esendal, ty: 48)– gündemlerinin sadece süs ve moda odaklı olduğunu, yeni ulusun 

ihtiyaçlarına cevap verecek kadınlar olmaktan uzak bulunduklarını gösterir. Bu hikâyede de 

annenin dolayısıyla onun gözetimindeki kızın makbul olmamasının asıl nedeni evinden kopuk, 

birtakım karanlık iĢlerde bulunan babadır. Esendal, anneleri kızlarını yeni ulusun amaçladığı 

ahlaka göre yetiĢtirmekten sorumlu tutmakla beraber bu anneleri uyarmayan babaları da en az 

onlar kadar hatalı bulur.  Bu noktada ―Artist Olacak Kız‖ baĢlıklı hikâye bu eleĢtirinin yapıldığı 

örneklerden birini teĢkil eder. Hikâyedeki genç kadın, sadece güzelliğiyle kendini var etmeye 

çalıĢan, izlediği sinema filmlerinden fazlasıyla etkilenen, bu anlamda yine yazar tarafından 



―etkilenmeye açık, zayıf cins‖ olarak çizilmiĢtir. Evlenip Ġzmir‘den gittiği Erzurum‘u sosyal 

faaliyetlerden uzak bir dağ baĢı bularak baba evine döndüğünde annesinin ―Gitmem ne demek 

kocan orada.‖ (Esendal, 1984: 125) sözlerine ―Kocam orada otursun. Beni istiyorsa o da buraya 

gelir. Babam, ağabeyim ona da bir iĢ bulsunlar. Ġstanbul'da bulsunlar. Ben sineması olmayan 

yerde oturamam. Sıkıntıdan patlayacak değilim. Orada iĢçi karıları oturur.‖ (Esendal, 1984: 125) 

Ģeklinde karĢılık verir. Bu tavırlarıyla genç kadın, yurdun dört bir yanının kalkınması için 

fedakârca çalıĢan erkeklerin çalıĢma hayatındaki zorlukları ev içi huzuru sağlayarak telafi etmesi 

beklenen yeni kadından uzaktır. ―Bana herkes „Senin gibi güzel bir kız böyle sümsük oğlana varır 

mı?‟ diyor. O benim ruhuma gıda vermez!‖ (Esendal, 1984: 125) Ģeklinde düĢünen, aile ya da 

ulus çıkarları umurunda olmayan, hem baĢkalarına özenen hem de baĢkalarından kolay etkilenen 

bu kadına annesi de babası da kızsa da ikisi de yeterince ―otoriter‖ rehberlik yapamadıklarından 

meseleyi oğullarına havale ederler ve yine eril söylem devreye girer; kızın tek uğraĢı ev iĢi olması 

gerekirken o sinemalara gitmiĢtir ve anne, baba, abiler, hamiler grubu olarak kızı ―terbiye‖ 

edemeyen kendileridir: ―Kızın suçu yok, suçlu biziz. Kız anasının dizi dibinde oturup ev terbiyesi, 

ev iĢi terbiyesi aldı mı? (…) GeliĢigüzel sinemalara gitti. Yalan, yanlıĢ birçok Ģeyler öğrendi. 

Bunları ayırt edecek kadar da kafalı değil.‖ (Esendal, 1984: 125-126). Görüldüğü üzere, bu eril 

söyleme göre, kız çocuklarının üzerinde anne baĢta olmak üzere evin her bireyi denetim 

kurmalıdır; sosyalleĢmesi kontrol altında tutulmaz, uysallaĢtırılmaz ve bu yolda terbiye almazsa 

aile kuramayacağı, kursa bile o aileyi ayakta tutamayacağı ortadadır.  

Yine eril söyleme göre kızlar yeteri kadar ev terbiyesi almaz ve ev iĢi öğrenmez de çalıĢma 

hayatına atılıp üstüne dıĢ dünyayı tanıyıp bilgilenir, daha da ileri giderek evin erkeğinden fazla 

para kazanırlarsa bu durum aile içinde huzur bırakmaz, aile reisinin otoritesini yok eder. ―Bayan 

Nazmiye‖ hikâyesinin noterde çalıĢan anne karakteri Nazmiye, kızlarını da kendisi gibi 

yetiĢtirmiĢtir. Anlatıcının Ģu sözlerindeki “(…) her birinin iĢi gücü var. AkĢama evlerine yorgun, 

argın gidiyorlar. (…) Kızların babalarına, Nazmiye Hanım'ın kocasına aldırdığı yok. Tevfik 

Efendi'den daha çok kazanıyor, ondan daha çok biliyorlar. Bay Özarıer evde otursun da 

karısının, kızlarının ev iĢlerine o baksın! Kızarlarsa, bu sözlerin türlüsünü, babalarının yüzüne 

karĢı da söylerler. Tevfik Efendi de sesini çıkarmaz.” (Esendal, 1984: 122) ünlem, kadının 

dıĢarıda varlık kazanıp güçlenmesinin, birinin kızı ya da karısı olarak tanımlanmaktan çıkmasının 

erkeğin ―erkekliğini‖ zayıflatacağını, cinsiyetlere atanmıĢ rolleri ve tanımlamaları alt üst edecek 

derecede ĢaĢırtıcı bulunduğunun bariz göstergesi olmuĢtur. Ayrıca anlatı yine Nazmiye‘nin 
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dramıyla hiç ilgilenmez oysaki o, annesi öyle istediği için tercih etmediği bir evlilik yapmak 

zorunda kalmıĢtır: ―Anam, neresi güzel! der, kılıksız sünepe! Beni ne güzel bir topçu zabiti 

istemiĢti de annem vermedi idi. „Askerden canım yanıktır, hiç olmazsa güveyim asker olmasın!‟ 

dedi de beni bu sünepeye verdi.‖ (Esendal, 1984: 122). Kendisi bir yanlıĢ rehberin kurbanıdır ama 

neyse ki Ģimdi o, annesinin kendisine davrandığı gibi kızlarına davranmaz ama Nazmiye yine de 

okura örnek bir anne olarak sunulmaz çünkü o, kızlarını geleneksel tarzda yetiĢtiren bir anne 

değildir. Sonuçta, Esendal‘ın neredeyse tüm anneleri evlerinde kendilerini mutlu hissetmezler, 

kendilerine ait olmayan bir seçim sonucu hayatlarını birleĢtirdikleri kocalarından memnun 

değildirler ama yazar, onların geçmiĢiyle değil, bugünüyle ilgilenir ve bugünkü davranıĢlarının 

nedenlerini anlamaya çalıĢmadan onları yeni ulusun yeni aile tahayyülü için doğru rehberler 

olarak değerlendirmez.  

“Makbul Yeni Nesil Kadın” Olma Yolunda Yol Göstericiler: “Doğru” Rehberlik Yapan 

Anneler 

―Kızımız‖daki müdahil anlatıcı dayı, annenin yeni yaĢamın getirdiği yenilikleri yanlıĢ 

yorumlayıp kızına yanlıĢ terbiye vermesini, bu yanlıĢ terbiyeden dolayı onu uyarması gereken 

babanın varlık gösterememesini eleĢtirirken aslında annenin rehberliğinin babanın onayından 

geçtikten sonra devreye girmesini desteklemiĢ olur; annelerin doğru rehberler olup olmadıklarına 

karar vermek için babalardan icazet alınmalıdır. Esendal, dayı aracılığıyla ortaya koyduğu bu 

tutumu ―Babayla Kızı‖ adlı hikâyesiyle iyice pekiĢtirir. Anlatıcı bu kez, anne kız çatıĢmalarının 

farkında olan biridir ve kızların ilk gençlik yıllarında annelerinden daha çok babalarına yakın 

olduklarını savunur: ―Babalarla kızların, birbirlerine daha yakın, daha arkadaĢ oldukları 

çoktur.‖ (Esendal, 2005: 201). Hikâyedeki baba kız da böyledir; kız annesiyle dargınken Babayla 

dertleĢir pozisyondadır. Annesini babasına ―Beni çocuk sanıyor. Elinden gelse beni evden 

çıkarmayacak. Kendi nasıl yetiĢmiĢse beni de öyle yetiĢtirecek.‖ (Esendal, 2005: 201) diyerek 

Ģikâyet eder. Ancak bu kez anne, baba tarafından beğenilen, çocuk yetiĢtirme konusunda babadan 

ruhsatı almıĢ biridir çünkü o, babanın gözünde eski nesil olmasına rağmen ―iyi yetiĢmiĢ‖ bir 

kadındır: ―Hımm, yalnız bana sorarsan anan oldukça iyi yetiĢmiĢtir. Seni kendine benzetmek 

istemesini niçin çekemiyorsun?‖ (Esendal, 2005: 2005: 201). Kızının kendisini ―Babacığım, 

doğru ama bugün annemin gençliği günü mü? Annem orta mektepten liseden çıkmıĢ, kocaya 

varmıĢ. Ben üniversiteye gidiyorum. Bir gün beni bir arkadaĢımla gördü. Ona kızdı. Ona 

sorarsan, kimse ile görüĢmeyeceğim. Ben çocuk değilim.‖ (Esendal, 2005: 202) Ģeklindeki 



savunmasına rağmen anneyi müdafaa etmeye devam eder çünkü babaya göre anne kızını ―boĢ 

bulundurmamak‖ (Esendal, 2005: 202) istemektedir; üniversiteye giden genç bir kadının birey 

olmasına anne tarafından izin verilmemekte, bu da baba tarafından onaylanmaktadır. Yeni hayat 

artık okulların, sokakların, mekânların kadınlı erkekli bir arada olmasına imkân tanırken bir 

yandan da bu bir aradalığı kadınlar için belli bir sınırda tutmak ister. Kadının kamusal alandaki 

varlığını disipline etmek isteyen bu eril söylem, onu içselleĢtirmiĢ anneler tarafından kızlarına 

dayatılır: ―Onca bir yaĢayıĢ ölçüsü var. Herkes bu ölçü içinde yaĢayacak. Kızlar sokakta, 

delikanlılarla görüĢmeyecekler. ĠĢte bu... Ġstediği olmayınca kızıyor.‖ (Esendal, 2005: 202) 

diyerek genç kadın ―ölçülü yaĢamın‖ bekçisinin annesi olduğunun farkındadır ve buna karĢı 

koyarak belki de Esendal‘ın en kararlı kadın öznelerinden biri olur. Ancak karĢısındaki söylem 

son derece katıdır; yeni hayatın erkek egemen söylemi ve bu söylemin temsilciliğine soyunan 

ebeveynleri bir yandan iki cinsin birlikteliğini destekler gibi davranırken diğer yandan bu 

birlikteliğin sadece makbul aileler kurmak amacıyla olması gerektiğinin altını çizer: “(…) Ama, 

annen sizlerle birlikte olmadığı için bilmez ve seni yalnız baĢına bırakmak istemez. Onun istediği, 

senin ana-baba baskısı altında evlenip bir ev kurduğunu görmektir.‖ (Esendal, 2005: 203) 

dediğinde kızının ―Beni görücü ile mi kocaya verecek?‖ (Esendal, 2005: 203) Ģeklindeki tepkisine 

Ģöyle karĢılık verir: ―Yok görücü ile değil. Ama, seni alacak adamı sen beğendiğin gibi o da 

beğenmek ister. Biliyor musun, bunu sen pek haksız bulmamalısın...‖ (Esendal, 2005: 203). 

Hikâyedeki yaklaĢıma göre görücü usulü, Batı medeniyetine ulaĢmayı hedefleyen yeni ulusa 

yaraĢmaz ama aile kurmak, yetiĢkin iki gencin kendi kararlarına bırakılmayacak kadar ciddi bir 

iĢtir ve doğru rehberlerin gözetiminde alınmalıdır. 

―Babayla Kızı‖ndaki üniversiteli genç kadının aksine ―Bir Kadının Mektubu‖ndaki genç 

öğretmen, annesi ve babası hakkında olumlu referanslar aldığından kendine eĢ olarak Hayri‘yi 

seçer. Evleneceği kiĢiyi kendi süzgecinden geçirerek tanımak yerine anne ve babasını ölçüt 

alması genç kadının daha en baĢtan ailenin yönlendiriciliğini, birey olmaktan önce bir aileye ait 

olmanın geldiğini kabul ettiğini gösterir. Okul müfredatlarında aile birliğinin öneminin, anne ve 

babaların görevlerinin ne denli vurgulandığı düĢünülürse öğretmenin aile konusundaki resmi 

söylemle benzer fikirleri paylaĢması ĢaĢırtıcı değildir. Ayrıca genç öğretmen, makale boyunca 

anılan tüm hikâyelerin içindeki tek çalıĢan kadındır; rejimin kadınlar için uygun gördüğü 

mesleklerden birini seçen bu genç kadın, tam anlamıyla Türk ulusunun idealleĢtirdiği aileyi 

kurmak ister ki kendisi de böyle bir aileden geldiği için kimliğini bulabilmiĢ, kendisi olabilmiĢtir; 
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o, annesinin doğru rehberliğinde yetiĢmiĢtir ve evliliğinde, karı koca iliĢkisinde takip edeceği yol 

gösterici yine kendi annesidir. Yeni kuracağı ailede dirliğin, düzenin bozulmaması için annesinin 

yolundan gidecektir:   

Bu yeni evi kurmak için önümde tuttuğum örnek, anamın, babamın kurmuĢ, içinde bizleri 

yetiĢtirmiĢ oldukları evdi. Bu evde baĢlangıcından bitimine kadar dirlik, düzenlik bozulmamıĢtır. 

Bu evde yetiĢen adamlar ĢaĢkın yahut haylaz olmadılar. Hepsi yüreklerinde ana, baba, kardeĢ, 

yurt, ulus saygısı taĢıyan kimseler oldular. (…) Ben öğretmen olduğum için, birçok çocuğu bir 

arada gördüğüm için, baba ocağı içinde alınan sıkı bir terbiyenin değerini belki baĢkalarından 

biraz daha çok bilirim. Bildiğim için de bu yeni evi açarken ona göre hazırlandım. Bizim 

evimizde babam evin büyüğü idi. Anam babamı nasıl saydı ise, ben de kocamı öyle sayacağım. 

Ben o kadınlardan değilim ki evin büyüğü ben olacağım diye tutturup türlü akılsızlıklarla 

ağzımın tadını kaçırayım. Her eve bir baĢ ister, o baĢ da erkek olur. YaradılıĢın töresi böyledir.  

Esendal,1983: 95- 96 

Yurt sevgisi, ulus saygısı kazanmada ailenin önemini kavrayan genç kadın, ailede birlik 

ve huzurun sağlanması için yine kadının geleneğe uygun davranmasını, bir kadınının kendisini 

kocası üzerinden tanımlamasını savunur öyle ki aile birliği bireysel yaĢantının çok daha 

üstündedir, bu birliğin devamı için kadın öğretmenlik mesleğinden bile vazgeçerek kendisini 

tamamen ―evin baĢı‖ kocasına ve yuvasına adar. Yeni ulusun bu örnek kadını, sadece ailesine 

değil, devletine de yürekten bağlıdır.  RüĢvet yiyen kocasını boĢamaktan geri durmayacak kadar 

ulus sevgisiyle doludur. En baĢa ulusun çıkarlarını koymuĢ, bu çıkarlara ters davranan kocası bile 

olsa buna göz yummamıĢtır çünkü bir öğretmen olarak okuttuğu müfredatın önemini bilir ve 

öğrettiklerini kendi yaĢamına uygular. Kocası gibi bir adamdan ne iyi bir eĢ ne iyi bir baba ne de 

yurtsever bir vatandaĢ olacağının farkındadır. BoĢanma kararını alırken bile artık hayatta 

olmayan ama ona daima doğru rehberlik etmiĢ annesini düĢünür: ―Hayri‟nin attığı temeller 

üzerine ancak, bir sonradan görme, türedi evi kurulabilirdi. Artık iyice anlamaya baĢladım ki bu 

adamla benim istediğim ev kurulmaz. Ne yapmalı diye düĢündüm. Babam böyle yolsuz bir adam 

olsaydı, anam ne yapardı? diye kendi kendime sordum.‖ (Esendal, 1983: 100). Behin‘in 

annesinin aksine onun annesi doğru bir rehberdir ve öğretmen kadın, Behin gibi aile içinde 

mücadele etmeden boĢanır. Genç kadının eril rejimin erkeğe itaat söylemini tam olarak 

uygulamasına rağmen ailenin kutsallığını kavrayamayan, cinsine atanmıĢ rolleri yerine 



getirmeyen kocasından ayrılması Esendal‘ın doğru rehberlere rağmen yanlıĢ seçimler 

yapılabileceğini göstermesinden kaynaklanır ama ona göre, Behin‘in hikâyesinde görüldüğü 

üzere, genç hanımlar bu yanlıĢ seçimlerden, zararlı evliliklerden erken kurtulup yeniden daha 

sağlam aileler kurmaya yönelik umutlarını kaybetmemelidirler. 

 ―Doğru‖ anneler, kızlarını da ―düzgün‖ yetiĢtirip onların sağlam aileler kurmalarını sağlayıp 

ulusun güçlenmesine katkıda bulunduklarından hep sempatiyle anlatılırlar. ―Muzaffer‖de olduğu 

gibi, bu anne ve kızların illa ideolojik bir tutumla ele alınmasına da gerek yoktur; anne kızın 

özentiden uzak, mütevazi bir hayat sürmeleri sempatiye mazhar olmaları için yeterlidir. Anlatıcı, 

Mufazzer ve annesini Ģöyle anlatır: ―Ana kız pek kimsesiz, yoksul kaldılar. Bereket versin kadın 

tutumlu, Muzaffer de sessizdir. Ana kız, baĢ baĢa verip yaĢadılar.‖ (Esendal 1984: 159). DikiĢ 

dikerek, yağ, yumurta satarak geçimlerini sağlamaya çalıĢan bu kendi hâllerindeki anne kız 

çalıĢkanlıkları, sessizlikleri, isyan etmeyip Ģartları kabullendikleri, baĢka yollara sapmadıkları, bu 

anlamda cinslerine atanmıĢ beklentileri yerine getirdikleri için takdir edilirler. Anlatıcı onların 

vapur parası verip de Ġstanbul'a kadar inmelerinin bir yıkım olduğunu söyler (Esendal 1984: 159). 

Her ne kadar yoksulluklarına dair bir bilgi olsa da bu ayrıntının verilmesi Muzaffer ve annesinin 

yozlaĢmamalarının, baĢka hayatlara özenmemelerinin nedeninin Ġstanbul‘dan uzak, ev içi bir 

yaĢam sürmeleri olduğunu, bu açıdan ―makbul‖ bulunduklarını düĢündürür. Bu hikâyede de 

sonuç değiĢmez: Anne ve kızın kurtuluĢları yine evliliğe bağlıdır. Esendal‘ın hikâyelerinde 

kadınların değeri hep evlilik üzerinden biçilir. Onların değerli sayılmaları iyi evlilikler 

yapmalarına bağlıdır ve iyi evlilik için iyi koca seçimini ancak eril söylemin doğru bulduğu 

annelerin doğru rehberliğinde yapabilirler. 

Sonuç Yerine: Kadın Kimliğini Bastırmak Ġdeal Ulusu Yaratır mı? 

Kadın Kimliğini Bastırmak Ġdeal Ulusu Yaratır mı? sorusuna cevap aramadan önce ―Ġsmet 

Hanım‖ın Ġsmet‘ini anmakta fayda var çünkü abisine göre Liz adında yabancı bir kadının 

aĢıladığı fikirler yüzünden yanlıĢ evlilik yapan, bu anlamda hem annesi hem babasının 

rehberliğinden mahrum kalan Ġsmet, ilk kez yeni rejimin benimsetmeye çalıĢtığı eğitimi sorgular: 

―Tuhaftır, kadınları ev kadını, aile anası olarak yetiĢtirmeyi düĢünüyorlar, yetiĢtirdikleri yok ya! 

Yalnız düĢünüyorlar da erkekleri ev erkeği, aile babası yetiĢtirmeyi hiç düĢündükleri yok. (…) 

Mekteplerde size aile yaĢayıĢı dersi veriyorlar mı? (…) Kızlara da aile dersi olarak pastacılık, 

biraz biçki dikiĢ gösteriyorlar. Bol bol cebir, hendese gösteriyorlar. Bunlardan sınıfta da 

bırakıyorlar. Hele bizim mekteplerde! Evleneceksiniz, karĢınıza bir adam çıkacak, onunla nasıl 
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geçinmeli dersi hiç düĢünülmez mi?‖ (Esendal, 2005a: 104). Hem pastacılık, biçki dikiĢ gibi 

geleneksel hem de cebir, hendese gibi modern eğitimler içeren yeni rejimin yeni eğitiminden 

geçmesine rağmen Ġsmet ―ideal‖ aileyi kuramamıĢtır ve aile kurmaya yönelik eğitimin sadece 

kadınlara ev iĢlerini öğretmesinden Ģikayetçidir. Eğitimi sorgulasa da görüldüğü üzere, onun 

talepleri kadın özgürleĢmesine dair değil, eril rejim tarafından her iki cinsin de kontrol altında, 

aile kurumunu sırtlayacak Ģekilde yetiĢtirilmemelerine dairdir. Kendisi gibi kadınlardan ve aile 

eğitimi almamıĢ erkeklerden millet olamayacağını savunur: ―Benim gibi kadınlarla bir millet 

yapılamaz. Bu doğrudur. Ancak erkeklere ne demeli? Bu erkeklerle, iĢte tutalım sizlerle, bir aile 

kurulur mu? (…) Kurulmaz ya! ĠĢte Nazlı, çocuğu kucağında, evinde yalnız oturuyor. Doğrusunu 

istersen kocasını da sevmiyor ve beğenmiyor. Bu aile mi? (…) bu ailelerle istenilen milleti 

kurabilir misin?‖ (Esendal, 2005a: 104). Bu düĢünceleriyle Ġsmet, anne rehberliğinden yoksun 

olsa da doğru rehberin önemini, Esendal‘ın istediği biçimde, fazlasıyla kavramıĢ gibidir; ona göre 

doğru rehberlik yapmak en önce devletin görevidir. Bu görev yerine getirilirken sadece kadınlar 

değil, erkekler de mutlu aileler kurup yürütebilecek Ģekilde eğitilmelidir ki millet olmak buna 

bağlıdır: Ailenin kutsallığını, millet için anlamını kavramıĢ anne ve babalarla onların bu 

doğrultuda yetiĢtireceği çocuklarla, kuĢaktan kuĢağa aktarılacak değerlerle millet olunabilir. Bu 

yüzden doğru rehberlik en baĢta devletin sonra da onu anlayıp uygulayacak Ģekilde yetiĢtirilen 

anne ve babaların görevidir. Esendal en sorgulatıcı karakterine bile önce kendini değil, ulusu 

düĢündürür; ona göre olması gereken birey olmak, kendi öz benliğini kurmak değildir; ideal 

ulusun içinde, onun en ideal Ģekline kavuĢması için çalıĢmaktır.  

Esendal‘ın ısrarla anlattığı benzer hikâyelere bakılırsa, bu ideal ulusa eriĢebilmek için en önce 

kadınlar, kadınlıklarını öteleyip bireysel kimliklerinden ulusal bütünlük için vazgeçmelidir. Onun 

hikâyelerinde, Ģüphesiz, erkeklerden/babalardan beklenen, erkek cinsine yüklenen birçok vazife 

de bulunur ama o vazifelerin aksamamasını sağlamak ya da aksatan erkekten aile reisi payesini 

geri almak yeni kadından beklenen en büyük görevdir; kadın kendisini aile hayatının yolunda 

gitmesine adamalıdır. Kamusal alandaki varlığından bedenine kadar denetim altına alınmıĢ, 

uysallaĢtırılmıĢ, ahlaki açıdan yozlaĢmamıĢ, alafrangalaĢma, züppeleĢme emaresi göstermeyen, 

iyi anne, iyi eĢ, itaatkâr, evini yuvaya dönüĢtürmeyi bilen yeni kadın ulusun iftiharı olacak, 

medeni yeni ailenin geleneksel ve millî yanını temsil edecek ve böylece ailenin dağılmamasını 

sağlayarak ulusal birliği garanti altına alacaktır. Kadınlar ve ulusun geleceği arasında kurulan bu 

iliĢkiyi eril söylem üretir ve bu söylem kadının kendi önceliklerini, onun bireysel ve cinsel 



kimliğini göz ardı eder. Esendal da daima bu söylemi içselleĢtirmiĢ, sağlam aileler kurarak vatana 

katkı sağlayacak kadınları, kızlarına yurt sevgisini, ailenin önemini, yetinmeyi, yumuĢak 

huyluluğu, kocaya itaati kavratan anneleri doğru örnekler olarak okura sunmuĢtur. Ancak 

hikâyeleri üst üste okunduğunda aslında onun hiç amaçlamadığı baĢka bir sonuç çıkar. Bu sonuç, 

kadınların bağımsız ve güçlü özneler olabilmeleri için birinin kızı ya da birinin karısı olmak 

dıĢında, eril söyleme eleĢtirel yaklaĢarak kendilerini yeniden var etmeleri gerektiği, değerli 

hissetmenin tek yolunun iyi annelikten, iyi ev kadınlığından, iyi ev idareciliğinden geçmediği ve 

ev dıĢı yaĢamda da var olabilecekleri, ancak eĢitlikçi bir yaĢam tasarısının, kiĢilerin kendilerini 

tanıyarak ve kendi seçimleri sonucu kuracakları hayatların mutlu bir ulus yaratabileceği 

gerçeğidir.  
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20.YÜZYIL TÜRKĠYE‟SĠNDEN ANNE ÖYKÜLERĠ,  

ANNE-KIZ ĠLĠġKĠLERĠ KONUSUNDA BĠZE NE SÖYLÜYOR? 

* Fatma Fulya TEPE 

 

ÖZET 

II. MeĢrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemleri‘nde babaların, çocukların sosyalleĢmesindeki ve özellikle 

kızların eğitimindeki rolünün artması bilinen bir olgudur. Bu çerçevede Türkiye‘de erken cumhuriyet dönemini 

çalıĢan AyĢe DurakbaĢa ve Aynur Ġlyasoğlu, ilk kuĢak orta ve üst sınıf cumhuriyet kızları ile yaptıkları sözlü tarih 

görüĢmelerinde, bu kadınların, kendilerini annelerinden çok babalarıyla iliĢkilendirdiklerini, anneleriyle ilgili 

söyleyecek söz bulamadıklarını, ve annelerinin hikayelerini bastırdıklarını bulmuĢlardır. Aksu Bora bu durumu, 

―babanın kızı‖ anlatısı içinde kurulan ―Cumhuriyet kızı‖ imgesinin, anneyi ve onun temsil ettiklerini dıĢarıda 

bırakmaya dayalı olmasıyla açıklar ve ―anne‖yi unutmanın kadınlar için kiĢisel ve toplumsal bir bedeli olduğunu 

tartıĢır. Cumhuriyetin kuruluĢ yıllarına, yani 1920 ve 1930‘lara odaklanan kadın otobiyografilerini çalıĢan Hülya 

Adak da, babalarının eseri olarak kodlanan kızların, hikayelerinde kendilerini çocuksulaĢtırdıklarını, bu 

çocuksulaĢtırmanın stratejik bir yol olarak benimsendiğini anlatır. Aksu Bora ise bu çocuk-kadın olma durumunu, 

―kadınların birer yetiĢkin haline gelebilmeleri, kendilerinden önceki kadın kuĢaklarıyla kuracakları süreklilik 

iliĢkisine bağlıdır- kadınlık, her Ģeyden önce, anneden öğrenilir çünkü‖ düĢüncesiyle bağlantılandırır.  

Annelerin kollektif ve kiĢisel hafızanın dıĢında bırakıldığı bu tarihsel arkaplanda, anne-kız iliĢkisi hakkında 

araĢtırmalara temel alınabilecek tarihsel ve edebi malzemenin çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Bu çalıĢma, 

bugüne kadar Türkiye‘de derlenmiĢ ve satıĢa çıkmıĢ olan tek anne öyküleri antolojisi olan Necati Güngör‘ün 2002 

tarihli Benim Annem Güzel Annem – SeçilmiĢ Anne Öyküleri‘nde yer alan öykülere odaklanmaktadır. Bu antolojide 

yer alan 38 anne öyküsünden 27‘si anne ve oğul iliĢkilerine yer verirken,  sadece 11 tanesi anne-kız iliĢkilerine kimi 

zaman çok cılız bir Ģekilde kimi zaman da daha detaylı bir Ģekilde yer vermektedir. Bu çalıĢmanın odaklandığı ve 

anne-kız iliĢkilerinin geçtiği bu 11 öyküden yedi tanesi erkekler, dört tanesi ise kadınlar tarafından yazılmıĢtır. Bu 

çalıĢmada karĢılaĢtırmalı olarak kadın ve erkek yazarların anne-kız iliĢkilerini nasıl yansıttığına, bu temsillerin hangi 

amaçlara hizmet etme potansiyeli taĢıdığına ve arkaplanda verilen olgular ile araĢtırma malzemesi olan kurgunun 

nasıl iliĢkilendirebileceğine bakılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  Annelik algısı, anne-kız iliĢkileri, Necati Güngör 
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GIRIġ 

Anneler, çocuklar için hayatla ilgili her türlü fantezinin sınırsız kaynağı olduğu halde 

annelik çalıĢmaları uluslararası literatürde sadece 50 yıllık bir geçmiĢe sahiptir. Türkiye‘de de, 

anne temasındaki tarihsel ve edebi malzeme çok sınırlıdır ve mevcut malzeme üzerinde de çok az 

araĢtırma yapılmıĢtır. Bu nedenle bu konudaki yayınların sayısı az,  annelerin perspektifinin konu 

edildiği ve anne-kız iliĢkilerini konu alan yayınların sayısı çok daha azdır. Bu çalıĢma, bugüne 

kadar Türkiye‘de satıĢa çıkmıĢ, 20.yüzyıl odaklı ilk ve tek anne öyküleri antolojisi olan Necati 

Güngör‘ün 2002 tarihli Benim Annem Güzel Annem – SeçilmiĢ Anne Öyküleri‘
1
nde yer alan anne-

kız öykülerine odaklanmaktadır. Bu bölümde söz konusu öykülerde anne-kız iliĢkilerinin nasıl 

yansıtıldığı, bu temsillerin bize anne-kız iliĢkileri konusunda ne söylediği ele alınmaktadır. Bu 

araĢtırmada incelenen altı anne-kız öyküsüden sadece ikisinde, literatürde anasoylu anlatılarda sık 

rastlandığı söylenen anne-kız arası nesillerarası güvensizliğin üstesinden gelinerek bir anlaĢma 

sağlanması durumu görülmektedir. Geri kalan dördünde, anne-kız arasındaki güvensizlik, 

farklılık, ayrı düĢme ya da çatıĢma durumu devam etmektedir ve olduğu gibi kalmaktadır. Bu da, 

uluslararası literatürdekinden farklı olarak, Türkiye örneğinde anasoylu anlatılarda daha sık 

rastlanan örüntünün anne-kız arası mesafe, anlaĢmazlık ve çatıĢma olduğu anlamına gelmektedir. 

Anne-kız arası mesafe, anlaĢmazlık ve çatıĢma ise edebi olgu düzeyinde anneden kıza kadınlık 

iletiminin kısmi veya sorunlu olabileceğini gösterebilir. Bu çalıĢma, edebiyat sosyolojisi ve 

annelik çalıĢmaları alanlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

Literatür Taraması 

Adrienne Rich, annelik konusundaki ilk feminist çalıĢma olarak bilinen Of Woman Born 

(1976) isimli kitabında, annelik hakkındaki bilgimizin çok az olduğunu yazmıĢtır. Marianne 

Hirsch (1989) ile Brenda O. Daly ve Maureen T. Reddy (1991) ise, kurgusal ve teorik metinlerde 

annenin bakıĢ açısının eksik olduğunu ve ancak kız evlat üzerinden anneye yer verildiğini 

belirtmiĢlerdir. Bu tür anlatılara, Daly ve Reddy kız evlat merkezli anlatılar demektedir. Annelerin 

perspektifinin eksik olduğu bu arkaplanda, annelik çalıĢmaları, kız evladın değil, ―annenin 

sesi‖ni analiz etmek ve kuramsallaĢtırmak üzere ortaya çıkmıĢtır (Podnieks ve O‘Reilly, 2010). 

                                                           
1
 Türkiye‘de Necati Güngör‘ün anne temasındaki 2002 yılında basılmıĢ ve satıĢa çıkmıĢ Benim Annem Güzel Annem: SeçilmiĢ 

Anne Öyküleri baĢlıklı antolojisinden önce, 1991 yılında Arif Ay, Anne Hikayeleri baĢlıklı bir anne öyküleri antolojisi 

hazırlamıĢtır ve söz konusu antoloji T.C. Devlet Bakanlığı tarafından yayınlanmıĢtır. Ancak Arif Ay‘ın anne öyküleri antolojisi, 

Necati Güngör‘ün antolojisinin aksine satıĢa çıkmamıĢ, sadece kütüphanelere ve benzeri kuruluĢ ve kiĢilere hediye olarak 

verilmiĢtir. Bu kitap bölümünün yazarı Arif Ay‘ın satıĢa çıkmamıĢ bu anne öyküleri antolojisi konusunda da bir araĢtırma 

yürütmektedir. 
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Annenin sesini duyabilmek için önce araĢtırmacıların annelere yönelmesi, sonra da annelerin, 

gerçek annelik deneyimlerini inkar etmemeleri, bastırmamaları, saklamamaları, ideal ve 

ulaĢılamaz (fedakar, melek ve mükemmel) annelik maskesinden kurtulmaları gerekmektedir 

(Maushart, 1999; Podnieks ve O‘Reilly, 2010). Böylelikle anne-merkezli (matrifocal) anlatılara 

ulaĢmak mümkün olacaktır (Podnieks ve O‘Reilly, 2010). Ġlk defa 1989‘da Miriam Johnson 

tarafından kullanılan bir terim olan anne-merkezlilik terimi, annenin ev içindeki baskınlığından 

çok annelik rolünün merkezde olmasına, prestijine, kültürel ve toplumsal önemine gönderme 

yapmaktadır (Johnson, 1989: 226). Annelik çalıĢmalarında kız evlat-merkezli ve anne-merkezli 

anlatıların yanısıra son 30 yıldır bir de anasoylu (matrilineal) anlatılar ortaya çıkmıĢtır. Bu terim, 

Audre Lorde‘un ―anneanne-anne-kız evlat üçlüsü‖ olarak adlandırdığı gruba ait, ―ya birkaç nesil 

kadının öyküsünün bir seferde anlatıldığı ya da merkezi karakterin kimliğinin nasıl kadın 

atalarının etkisiyle oluĢturulduğunu gösteren‖ anlatılardır (Cosslett, 1996: 7). Anasoylu anlatılar 

çerçevesi, kadınların psiĢesinin erkeklerinkinden farklı olarak iliĢkiler ve bağlantılılık üzerine 

kurulu olduğunu kabul eden edebiyat eleĢtirmenlerinin, kadınları ayrı, otonom kiĢiler olarak 

değil, iliĢkileri içinde çalıĢmaya baĢlamalarına bir tür örnektir. Sadece, anasoylu anlatılarda 

erkek-kadın arasındaki romantik iliĢkinin yerini anneanne-anne-kız evlat arasındaki iliĢkiler 

almıĢtır (Hirsch, 1981: 218). Bu çalıĢmada anasoylu anlatı, anneanne-anne-kız evlat üçlüsünü 

veya anne-kız evlat ikilisini kapsayacak Ģekilde tanımlanmıĢtır. ―Anasoylu anlatılarda çok sık 

rastlanan genel bir örüntü, nesillerarası ilk korku, güvensizlik ve yanlıĢ anlaĢılmanın bir biraraya 

gelme ya da karĢılıklı tanıma anında üstesinden gelinmesidir‖ (Cosslett, 1996: 8). Tess Cosslett, 

bu boyut olmaksızın, anasoyluluğun babasoyluluğun hiyerarĢik bir nesil çizgisi Ģeklinde sadece 

bir ayna-imajı olacağını söylemektedir. Cosslett‘in anasoylu iliĢkilere babasoyluluk örüntülerini 

yakıĢtıramaması, anasoylu iliĢkileri idealleĢtirdiğinin bir göstergesi olabilir. Diğer taraftan 

anasoylu iliĢkiler, nesiller arası eksende, anneden kız evlada kadınlığın iletiminde merkezi bir rol 

oynadığı için önemlidir ve kız evladın anne ile özdeĢleĢme sağlamasıyla ve bu özdeĢleĢmenin 

hayatın farklı aĢamalarında yeniden müzakere edilmesiyle, kuĢaklararası farklılık sağlanmıĢ ve 

kadınlığın iletimi mümkün olmuĢ olur (Abrevaya, 2001). 

Rich, yukarıda ismi geçen 1976 tarihli kitabında annelik hakkındaki bilgimizin sınırlılığından 

bahsetmenin yanısıra, anasoylu anlatının temeli olan anne-kız iliĢkisinin henüz yazılmamıĢ büyük 

bir hikaye olduğunu söyler (Rich, 1976: 225). Günümüzde ise dünyada, artık, ne anneleri ne de 

anne-kız iliĢkilerini konu alan çalıĢmaların azlığından bahsetmek mümkün değildir (O‘Reilly, 



2010: 368; Hirsch, 1981: 201). Annelik çalıĢmaları son 50 yılda bu temada üretilen çalıĢmalarla 

ayrı; ama interdisipliner ve çok disiplinli bir akademik alan olarak varlığını kurmuĢtur. Hirsch 

1981‘de o zamanın meselesinin, anne-kız iliĢkilerinin karmaĢıklığını ve edebi formlar ve yapılar 

üzerindeki etkisini çalıĢmak olduğunu söylemiĢti (Hirsch, 1981: 204). Günümüzde batıda annelik 

çalıĢmalarındaki yeni nesil araĢtırmacılar ise kültürel alanda ideal-mükemmel anne tipini sarsan 

bekar, LGBTIQ ve göçmen vb. alternatif annelik tiplerinin ana akım kanallarda nasıl temsil 

edildiğine ve bu temsillerin annelik anlayıĢımızı ve beklentilerimizi nasıl Ģekillendirdiğine 

odaklanmaktadır (Heffernan and Wilgus, 2018: s.14). Buna ilaveten, Andrea O‘Reilly, son 

çalıĢmalarından birinde ataerkil anneliğin tüm anneler için aynı Ģekilde iĢlemediğini, her annenin 

ataerkil anneliğe aynı Ģekilde direnmediğini vurgulamıĢ ve ―annenin kültürel konumunun ataerkil 

anneliğe direniĢini nasıl etkilediğini anlamak için ve güçlendirilmiĢ anneliğe nasıl ulaĢılabileceği 

konusunda araĢtırmalara ihtiyaç olduğunu‖ (O‘Reilly, 2020: 33-34) söylemiĢtir.  

Buna karĢılık Türkiye‘de anne temasında son 20 yılda yazılmıĢ önemli sayıda yüksek lisans ve 

doktora tezi olsa da genelde feminist tarzda yapılmıĢ az sayıda yayın vardır (Sirman, 2020). Bu 

konudaki ilk çalıĢmalardan biri de Mübeccel Kıray‘ın yaptığı Ereğli‘de değiĢen aile iliĢkilerinde 

annelerin rolünü konu alan 1976 tarihli çalıĢmadır. Kıray, bu çalıĢmasında ailenin değiĢen 

topluma uyumlanmasında annenin yumuĢak bir geçiĢ için aile içinde hem baba-oğul iliĢkisinde 

hem de kızın aileyle iliĢkilerinde tampon rolünü oynadığını, aracılık ettiğini ve böylelikle aile içi 

krizleri engellediğini bulmuĢtur. Anne-kız iliĢkileri hakkında Kıray Ģunları söylemiĢtir:  

“Anne-kız iliĢkileri kızın okuldan ayrılmasından itibaren yakındır. Kız çocuk sürekli 

annesiyledir, onunla ev iĢi yapar, gezmeye birlikte gider, anneye yakın bir arkadaĢtır. (…) 

[E]vlilikten önce kız evlat evde bir problem yaĢarsa bunu sadece annesi aracılığıyla çözer (…). 

Yine, hem babası hem ağabeyiyle sorun hakkında kızın çıkarlarına uygun uzlaĢma sağlayan 

annedir. Annenin aracı rolü, günümüz kızının arkadaĢlarıyla geçirdiği zaman arttığı için, farklı 

giyindiği, okula gittiği ve bir ofiste çalıĢtığı için olağandıĢı talepleri arttıkça, gittikçe önemli ve 

zor hale gelmektedir.” 

Kıray, 1976: 267-268 

Kıray bu araĢtırmasında, annenin değiĢen ailede yeni üstlendiği tampon ve aracılık 

rolünden bahseder; ancak annenin sesi, öznelliği konusunda bize veri sağlamaz.  
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Aksu Bora da, 2001‘de yayınladığı çalıĢmasında Türk modernleĢmesinin ―kadınların 

anneliği algılama biçimine ve çocuk yetiĢtirme anlayıĢına etkilerini‖ (Bora, 2001: 78) çalıĢmıĢtır. 

Bora, 1950‘li yıllarda anne olan kadın ve onların kızları olabilecek yaĢtaki kadınlara (toplamda 

17 kiĢi) kulak vermiĢ, ilk nesildeki kadınların çocuklarını yetiĢtirirken, kendi annelerini referans 

almadıklarını, çocuklarını disiplin ve otoritenin önemli olduğu bir mantıkla yetiĢtirdiklerini 

bulmuĢtur. Ġkinci nesildeki kadınların anlatılarında ise çocuk bakımı için kendi anneleriyle 

yaptıkları iĢbirliği sayesinde kendi ayakları üzerinde durabilme ön plana çıkmıĢtır. Bu kadınlar, 

çocuklarında hayatla baĢa çıkabilmede yararlı olacağını düĢündükleri bencillik ve güçlenmeyi  

desteklemiĢlerdir (Bora, 2001: 97-102).  

Son onyılda Türkiye‘de annelik konusunda yapılan araĢtırmalara bazı örnekler vermek 

gerekirse, sayabileceğimiz çalıĢmalardan biri Sevi Bayraktar‘ın 2011 tarihli çalıĢmasıdır. Bu 

araĢtırmada, Bayraktar, kenar mahallelerde yaĢayan çoğu Kürt ve Ailevi annelere devlet-STK 

iĢbirliğinde verilen anne-çocuk eğitimlerinde orta sınıf makbul anne idealinin iletildiğini, 

annelerin bu makbul anneliğe ulaĢmaya çalıĢırken kendi etnik, sınıfsal, siyasi kimliklerinden 

uzaklaĢtıklarını bulmuĢtur.
2
 Bayraktar, bu eğitimlere katılan annelerin sonuçta makbul anneler 

olmak yerine ola ola sadece müstakbel anne olabildiğini söylemiĢtir. F. Ġrem Çağlar, anayasa, 

kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge, karar, tebliğ, 

sirküler vb. belgeleri esas aldığı çalıĢmasında Türk hukukunun ataerkil bir annelik kavrayıĢına 

dayandığını ortaya çıkarmıĢtır (Çağlar, 2011). Sema Merve ĠĢ ise 2013 tarihli yüksek lisans 

tezinde, kuir ebeveynliği ve bu ebeveynliğin, zorunlu heteroseksüellik, evlilik bağı ve zorunlu 

ebeveynlik kimliğine karĢı çıkıĢ noktalarını çalıĢmıĢtır. ĠĢ, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve 

ebeveynliğin kesiĢimini analiz ederek aile ve annelik literatürüne katkı sunmuĢtur. Emine Nihan 

Türegün de 2016 tarihli yüksek lisans tezinde, 1970‘ler ve 1980‘lerde kendini devrimci olarak 

tanımlayan kadınların ―devrimci anne‖ olmaya yükledikleri farklı anlamları incelemiĢtir. Diğer 

taraftan medyada yarıĢan annelik temsilleri (Akca, 2015 ; CoĢkun & Tekdemir YurtdaĢ, 2020) ve 

bekar annelik (Gedik, 2018; Kavas & Gündüz-HoĢgör, 2013) de Türkiye‘de son yıllarda üzerinde 

çalıĢılan konular arasındadır.  

                                                           
2 Burada devlet ve STK‘lar tarafından önerilen makbul anne kavramının içeriğinin tartıĢmalı olabileceği, ancak herkesin 

özellikle de hapsedici, sorunlu ve kısıtlayıcı sınıfsal, etnik, kültürel, siyasi arkaplanlarından uzaklaĢma, bunları geride bırakarak 

yeni idealler deneme hakkının bulunduğunu söylemek gerekir. Aksi romantize edilmiĢ, herkesin arkaplanına bağlı kalması 

gerektiğini savunan zımni bir geleneksellik olur.  

 



Türkiye‘de anne temasında çıkan bazı çalıĢmaların geçmiĢi kabaca yukarıdaki gibi 

özetlenebilirken, literatürde annelerin sesini yayınlarda neden duyamadığımız konusunda 

cumhuriyet tarihiyle bağlantılı bir argüman da bulunmaktadır. 1990‘larda kadın çalıĢmaları 

alanının öncüleri olan ve erken cumhuriyet dönemini çalıĢan araĢtırmacılar, kız-evlat merkezli 

anlatılar üretmeye yönelmiĢlerdi. AraĢtırmalara katılan kızların anlatılarında annelerine pek yer 

vermedikleri ve özellikle baba-kız iliĢkilerini önplana çıkardıkları görülmüĢtü. Mesela, erken 

cumhuriyet dönemini çalıĢan AyĢe DurakbaĢa ve Aynur Ġlyasoğlu, ilk kuĢak orta ve üst sınıf 

cumhuriyet kızları ile yaptıkları sözlü tarih görüĢmelerinde, bu kadınların, kendilerini 

annelerinden çok babalarıyla iliĢkilendirdiklerini, anneleriyle ilgili söyleyecek söz 

bulamadıklarını ve annelerinin hikayelerini bastırdıklarını bulmuĢlardı. (Erken cumhuriyet 

döneminde baba-kız iliĢkisini konu alan diğer araĢtırma örnekleri için bkz: Ağaoğlu, 1984; 

DurakbaĢa, 1998: 48; Arat, 1998: 166; DurakbaĢa & Ġlyasoğlu, 2001: 197; Kabasakal Arat, 2003, 

Tepe, 2014; Tepe, 2019). Bu çalıĢmalarda babaların, annelerden daha eğitimli olmaları ve aynı 

zamanda modernitenin evdeki temsilcisi olmaları sebebiyle kızları üstünde etki sahibi oldukları 

belirtilmektedir (DurakbaĢ & Ġlyasoğlu, 2001: 197; Arat, 1998: 165). Bora da ―babanın kızı‖ 

anlatısı içinde kurulan ―Cumhuriyet kızı‖ imgesinin, anneyi ve onun temsil ettiklerini dıĢarıda 

bırakmaya dayalı olduğunu söyler (Bora, 2010).  

Annenin sesinin hem gerçek hayatta hem de literatürde kısılmıĢ olduğu bu arkaplanda Türkiye‘de 

anne-kız iliĢkilerini araĢtıran edebiyat incelemelerinin de tek tük olduğunu söyleyebiliriz. Ayfer 

Tunç, esas olarak Leyla Erbil‘in yazınındaki anneleri konu alan yazısının baĢında, genel olarak 

Türkiye edebiyatında anne-kız iliĢkisi konusunda da  genel bazı saptamalar yapmaktadır: 

“Anne ve baba figürü edebiyatta –elbette– çok sık karĢımıza çıkıyor. (…) Yazar eğer yazdığı 

metinde anne figürüyle hesaplaĢmak derdinde değilse, oğluna/kızına kucağını açmıĢ, müthiĢ 

sevecen ama bir kedi kadar da edilgin bir karakter olarak göze çarpıyor. Annenin varlığı ve 

niteliği genellikle tartıĢılmıyor. Çünkü anne var ve hayatta var olduğu biçimiyle yazıda da 

varolmayı sürdürüyor. Aynı kutsiyet ve iyi niyet halesi ile çevrelenmiĢ, oğlu/kızı için elinden 

üzülmekten baĢka bir Ģey de gelmeyen genel kabul görmüĢ anne tanımına büyük ölçüde uyacak 

biçimde karĢımıza çıkıyor.”  

Tunç, 2000: 123 
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Ceylan Ersun, anne-kız iliĢkilerini konu alan dokuz romanı psikanalitik açıdan incelediği 

yüksek lisans tezinde, ―kız çocuğunun kadınlığı öğrenirken annesine ihtiyaç duyduğu, fakat 

anneden kızına kadınlığın iletiminde sorun olduğu‖ sonucuna varmıĢtır (Ersun, 2007: iii). Aynı 

yıl Burcu ġafak da Füruzan‘ın 20 öyküsünde sosyalist feminist bir bakıĢ açısından maddi ve 

manevi yoksunluk ekseniyle anne-kız iliĢkileri etkileĢimini incelemiĢtir.  

YÖNTEM 

Bu çalıĢma Türkiye‘de 20.yüzyıl odaklı olarak anne temasında derlenerek satıĢa çıkmıĢ 

tek öykü antolojisi olan Necati Güngör‘ün 2002 tarihli Benim Annem Güzel Annem: SeçilmiĢ 

Anne Öyküleri isimli kitabına odaklanmaktadır. Bu öykü seçkisinde 38 anne öyküsü bulunmakta, 

bunlardan 27‘si anne ve oğul iliĢkilerine yer verirken, sadece 11 tanesi anne-kız iliĢkilerine yer 

vermektedir. Anne-kız iliĢkilerini içeren bu 11 öyküden sadece altısında anne-kız iliĢkileri 

merkezi bir konumda ya da ön planda yer almaktadır. Bu çalıĢmanın odaklandığı ve anne-kız 

iliĢkilerinin merkezi önemde yer verildiği bu altı öyküden iki tanesi erkekler, dört tanesi ise 

kadınlar tarafından yazılmıĢtır.  

Bu bölümde anne-kız iliĢkilerini konu alan bu altı öykü yakın okuma tekniğiyle incelenecektir. 

Yakın okuma tekniği, 1920 ve 1930‘larda Yeni EleĢtiri Okulu‘nun zamanında geliĢtirilmiĢtir ve 

genellikle daha geniĢ bir soru kapsamında bir yazı parçasının ayrıntılı analizini içerir (Smith, 

2016: s. 58). Yakın okuma, ―metnin organizasyonu, (…) kelime hazinesinin inceliği, anahtar 

detayları, argümanları ve çıkarılabilecek anlamları‖ da dahil olmak üzere ―öğrencileri, metnin 

derin yapılarını incelemeye davet eden‖ bir teknik olarak tanımlanmıĢtır (Fisher & Frey, 2012: s. 

179). Bazı araĢtırmacılara göre ise yakın okuma, ―bir metinde üstü kapalı olarak bulunan önemli 

anlamları dikkatli bir Ģekilde ortaya çıkarmayı ve içselleĢtirmeyi içermektedir‖ (Paul & Elder, 

2019: s. 9).  

Daha önce bahsedildiği gibi, Necati Güngör‘ün antolojisi 20.yüzyıl odaklı olup piyasada satıĢa 

çıkmıĢ tek anne öyküleri antolojisi olduğu için tercih edilmiĢ ve bu bölümdeki incelemeye konu 

olan altı öykü ise anne-kız iliĢkilerine merkezde yer verdikleri için seçilmiĢtir. Bu seçimler 

amaçlı örnekleme olarak bilinen örnekleme yöntemiyle uyumludur (Chein, 1981). Sharan 

Merriam‘a göre ―amaçlı örneklem, araĢtırmacının keĢfetmek, anlamak, içgörü kazanmak istediği 

konuda en fazla öğretici olabilecek bir örneklem seçmesi gerektiği varsayımına dayanır‖ 

(Merriam, 2009: s. 77). Burada ise anne-kız iliĢkileri, hakkında bilgi üretmek istenilen tema 

olduğundan, bahsedilen anne öyküleri antolojisindeki anne-kız iliĢkilerine merkezi olarak yer 



veren ve aĢağıda listesi sunulan altı öyküye odaklanılmıĢtır. Necati Güngör‘ün 2002 tarihli 

Benim Annem Güzel Annem: SeçilmiĢ Anne Öyküleri‘nde anne-kız iliĢkisini merkezde tutan 

öyküler; 

Öykü, Basım Yılı Yazar 

Ġki Ana, Ġki Kız, 1926 Memduh ġevket Esendal 

Pazarlık, 1953 Tahsin Yücel  

Ayna, 1968 Leyla Erbil 

Ġskele Parklarında, 1970 Füruzan 

Balkon, 1972 Ayhan Bozfırat 

Geyikler, Annem ve Almanya, 1982 Nursel Duruel 

BULGULAR 

İki Ana, İki Kız, Memduh ġevket Esendal (1926)  

Esendal‘ın bu öyküsü iki kısa parçadan oluĢuyor. Öykünün her iki parçası da annelerin, 

sinirli ve hasta küçük kızlarına kimi zaman sadece yarı baĢarıyla sonuçlanabilen ilaç içirme 

ritüelleri hakkındadır. Ne annenin ne de kızın bir adının olduğu ilk öyküde küçük kız sekiz dokuz 

yaĢlarında, ince ve sarı benizlidir. Annesi ona balıkyağı ve kahve içirme amacındadır. 

Mevsiminde saatler süren bu ilaç içirme ritüeli sırasında anne sabırlı, çok yumuĢak, çok yavaĢtır. 

Kız ise ilaçtan korkmaktadır ve nazlıdır. Annenin kıza ilaç içirme ısrarı ve kızın içmeme 

konusundaki inadı arasındaki git geller öykünün konusunu oluĢturmaktadır. Öykü annenin kıza 

ilacı içirmesi, ana-kız çatıĢmasının sona ermesi ve ana–kız iliĢkisinin günlük rutinine dönmesiyle 

biter. 

Öykünün ikinci parçası bu sefer beĢ altı yaĢlarındaki sevimli, sinirli, saz benizli ve ateĢi olan kız 

çocuğu Emine‘ye isimsiz annesinin ilaç içirme ritüeli hakkındadır. Kız ilacı içmek istemediğini, 

ilaçtan korktuğunu söyledikçe annesi onu türlü vaatlerle ikna etmeye çalıĢır. Bu ilaç içirme ritüeli 

de annenin ilacın yarısını kızın ağzına yarısını kendi yeni elbisesine dökmesiyle son bulur. Anne 

yeni elbisesinin kirlenmesine sinirlenmiĢtir; ama küçük kız sinirin gelip geçici olduğunu bilir. 

Öykü, annenin kızının hem dengesizliğinden Ģikayet etmesinin hem de onu sevdiğinin 

belirtilmesiyle son bulur.  
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Bu öyküler, anne ve kız çocuğu arasında geçen ilaç içirme vakıasını konu alıyor. Bu anne-

kız buluĢmasında anneler sabırlı, yumuĢak, yavaĢ, kızlar da hasta, sinirli, ateĢli, sarı benizli olarak 

sunulmaktadır.  Bu öykü parçalarında anne-kız iliĢkisi baĢlangıçta çatıĢmalı olsa da öykü sonuna 

doğru bu çatıĢma, kendini anne-kız arası uzlaĢma ve anlaĢmaya bırakıyor. BaĢtaki anne-kız arası 

güvensizlik aĢılıyor. Annenin kıza ilaç içirmesiyle kız evlatta iyileĢme baĢlıyor. Ġlaç içirme süreci 

sonunda nasıl bir fiziksel bir iyileĢme süreci baĢlıyorsa, bu fiziksel iyileĢmeye, anne-kız 

arasındaki iliĢkisel iyileĢmenin eĢlik ettiğini düĢünebiliriz. Bu da Cosslett‘in sık rastlandığını 

söylediği anne-kız arası karĢılıklı anlaĢmayla sonuçlanan anasoylu anlatı örüntüsüyle uyum 

halindedir. Ayrıca, öykülerden ikincisinde anne ilacı içirirken ilaç yarı kızın ağzına yarı da 

annenin yeni elbisesine dökülür. Bu hem annenin yumuĢaklığını ve nazikliğini hem de anne-kız 

arası anlaĢmaya ulaĢmak için her iki tarafın da bir bedel ödediğini, karĢılıklı bir fedakarlık 

yaptığını gösterir. Bu da anne-kız arası nesillerarası güvenin tesis edilmesinin bir aĢamasıdır. 

Buna ilaveten, öyküde hem anne-kız karakterlerinin (biri hariç) isimsiz olması hem de öykünün 

sadece ilaç içirme ritüelinin anlatımı ile sınırlı olması nedeniyle, öyküdeki ilaç içirme ritüeli bir 

metafor olarak da düĢünülebilir. Diğer bir deyiĢle, annenin kıza ilaç içirmesi, anne ve kızın 

aralarındaki çatıĢmanın üstesinden gelmesi ve bunu uyuma dönüĢtürmesinin metaforu gibi de 

algılanabilir.  

Pazarlık, Tahsin Yücel (1953) 

Muhacir ailede delidolu, hiçbir iĢte dikiĢ tutturamayan babanın ölmesinden sonra Ahüzar 

bacı, kızı Elif‘i doğurur. Ahüzar bacı kızı Elif‘i yaĢatmak için canını diĢine takıp çalıĢmıĢ; 

gözlerini kaybetmiĢ ve sonunda dilenmeye baĢlamıĢtır. Dilencilikten iĢ çıkmayınca ―tertemiz ve 

namuslu günleri sona ermiĢ‖, diğer bir deyiĢle seks iĢçiliği yapmaya baĢlamıĢtır. Ahüzar bacı, 

öyküde ―delik deĢik elbiseler içinde, eli yüzü buruĢ buruĢ ve saçları bembeyaz‖ olarak, dokuz on 

yaĢlarındaki Elif ise ―yalınayak, yırtık ve kirli fistanıyla‖ resmedilmiĢtir. Öykü, Ahüzar bacı‘nın 

dilencilik yaptığı yerde uyanması ve kızı Elif‘in ne zaman geldiğini ve onu fazla örseleyip 

örselemediklerini sormasıyla baĢlar. Kız ilki kadar zor olmadığını söyler. Buradan kadının kızını 

seks iĢçisi olarak çalıĢtırdığını anlıyoruz. Anne-kız arasındaki bu diyalogdan sonra Halil ve 

Mustafa isimli iki genç uzaktan Elif‘i iĢaret edip, konuĢurlar; biri utanır diğeri parayla değil mi 

der. YaklaĢmaya cesaret edemezler. Elif anasına geçenlerin niyetinin kendisiyle ilgili olduğunu 

söyler. Annesi ―Gediciz mi?‖ der. Kız ―Gediciz, neyleyim‖ der. Kız bir süre sonra ―Ana kız hep 

böyle götürücüler beni, hep böyle mi yaĢayıcık?‖ diye sorar anasına. Kadın bu sorudan tüyleri 



diken ola ola ―Bir gün etlerin çürüyecek‖ diye düĢünürken Allahın bir gün onları kurtaracağını 

söyler. Elif  ―Gidek bir gün burdan. BaĢka bir memlekete gidek! Nasıl olsa muhacir değil miyik?‖ 

der. Bu arada Halil ve Mustafa ikinci defa ana kıza yaklaĢırlar ve gören olur diye çekinirler. Kız 

―Ana, biz de zengin olu muyuk birgün? Burada para biriktirik ıcık. BaĢka bir yere giderik.(…) 

Dün beni götüren oğlan var ya, o oğlan dedi ki: “BaĢka memleketlerde kız dükkancılar var‖ dedi. 

Ben de bir dükkan açarım orda. Karpuz satarım, üzüm satarım, alma satarım, erik satarım...‖ 

Anası onu dinlemez, aldırmaz, geçmiĢe odaklıdır. Kız buna hiddetlenir; ama dudaklarını 

ısırmakla kalır. Üçüncü defa Halil ve Mustafa, Ahüzar bacı ve Elif‘e yaklaĢırlar ve bu sefer 

konuĢurlar, Ahüzar bacı ile pazarlık ederler. Az paraları olduğundan, bahçelerinden sebze, meyve 

de vermeyi vaat ederler. Anası Elif‘e ―Gider misin, ciğerim?‖ diye sorar.  Kız içini çekip 

―neyleyim, giderim‖ der. Üçü uzaklaĢır. Ahüzar Bacı arkalarından ―çok örselemeyin, çok ötelere 

götürmeyin‖ diye bağırır. Ahüzar Bacı‘nın içi yanar ve öykü biter.  

Bu öykü yoksulluk içinde sağlığını yitirmiĢ, çalıĢamayan ve ne devletten ne de aileden hiçbir 

geliri olmayan bir annenin dokuz on yaĢlarındaki kızını, seks iĢçisi olarak çalıĢtırmak zorunda 

kalıĢının hikayesidir. Kız para biriktirip baĢka memleketlere gitme, zengin olma, dükkancı kız 

olma fikirlerini annesine açmakta; ama annesi bunları duymazdan gelmektedir. Kız buna 

sinirlenir; ama pek dıĢarı vuramaz. Yani anne ve kız duygusal ve düĢünsel olarak ayrı yerlerdedir. 

Anne geçmiĢe takılı kalmıĢ iken, kız geleceğe uzanmak istemektedir. Kızın hala hayalleri ve 

umutları varken ve alternatif bir gelecek düĢleyebiliyorken, anne vazgeçmiĢtir, geleceğe dair 

herhangi bir umudu yoktur. Bu yüzden anne ve kız arasında duygusal ve düĢünsel düzeyde bir 

mesafe ve farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Çocuk yaĢtaki kızını satarken içi yanar vaziyette 

resmedilen anne, içinde bulundukları duruma hapsolmuĢtur. Sonuçta anne kızı istismar etmekte 

ve kızı satın almak isteyenler karĢısında kıza sanki baĢka bir seçeneği varmıĢ gibi ―gider misin, 

ciğerim?‖ diye sorarak rızasını alıyor gibi yapmaktadır. Oysa ―gider misin” diyerek ve ―ciğerim” 

diye ekleyerek kızı yönlendirmektedir. Ahüzar bacı kendi çaresizliğini Elif‘e bulaĢtırmakta ve 

onun gelecek hayallerine de kendini kapamaktadır; kendi geçmiĢini onun geleceğine 

yansıtmaktadır. Burada söz konusu olan, yoksulluk ve yeterli bir refah devletinin olmayıĢı 

yüzünden annenin kız çocuğunu desteklemek için hiçbir araca sahip olmaması ve annenin kendisi 

sakat olduğu için bulabildiği tek çarenin kızını seks nesnesi olarak satmasıdır. Bu da insan 

hayatının değerinin yoksulluk ve sosyal korumanın eksik olmasıyla nasıl araçsallaĢtırıldığına 

iĢaret etmektedir. Artık böyle bir ortamda yırtıcılar ve avların olduğu orman kanunları geçerlidir. 
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Kısaca anne kız çocuğunu cinsel nesne olarak satarak istismar etmekte ve kendi mağduriyetini 

böylece kendi neslinden kızının nesline aktarmaktadır. Bu yoksul annenin yıkıcı olduğu bir anne-

kız iliĢkisidir. Öyküdeki erkekler de, annenin çaresizliğini istismar ederek bir çocuğu seks 

oyuncağı olarak kullanmaktan çekinmemektedirler. Annenin ve çocuğun gereksinimlerine karĢı 

sadece duyarsız değillerdir; aynı zamanda gereksinimleri aktif olarak istismar etmektedirler. 

Sadece yoksulluğu zorlaĢtırmamaktalar; ayrıca onu aĢağılayıcı yapmaktalar. Bu anasoylu iliĢkide 

hem düĢünsel hem de duygusal düzlemdeki anne-kız ayrılığı, sınıf ve toplumsal cinsiyet 

kesiĢiminde meydana gelen bir  mağduriyetin anne tarafından nesilden nesile miras olarak 

aktarılmasına, yani bir yenilgi öyküsü ortaya çıkmasına yol açıyor.  

Ayna, Leyla Erbil (1968) 

Erbil‘in edebiyatında annelerin ele alınıĢı Türk edebiyatının genelinden farklıdır. Tunç bu 

konuda Ģunları söylemektedir: 

“(…) Leyla Erbil neredeyse tüm yazdıklarında anne olma halini, annelik 

kurumunu, hem kiĢisel hem de sosyal bir iliĢki olarak karĢısına alıyor. Onun 

kahramanlarının mutlaka anneleri var. Anneyi karĢısına almakla kalmıyor, 

hesaplaĢıyor, oynuyor, oynarken eğleniyor, bizi de eğlendiriyor. Kimi zaman anne 

yüzünden canı acıyor, bizim de canımızı acıtıyor. Ama bütün bunların ötesinde, 

anneyi soyuyor, çıplaklaĢtırıyor ve ardındaki kadını gösteriyor, bütün 

kutsiyetinden “kurtarılmıĢ”, bedenin istediği hazları fütursuzca aklından geçiren; 

yaĢlı, bitkin ve hatta bunamıĢ kadınları müthiĢ bir ironiyle anlatıyor. “ 

Tunç, 2000: 123 

Ayna öyküsündeki anne de bu çizgiye uymaktadır.
3
 Bu öykü sırf anne-kız iliĢkisi 

hakkında değil; ama anne-kız iliĢkisi öyküdeki önemli iliĢkilerden biri olarak geçmektedir. Öykü, 

iki göbek Ġstanbullu olan, PaĢa kocasından dul kalmıĢ yaĢlı bir kadının kızına, oğluna, kendine, 

kapıcısına ve baĢkasına geçmiĢi ve Ģimdisi hakkındaki konuĢmalarını içermektedir. YaĢlı kadın, 

hareketli ve kalburüstü bir hayat yaĢamıĢ, paĢa kocasının ölümünden sonra evlenmeyip, kızını ve 

oğlunu büyütmüĢ ve okutmuĢ olduğundan kendini fedakar olarak görmektedir. Kendini devrimci 

olarak gören oğlu, Ģimdi, Güney Amerika‘ya gidip ölmeden en az iki Amerikalı öldürmeyi 

                                                           
3 Leyla Erbil‘de anne ve kız temsilleri hakkında benzer yorumlar için bknz: BaĢ, S. (2012). Leyla Erbil‘in Öykülerinde Kadın 

Kimliği ve BaĢkaldırı. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 38. 



hedeflediğinden çekip gitmiĢtir. Kızı ise annesinin malı mülkü sırf kendisine kalacağından 

sevinmektedir. Kızı kadının gündelik ihtiyaçlarının karĢılanmasında aracılık etmekte; ama bu 

arada annesinin görmediğini zannederek gizli gizli kapıcıyla seviĢmektedir; kadının çok önem 

verdiği pırlanta yüzüğü ise kapıcı tarafından çalınmıĢtır. Kızı ayrıca her gün annesinin yemeğine 

azar azar zehir koymaktadır. Yalnız kalmak istemeyen yaĢlı kadın bunların farkında olmadığının 

sanılmasından dolayı sevinmektedir. Kadın öyküde geçmiĢ yaĢamından bahsederken çocuklarını 

küçükken cinsel oyunlar oynarken yakaladığını ve bu yüzden onları cinsel organlarından 

yaktığını, bir daha da böyle oyunlar oynayamadıklarını söyler. Anne, çocukları hakkında ―ikisi de 

yaralı olduklarından seviĢemezler‖ der. Anne çocukların cinsel organlarını yaktığında, sadece 

onların tabu olan ―kardeĢ aĢkını‖ değil, genel olarak sevme ve Ģefkat kapasitelerini de yakıp yok 

etmiĢtir. Anne ―kötü‖ aĢkı yok etmeye çalıĢırken, genel aĢkı, sevgiyi de yok edip kendisini 

çocuklarının sevgisinden mahrum bırakmıĢtır. Oğul evi birkaç Amerikalı öldürmek için 

terketmiĢtir, kız annesini her gün zehirlemektedir. Her iki çocuk da katil olma tutkusuna sahip 

hale gelmiĢlerdir. Annesinin küçükken kızı cinsel cezalarla istismar etmesinin ardından, annesi 

yaĢlanıp kıza bağımlı olduğunda, bu sefer kızı onu istismar etmektedir. Anne-kız arasında bir 

istismar döngüsü var. Bu öyküde de anne tarafından baĢlatılmıĢ yıkıcı bir anne-kız iliĢkisi 

görüyoruz. Öykünün sonunda anne-kız arasındaki anlaĢmazlığın üstesinden gelinememektedir.
4
  

İskele Parklarında, Füruzan (1970) 

Bu öykü daha önce anne-kız iliĢkileri açısından Burcu ġafak tarafından ele alınmıĢtır. 

ġafak, bu öyküyü annenin ―ataerkil düzeni ve erkeğin evi geçindirme rolünü benimseyiĢinin, 

öyküde aktarılan yoksunluk ve anne-kız iliĢkisi üzerindeki etkisi‖ bakımından değerlendirmiĢtir 

ve annenin kızını, evlenmek yoluyla yoksulluktan çıkma planlarının önünde bir engel olarak 

gördüğünü belirtmiĢtir (ġafak, 2007: 31). Ancak ġafak, anne-kız iliĢkisini anasoylu anlatılarla ele 

almamıĢtır. Öykü, on ay önce kocasını iĢ kazasında kaybettiği için daha da yoksullaĢmıĢ 30 

yaĢlarındaki kadının hava almak için altı-yedi yaĢlarındaki kızıyla gittiği deniz kenarında 

aklından geçen, geleceğe dair umutsuz düĢünceleri, kızıyla olan tek tük konuĢmaları ve 

gözlemlerini konu almaktadır. On yıl öncesinin nikahlık kıyafetleri içinde, elindeki eski kirli 

kemik rengi deri çantasıyla tarif edilen kadın, çocuk uğruna her Ģeyi feda ettiğini düĢünmektedir. 

Kız çocuğu ise ter kokusu yayılan lastik çizmeleri, sıska bacaklarını örtmeyen kısa giysisi, kısa 

                                                           
4 Leyla Erbil Ayna isimli öyküsü‘nün baĢka bir yorumu için GülĢah Kandemı r‘in 2016 tarihli Türkiyat AraĢtırmaları Dergisi‘nde 

yayınlanan ―Leylâ Erbil'in Öykülerinde Kadınlar ve Çocuklar‖ isimli çalıĢmasına bakabilirsiniz. 
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saçları ile betimlenmektedir. Annesi kızının uslu, biraz da inatçı, zayıf olduğunu düĢünmekte, 

büyümesinin durduğunu gözlemlemekte; ama bu duruma artık üzülemediğinin farkına 

varmaktadır. Anne kızının onu yaĢından küçük gösteren aptal ifadeli bir yüzü olduğunu 

düĢünürken, kızı annesini çok beğenmektedir. Anne bir yıldır yıkanmadığını ve kızını ise hiç 

yıkayamadığını aklından geçirir. Burada kadının temizlik gibi hayatın bazı temel unsurlarından 

vazgeçtiğini, yani yenildiğini anlamaktayız. Aslında olmuĢ olan kocanın ölümüyle kadın ve 

kocası arasında yapılmıĢ olan ataerkil kontratın ihlal edilmesidir. Bu kontrata göre kocasının 

dıĢarıda çalıĢıp para kazanması, kadının çocuk doğurup, büyütüp, ev iĢleriyle ilgilenmesi 

gerekiyordu. Oysa adam ölerek, üstüne düĢeni yapmamıĢ oldu. Kontrat böylece lağvoldu. Kadın 

adamı öldüğü için suçlamaktadır ve hayatta bir Ģeyler yapmak, çocuğunu sevmek için 

motivasyonu bulunmamaktadır. Annenin gelirsiz yaĢamında kızıyla iletiĢimi zayıftır; mesela 

çocuk annesinin dikkatini sokakta gördüğü bir subayın kılıcına çekmeye çalıĢtığında ―(…) kadın 

çoğunlukla, çocuğun görmesi için uyardığı Ģeyleri görmemiĢ olurdu‖ (s. 280). Kadın çocuğu 

ciddiye almamakta; hatta onunla alay etmektedir. Mesela çocuk vapurların arkasındaki 

köpüklerin nereden çıktığını sorduğunda, annesi ―-Gemiciler çamaĢır yıkayıp suyunu döküyorlar‖ 

der. Kadın, çocukla olan diyaloglarında çocuğun sorduğu sorular karĢısında onun aptal olduğunu 

düĢünmektedir. Yani anne kızını doğrudan aĢağılamaktadır. Bu öyküde anne-kız iliĢkisinin, bir 

eĢitsizlik ekseni olarak sınıf ile etkileĢimini görmekteyiz. Daha spesifik olarak anne-kız 

iliĢkisinin alt sınıf koĢullarla nasıl etkileĢtiğini görüyoruz. Alt sınıf koĢullar, gelirsizlik, iĢsizlik, 

mesleksizlik, barınacak yere sahip olmamak ile karakterizedir. Bu koĢullarda herhangi bir devlet 

ya da aile desteği bulamayan anne-kız ikilisinin toplumsal dıĢlanmaya maruz kaldıkları 

söylenebilir. Toplumun dıĢında kalmıĢ anne kendi ihtiyaçlarını karĢılayamamakta, intihar etmeyi 

düĢünmektedir. Bu koĢullar altında kızının ihtiyaçlarını da karĢılayamamaktadır ve kızına olan 

ilgisini kaybetmiĢtir. Hatta kadın kızının olmadığı bir hayatı düĢlemektedir. Kısacası yukarıda 

sayılan alt sınıf koĢullar yıkıcı bir anne-kız iliĢkisine yol açmaktadır. Kadın öykünün sonuna 

doğru, kızı okula yazdırırsa, iĢ arayabileceğini düĢünür; ama kızın okul ihtiyaçlarını 

karĢılayabilecek bir ekonomik kaynağı olmadığı için çözümsüzdür. Bu sorunu çözse bile Ģehirde 

nereden iĢ bulabileceği konusunda hiçbir bilgisi olmadığından karamsardır. Öyküye hakim olan 

zayıf, sağlıksız ve güven duygusundan yoksun anne-kız iliĢkisi, anne kızın durumlarıyla ilgili 

ortak bir zeminde yapıcı bir sonuca ulaĢmalarıyla bitmemekte, bu açıdan da karĢılıklı bir 

anlayıĢın sağlandığı anasoylu anlatı örüntüsüne uyum göstermemektedir.  



Balkon, Ayhan Bozfırat (1972) 

Balkon‘da aynı aileden beraber yaĢayan üç nesil kadının (anneanne, anne ve kız evlat) 

evde kendi aralarında geçen diyaloglarına yer verilerek anneanne-anne-kız iliĢkileri 

gösterilmektedir. Öykü, genç kızın evlerindeki parmaklıksız balkona çıkıp aĢağıdaki sokağı 

seyretmesinin sürekli olarak annesi tarafından engellendiğini söylemesi ve bundan Ģikayet 

etmesiyle ile baĢlar. Daha sonra anne de konuĢma sırasında kendi annesinin ona karĢı müdahaleci 

tutumundan bahseder: ―Her Ģeyime karıĢırsın (…). Oldum bittim karıĢırsın. Hala da karıĢıyorsun. 

Koskoca kadın oldum, hala attığım her adımın hesabını vereyim istiyorsun‖. Arkasından genç kız 

irkilerek ne annesi ne de anneannesi gibi olmak istediğini söyler. Annesi neden kendisine 

benzemek istemediğini sorduğunda genç kız, küçüklüğünde annesinin hep kötü bir Ģey olmasını 

beklediğini, yağmurun bile çamaĢır yıkadığı zamanlarda onunla zıtlaĢmak ve onu üzmek için 

yağdığını söylediğini ve kendisinin de annesinin bu söylediklerine inanarak büyüdüğünü söyler. 

Bu noktadan sonra annenin kendi kendine kısık sesle konuĢtuğu bir bölüm gelir: ―YaĢamı nedir ki 

bir kadının? (...) Kadınların ömürlerinin çoğunu beklemek alır. Hep bekler. Gençken iyi Ģeyler 

bekler. Her geleceğin iyi olduğuna inanır. Sonra sonra bakar ki… Önceleri anasından 

babasından bekler. Bulamaz tabii. Bu kez kocasından beklemeye baĢlar. Her Ģeyi kocasından 

bekler. Gene bulamayınca çocuklarına sarılır tüm gücüyle. Yüklendikçe yüklenir çocuklarına!‖. 

Bu alıntıda anne, kızına karĢı sınırlamacı tutumunun temelinde ataerkil anneliğinin yattığını itiraf 

ediyor gibidir. Açıklamak gerekirse: Kadın baĢlangıçtan beri ilk önce ailesi tarafından, sonra 

kocası tarafından sevilmeyi beklediği pasif bir konuma konulmuĢtur. Beklediği sevgi ailesi ve 

kocası tarafından verilmeyince sonunda sevgi için çocuğuna dönmüĢtür. Çocuğu istediği sevgiyi 

veremediğinde, onu reddetmiĢtir ve böylece baĢka bir ret ve sevgi özlemi döngüsü baĢlamıĢ olur. 

Öyküde daha sonraki bir yerde kız, annesinin hiçbirĢeyden memnun olmadığını, geçmiĢte de 

Ģimdi de herĢeyine karıĢtığını söyler. Bunun ardından anne de bu davranıĢını kızın çocukken hiç 

söz dinlememesi ve sürekli sokakta kendini yaralamasıyla gerekçelendirmeye çalıĢır. Bu sırada 

anneanne devreye girerek annenin çocuğu oynamak için serbest bırakmak yerine eve hapsetmeye 

çalıĢtığını söyler, bu yüzden de çocuğun dıĢarı çıktığı zaman delicesine koĢup kendini yaraladığı 

yorumunu yapar. Bu noktada anne de, kendi annesinin hep onu kısıtladığını, bir kusur bulduğunu 

ve suçladığını söyleyerek onun anneliğine eleĢtirisini yapar. Yani öyküde önce kız, sonra anne, 

sonra yine kız ve sonra yine anne sırayla kendi annelerinden Ģikayet etmektedir. Öyküde, ayrıca 

anneanne, torun ve kızıyla olan konuĢmalarında yer yer yaĢlıların istenmediği duygusunu 
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iĢleyerek, bu üçlüde en güçsüz konumda olanın kendisi olduğunun altını çizer. Öykünün sonunda, 

kapı çalar ve annenin balkon kapısına duvar ördürmek için bir usta çağırdığı anlaĢılır. Balkon 

kapısına duvar örülmesiyle, kızı heyecanlandıran balkon tamamen ortadan kaldırılmıĢ olacaktır. 

Öykü, kızın buna tepki olarak yapmayı hayal ettiklerinin gözlerine yansıyan parıltısıyla biter. Bu 

öyküde hem anneanne hem de anne, kızları tarafından sınırlamacı, kontrolcü ve müdahaleci 

olarak algılanmaktadır. Öyle görünüyor ki bu sınırlamacı, kontrolcü ve müdahaleci anne modeli, 

çatıĢmalı iliĢkilerine rağmen anneanneden anneye iletilmiĢtir. Bu da çatıĢmalı anne-kız 

iliĢkilerinde de anne-kız özdeĢleĢmesinin mümkün olabildiğini gösteriyor. Kız ise ne 

anneannesine ne annesine benzemek istemektedir. Az önce söylendiği gibi burada hem anneanne-

anne hem de anne-kız iliĢkileri çatıĢmalıdır. Kız öyküde düĢünce düzeyinde isyankar olmasına 

rağmen, davranıĢ düzeyinde annesine henüz karĢı gelmemiĢtir; ama geleceğini sezdirmiĢtir. 

Öykü, balkona parmaklık örmek için usta gelmesi, anne-kız arasındaki fikir farkının balkona 

örülen duvarla somutlaĢması ve bunun gelecekte baĢka fiziksel ayrı düĢüĢlere gebe olduğunun 

sezdirilmesiyle biter. Bu anasoylu iliĢkilerin sunulduğu öyküde, hem anneanne-anne hem de 

anne-kız iliĢkileri, Cosslett‘in söylediği gibi nesiller arası güvensizliğin karĢılıklı üstesinden 

gelinmesiyle sonuçlanmamaktadır. Ama buna rağmen, öyküye göre en azından anneanneden 

anneye aralarındaki çatıĢmalı iliĢkiye rağmen bir annelik modeli (ki bu sınırlamacı, müdahaleci 

ve kontrolcü bir annelik modelidir) iletilmiĢtir. Yani anasoylu iliĢkiler hem anne-kız 

anlaĢmazlığıyla hem de buna rağmen bir ölçüde anne-kız özdeĢleĢmesiyle sonuçlanabilmektedir. 

Geyikler, Annem ve Almanya, Nursel Duruel (1982) 

Bu öykü babası önceden Almanya‘ya iĢçi olarak gitmiĢ; ancak orada düzensiz bir yaĢama 

geçtiğinden ailesine bakmamaya baĢlamıĢ bir kız çocuğunun bakıĢ açısından anlatılıyor. Öykü, 

bir gece vakti Ġstanbul‘da uzak bir aile dostunun evindeki bir odada geçiyor ve önce anneanne-

anne arasındaki, sonra anne-kız arasındaki konuĢmalara ve olaylara dayanıyor. Ailenin 

Türkiye‘deki kısmı anneannenin eĢinden kalan dul maaĢıyla geçinmektedir. Annenin ertesi sabah, 

Almanya‘daki eĢinin yanına, ona son bir Ģans teklif etmek ya da orada yeni bir hayata baĢlayıp 

çocuklarına bakabilmek ve çalıĢma hayatına girmek için gitmesi söz konusudur. Bütün bunları 

kız çocuğu öykünün ilk yarısında anneannesi ve annesi o gece fısıldayarak konuĢurken duyar. 

Annesi yatmak için aynı yatağı paylaĢmak üzere kızının yanına geldiğinde, çocuk kendini 

engellemeye çalıĢmasına rağmen ayrılık gözyaĢlarını tutamaz; ağlar. Sonunda annesi 

dayanamayarak hem ―yeter‖ der, hem de ona sarılır ve sevgi gösterir. ―Anadan ayrılmak zorsa, 



evlatlardan ayrılmak daha zor‖ der. Buradan sonra çocuk, ailesinin mutlu bir atmosferde derede 

kilim yıkadığı ve annesinin dünyadaki en güzel ve güçlü kadın olduğu bir rüya görür. 

Uyandığında annesi bir saat önce yola çıkmıĢtır. Çocuk ağlayacak gibi olur; ama büyümek, mutlu 

düĢleri gerçekleĢtirmek için savaĢmaya karar verir. 

Bu öykü sınıf ekseniyle anne-kız iliĢkisi etkileĢimini konu almaktadır. Daha spesifik olarak, 

kısıtlı ekonomik kaynaklar nedeniyle anne-kız çocuk ayrılma öyküsüdür. Anne ve kızın gece 

yataktaki konuĢması, çocuğun üzüntüsünün annesinin üzüntüsü olduğunu, karĢılıklı fedakarlığın 

yapıldığını ve annenin kıza onu sevdiğine dair güvence verdiğini gösterir. Kız çocuk annesinin 

sevgisinden emin olduğu için, uyandığında büyümek ve mutlu aile düĢlerini gerçekleĢtirmek için, 

ağlamak ya da anne kaybı nedeniyle yas tutmak yerine savaĢmayı seçer; kendisine umutlu bir 

gelecek düĢlemek için izin verir. Bu öyküde anne ve kız tarafları arasındaki mesafe, öykünün 

sonunda anne-kızın beraberce üstesinden geldiği bir buluĢmayla sonuçlanıyor. Ekonomik 

sorunlar anne ve kızı ayrılığa zorluyor; bu ayrılma durumu anne ve kız arasında fiziksel mesafe 

yaratsa da duygusal mesafe yaratmıyor. Gelecek anne için potansiyel, kız için umut doludur.  

SONUÇ 

Annelik iliĢkisel bir kavramdır. Çünkü anne olmak, bir kiĢinin kendi baĢına olabileceği 

bir Ģey değildir. Anne dıĢında bir de çocuğun varlığını ve bu iki özne arasında bir anne-çocuk 

iliĢkisinin varlığını gerektirir. Anne-çocuk arasındaki bu iliĢkisellik, anasoylulukta anne-kız evlat 

arasındaki iliĢki olarak somutlaĢmaktadır. Bu çalıĢmadaki öykülerin hepsi anneanne-anne-kız 

evlat iliĢkilerini ya da anne-kız iliĢkilerini içeren anasoylu anlatılardır. Bu anne kız iliĢkilerine 

yer veren anasoylu anlatılarda dikkat çeken bir nokta, babaların etrafta olmamasıdır. Bu 

öykülerde babalar ya ölmüĢ ya da uzaktadır. Öyle görünüyor ki anne-kız iliĢkileri sadece baba 

öldüğü veya etrafta olmadığı zaman görünür olabiliyor. Buna rağmen dikkat çeken bir diğer 

nokta da annenin kız çocuk için doğal, vazgeçilmez bir figür olarak sunulmasıdır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Cosslett, anne-kız arasındaki nesillerarası ilk korku, güvensizlik ve 

yanlıĢ anlaĢılmanın, bir biraraya gelme ya da karĢılıklı tanıma anında üstesinden gelinmesinin, 

anasoylu anlatılarda karĢımıza çok sık çıkan bir örüntü olduğunu; bu boyut olmaksızın, 

anasoyluluğun, babasoyluluğun hiyerarĢik bir nesil çizgisi Ģeklinde sadece bir ayna-imajı 

olacağını söylemiĢti (Cosslett, 1996: 8). Ancak bu çalıĢmada daha önce Cosslett‘in bu 

önermesinin anasoylu anlatıların, bir idealleĢtirmesine dayandığı da söylenmiĢti. Bu çalıĢmadaki 

öykülerden sadece Ġki Ana, Ġki Kız ve Annem, Geyikler ve Almanya öykülerinde anne-kız arası 
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güvensizliğin üstesinden anne-kız olarak beraberce gelme deneyimlenmektedir. Geri kalan dört 

öykünün hepsinde anne ve kız taraflar arasındaki iliĢkide baĢta bulunan duygusal farklılık ya da 

ayrılık öykünün geri kalanında da devam etmekte, öykü bazen de fiziksel ayrı düĢme ile veya 

anlaĢmazlıkla sonuçlanmaktadır. Diğer bir deyiĢle bu dört öyküde, öykünün baĢındaki anne-kız 

arası ilk güvensizlik, öykü sonunda da tekrarlanmakta, netleĢmekte, tazelenmekte ve söz konusu 

anne-kız iliĢkisinin güvenli olmadığı konusunda bir karĢılıklı anlaĢma oluĢmaktadır. Bu anlamda, 

Cosslett‘in anasoylu anlatıların sık rastlanan teması konusunda söylediklerinin Türkiye 

bağlamında geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye‘de, anasoylu anlatılarda çok rastlanan 

örüntü, anne-kız arasındaki nesillerarası ilk korku, güvensizlik ve yanlıĢ anlaĢılmanın kız-anne 

ikilisinin bir biraraya gelmesi ya da karĢılıklı tanıma anında üstesinden gelmesi değildir. Bunun 

yerine Türkiye‘de anasoylu anlatıları daha çok karakterize eden örüntü, nesillerararası illk 

güvensizliğin öykünün bitimine dek devam etmesi ve duygusal ve bazen de fiziksel ayrı düĢme 

ile ya da  anlaĢmazlıkla sonuçlanması olarak görünmektedir. 

Cumhuriyet tarihinde 20.yüzyıl odaklı ve anne temalı olup da satıĢa çıkmıĢ tek öykü 

antolojisindeki anne-kız iliĢkilerine yer veren altı öyküden dördünde anne-kız iliĢkilerinin 

karĢılıklı güven içermeyen, sonunda tarafların bir anlaĢmaya varmadığı, yıkıcı iliĢkiler olarak 

temsil edilmesi ise anlamlıdır. Söylendiği gibi kadınlık anneden öğrenilir. Oysa bu öykülerde, 

kızların annelerinden öğrenebileceği sadece güvenli olmayan ve yıkıcılıkla dolu bir kadınlıktır. 

Ayrıca, bu öykülerden bazılarının anne-kız yenilgi öyküleri olduğunu da göz önünde 

bulundurmalıyız. Bu çalıĢmada kullanılan anlatıların, toplumsal koĢulların aynası olarak iĢlev 

gördüğü düĢünüldüğünde, elimizde anneler üzerindeki ataerkil baskının en azından dolaylı bir 

kanıtı olduğunu söyleyebiliriz. Bu ataerkil baskı, kadınların kendine güveninin ve kızlarına 

pozitif bir kadınlık iletimi yeteneğinin altını oymaktadır. 
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FEDAKÂR BĠR ANNE VE ĠDEALĠST KIZININ ROMANI: REFET 

* Gonca ARKON TEKĠNEL 

 

ÖZET 

Türk Edebiyatı‘nın öncü kadın yazarı Fatma Aliye Hanım (1862-1936), hemen bütün eserlerinde kadınların 

okuyup meslek sahibi olmaları gerektiği fikrine dikkat çeker. Refet (1896) romanında da bir genç kızın türlü 

imkânsızlıklara rağmen, büyük mücadeleler vererek öğretmen olmasını iĢler. EĢinin ölümünden sonra, evdekilerden 

zulüm gören Binnaz, kızı Refet‘i yanına alarak Anadolu‘dan Ġstanbul‘a gelir. Tek hedefi, Refet‘i okutmak ve bir 

meslek sahibi yapmaktır. YaĢadıkları maddî ve manevî zorluklara yenilmeyen Refet, Dârülmuallimât‘taki eğitimini 

tamamlayarak öğretmen olur. Fatma Aliye Hanım, bu romanında kadınların çalıĢma hayatı içinde yer alma 

zamanının geldiğini vurgular. Bu durumu da iki boyutlu ele alır: ÇalıĢan kadın hem topluma hizmet edecek hem de 

bir erkeğe ihtiyaç duymadan, tek baĢına hayatını kurabilecektir. Bu mücadele sırasında Refet‘in en büyük desteği, 

fedakâr annesi Binnaz‘dır. Binnaz ve Refet üzerinden yazar, kadınların çalıĢarak ayakta kalabileceklerini, kendilerine 

iyi bir gelecek hazırlayabileceklerini ortaya koyar. Binnaz, zorluklar altında çalıĢarak kendisinin ve kızı Refet‘in 

kaderini değiĢtirir. Romanın sonunda öğretmenlik hakkını elde eden Refet, azmi ve idealizmi ile diğer yazarlara da 

ilham kaynağı olur. ReĢat Nuri‘nin ÇalıkuĢu romanında Feride‘nin Ģahsında Refet‘in daha geliĢmiĢ bir örneği 

görülür. Böylece kadınların okuyup çalıĢması gerektiğine, çalıĢan kadın için de en uygun mesleklerden birinin 

öğretmenlik olduğuna iĢaret edilir. Bu çalıĢmada içerik çözümleme yöntemiyle metinden elde edilen veriler, tematik 

incelemeye tabi tutulmuĢtur. Binnaz ve Refet‘in içinde bulundukları olumsuz Ģartları anne-kız dayanıĢması ile 

yenerek yeni bir hayat kurmaları ve Refet‘in öğretmenliğe uzanan zorlu süreci ele alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  Fatma Aliye Hanım, anne-kız iliĢkileri, kadın algısı, toplumsal cinsiyet 

 

GIRIġ 

Aile, çocukların ilk davranıĢ kalıplarının oluĢtuğu, çok yönlü geliĢimin gerçekleĢtiği en 

küçük toplumsal birimdir. Dünyaya geldiği günden itibaren çocuğun davranıĢları ve kiĢiliği önce 

ailesiyle, daha sonra çevresindeki insanlar aracılığıyla Ģekillenmektedir. Ailede özellikle anne; 

çocukla yoğun iliĢki içinde olan, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden 

geliĢimini etkileyen en önemli kiĢidir. Çocuk, hayatı anne kavramıyla özdeĢleĢtirir. Bebekliğin 

ilk evrelerinde bebek için tek nesne annedir. Anneyle herkesi dıĢlayan iliĢkinin yoğunluk ve 

süresi, bireyden bireye değiĢmekle birlikte, bu erken dönemde kurulan bağ, daha sonraki bütün 

sevgi ve aĢk iliĢkilerinin de temelini oluĢturur (Klein, 2011: 31). Bebeklik döneminde annesiyle 
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sıcak, sevecen ve güven verici bir iliĢki yaĢayan çocuk, yaĢamı boyunca diğer insanlarla da 

benzer nitelikte olumlu iliĢkiler geliĢtirir (Geçtan, 1998: 35). Çocuk ile anne arasındaki kuvvetli 

bağ ve olumlu iletiĢim; çocuğun daha sağlıklı bir kiĢilik geliĢtirebilmesinde, toplumla olumlu 

iliĢkiler kurabilmesinde fazlasıyla önemli bir role sahiptir. Baba, geleneksel rolü gereği güç ve 

otorite figürü olarak algılanırken anne, çocuk için güvenli bir sığınaktır.
1
 Anne; çocuğa sevgi ve 

Ģefkat gösterip onun bakımını sağlamasının yanı sıra, hayatında gerekli olacak bilgi, görgü ve 

becerileri öğrenmesinde de en etkili figürdür. Ziya Gökalp‘in ifadesiyle ―aile tarikatının mürĢidi‖ 

(Enginün, 2001: 439) olan anne, aynı zamanda çocuğa içinde yaĢadığı milletin örf, adet ve 

geleneklerine yönelik ilk millî terbiyeyi de verecek kiĢidir. 

Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung  (1875-1961), Dört Arketip adlı eserinde
2
 ―anne 

arketipi‖ üzerinde durur. Anneyi ―çocuğun ilk dünyası, yetiĢkinin son dünyası‖ olarak tanımlar. 

Anne, Ģevkle bıkmadan usanmadan yaĢam verir. Jung‘a göre çocuk doğduğunda kolektif 

bilinçdıĢındaki anne arketipi aracılığıyla annesini hiç yabancılık çekmeden algılamaktadır. (2005: 

35). Jung, bu arketipte annenin üç önemli özelliğini; bakıp büyüten ve besleyen iyiliği, arzu dolu 

duygusallığı, yeraltına özgü karanlığı olarak özetler (2005: 22). Anne arketipinde diğer 

arketiplerde olduğu gibi, iyi ve kötü özellikler iç içedir. Anne; bir yönüyle bakan, büyüten, 

besleyen, koruyucu, hayat boyu yol gösteren kutsal varlık; diğer yönüyle ise engelleyen, 

baskılayan, korkutucu, yutan, hatta yok eden kiĢidir:  

“Anne arketipinin özellikleri „annelik‟ ile ilgilidir: diĢinin sihirli otoritesi; 

aklın çok ötesinde bir bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, bakıp büyüten, taĢıyan, 

büyüme, bereket ve besin sağlayan; sihirli dönüĢüm ve yeniden doğuĢ yeri; yararlı 

içgüdü ya da itki; gizli, saklı, karanlık olan, uçurum, ölüler dünyası, yutan, baĢtan 

çıkaran ve zehirleyen, korku uyandıran ve kaçınılmaz olan(dır).” 

Jung, 2005: 22 

Ġyi anne, hayatının her aĢamasında bireyin en büyük destekçisi iken kötü anne, bireyin 

hayatını mahveden kiĢidir. Anneyle geliĢtirilen iletiĢim, bireyin hayatındaki kritik süreçleri, 

karakterindeki güçlü ve zayıf yönleri etkilediği gibi kiĢinin ruh dünyasında da derin izler bırakır. 

                                                           
1
 Çocuğun anne ve babayla iliĢkisine yönelik bazı çalıĢmalar için bkz:  (Geçtan, E., 1998), (Bee, H. ve Boyd, D., 

2009), (ġahin, H., 2014), (Yavuzer, H., 2014), (Yavuzer, H., 2018). (Hecebil, S., 2019). 
2 Arketip kelimesi Eski Yunanca ―archetypos‖dan gelmektedir. Anlamı ise ―ilk biçim‖dir. Etimolojik olarak ―arche‖ (orijinal) ve 

―typos‖ (model) terimlerinin birleĢimiyle oluĢmuĢtur (Binay Kurultay, 2017: 362) 



Ġlk varoluĢçu psikoterapist olarak kabul edilen Otto Rank (1884-1939), ―doğum travması‖ 

teorisinde çocuk-anne iliĢkisine ve ilk aĢk nesnesi sayılan anneye bağımlı oluĢa dikkat çeker. 

Rank‘a göre ―her güç sahibi, baĢarılı ve fatih ruhlu kiĢi anneyi tek baĢına ele geçirmeye (babayla 

özdeĢleĢme) çalıĢır sonuçta ve erkeksi egemenliği devirmek isteyen her devrim anneye dönme 

eğilimi taĢır.‖ (2014: 89).  

Dünya mitolojisinde Tanrıçalarla özdeĢleĢen, Türk mitolojisinde ise Ak Ene, Umay Ana, Od 

Ene‘de hayat bulan olumlu anne arketipi; anne, yaĢlı kadın, eĢ ve ermiĢ kadın tipi üzerinden 

günümüze kadar ulaĢmaktadır. Hayatın her alanında yer alan ve anlatıma dayalı türlerde de sıkça 

karĢılaĢtığımız bu arketipin olumlu yönlerini yaratıcı, koruyucu, yönlendirici, besleyici, fedakâr, 

kurtarıcı, cefakâr, destekleyici ve düzenleyici olarak belirlemek mümkündür (Torun, 2019: 187). 

Türk Halk Bilimi ürünlerindeki anne motifi, Jung‘un anne arketipinin özellikleriyle büyük oranda 

örtüĢür. Destan ve masalların yanı sıra Dede Korkut Hikâyeleri‘nde anne; kahramanın her zaman 

koruyucusu, yol göstericisidir, bazen kahramanı ölümden kurtarır, bazen ona yol gösterir. 

Hikâyelerde olumlu vasıflarıyla yer alan ve olaylara yön veren anneler, gerektiğinde evladının 

canını kendi canından üstün tutan tiplerdir. 

Anne imgesi, erkek ve kız çocukları üzerinde farklı etkiler yaratır. Erkek çocuğu için karanlık 

bilinçdıĢının gizemli imgeleriyle dolu, tam anlamıyla tanıyamadığı bir varlık olan anne; kız 

çocuğu için cinsiyetlerinin aynı olmasından kaynaklanan bilinçli bir yaĢamın örneğidir (Korucu, 

2019: 141). Aynı cinsiyete sahip olmak, anne ve kızı arasında güçlü bir özdeĢleĢme kurulmasına 

yol açar. Bu özdeĢleĢmenin neticesinde kız çocuk, annesinden hem kadınlığı hem de anneliği 

öğrenir. Kızı için bir rol model olan anne, kızını kendisinin devamı gibi benimser. Bu nedenle 

kızının hayatı ve seçimleri üzerinde önemli rolü bulunur. ―Kız anadan görmeyince öğüt almaz, 

oğul babadan görmeyince sofra çekmez.‖ (Ergin, 2001: 16). Atasözünde belirtildiği gibi, kız 

çocukları anne tarafından, erkek çocuklar ise baba tarafından terbiye edilerek hayata 

hazırlanmalıdır.  

MeĢrutiyet‘ten sonra ortaya çıkan kadın hareketinin düĢünsel temellerine katkı sağlayan 

yazarlardan biri olan Fatma Aliye Hanım (1862-1936); devlet adamı, hukukçu, tarihçi ve eğitimci 

Ahmet Cevdet PaĢa‘nın kızıdır. Fatma Aliye, kadınların eğitimi ve kadın hakları üzerine yazdığı 

eserleriyle Türk Edebiyatı‘na önemli katkılarda bulunan öncü bir yazardır. Eserlerinde kadının 

aile ve toplumdaki yeri, hak ve hürriyetleri, eğitimi, çalıĢma hayatına girmesi, kadın-erkek eĢitliği 

gibi Tanzimat döneminin meselelerine yer verir. Fatma Aliye; sahip olduğu geleneksel değerleri, 
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aldığı eğitim ve benimsediği modern dünya görüĢü ile birleĢtirerek yaĢadığı dönemde aydın 

kadınların sözcüsü olmuĢtur. Onun yetiĢmesinde ve edebiyat dünyasında tanınmasında manevî 

babası olarak kabul ettiği Ahmet Mithat‘ın büyük rolü vardır. Pek çok kadın yazara yazma 

sürecinde yardım eden Ahmet Mithat, Fatma Aliye‘ye de yazması için cesaret verir, yol gösterir. 

Ona sahibi olduğu Tercüman-ı Hakikat gazetesinde kadın ve çocuk terbiyesi konularında yazma 

fırsatı sağlar. ―Ahmet Mithat‘a göre sadece erkek yazarlar değil, kadın yazarlar da roman 

yazmalı, memlekete bir de bu yoldan hizmet etmelidirler. Böylece kadınların da memleketimizde 

ne kadar ilerlediği görülecek ve medeniyet yolundaki terakki gücümüz anlaĢılacaktır.‖ (Koç, 

2012: 203).  

Fatma Aliye Hanım, önce Ahmet Mithat ile birlikte ―Bir Kadın‖ imzasını kullanarak Hayal ve 

Hakikat (1891) romanını yazar. Daha sonra Muhadarat (1892), Refet (1898), Levâyih-i Hayat 

(1899), Ûdî (1899), Enin (1910) romanlarını kaleme alır. Romanlarındaki güçlü kadın 

kahramanlar aracılığıyla kadın haklarına dair fikirlerini aktarır. Ayrıca Hanımlara Mahsus 

Gazete, Mehâsin,  Ümmet ve Ġnkılâb adlı kadın dergi ve gazetelerinde Ġslâm kadını ve toplumsal 

hayatta kadının yeri konulu yazılarıyla dikkat çeker (ArgunĢah, 2018). Kadının eğitimi 

meselesine önem verir, eğitimli annelerin yetiĢtirdiği çocukların gelecekte toplumsal ve 

ekonomik kalkınmada aktif rol oynayacaklarına inanır. Yalnızca kadın haklarını savunmakla 

kalmaz, birçok Batılı kadınla tanıĢır, onlara Osmanlı kadınının savunmasını da yapar. Türk ailesi 

ve harem hayatına iliĢkin fikirlerini içeren Nisvân-ı Ġslâm (1891) adlı eserini yayımlar. Bu eser, 

Fatma Aliye Hanım‘ın Türk ailesi ve özellikle harem hayatı hakkında bilgi edinmek isteyen Batılı 

bazı kadınlarla yaptığı çok evlilik, cariyelik, örtünme konuları üzerindeki görüĢmelerinden 

doğmuĢtur. Eser aynı zamanda bir Osmanlı kadını tarafından yazılmıĢ ve Batı dillerine çevrilmiĢ 

ilk metin olma özelliği taĢır (ArgunĢah, 2018). 

Kadının eğitimi konusu, Tanzimat döneminde modernleĢmenin öncelikli amaçlarından 

biri olarak kabul görür. Kadın eğitimi ile Osmanlı toplum yapısı içerisinde kadının üstlendiği 

rolleri iyileĢtirmek ve geliĢtirmek hedeflenir. Kadının annelik kimliği, devrin aydınları tarafından 

ölçütlendirilir, kadınlardan iyi anne olmalarının yanı sıra iyi eĢ olmaları da beklenir.  ―Bu 

dönemde kadın eğitimi konusunda iki farklı anlayıĢ söz konusudur: Batıcılar ve gelenekçiler. 

Tanzimat yıllarında modernleĢmeden yana olan Batıcıların ve mevcut durumun korunmasını 

isteyen gelenekçilerin birleĢtikleri nokta öncelikle kadının iyi bir anne ve eĢ olmasının 



gerekliliğidir.‖ (Karaca, 2011: 97). Tanzimat aydınlarının kadın eğitimini ―iyi bir eĢ‖ ve ―iyi bir 

anne‖ rolleriyle birleĢtirmeleri, kuĢkusuz, geleneğin ve toplumsal değerlerin etkisiyledir.  

Tanzimat Fermanı, fertle devlet arasındaki iliĢkileri belirlemenin yanı sıra, ferdin hak ve 

hürriyetleri konusunu da tartıĢmaya açan bir metindir. Bu noktada kadınların hak ve hürriyetleri 

meselesi ön planda gelir. Çünkü toplum ve devlet düzeninde erkekler belli haklara sahiptir. 

Tanzimat yazarları, bu sebeple metinlerinde kadın haklarını tartıĢmaya açarlar. Söz konusu 

tartıĢmalarda öncelikle kadınlara eğitim hakkı verilmesi gerektiği üzerinde durulur. Öncelikle bu 

mesele bir amaç olarak değil, araç olarak ele alınır. Yazarlar, çocuğu yetiĢtirenin anne olduğunu, 

bu nedenle iyi bir nesil yetiĢtirebilmek için önce anneleri eğitmenin gerekliliği üzerinde dururlar. 

Eğitim sayesinde kadınlar iyi eĢ, iyi anne görevini daha doğru bir Ģekilde yerine getireceklerdir. 

Edebiyatımızda pek çok yeniliğin öncü ismi Ahmet Mithat Efendi; bu fikri farklı bir noktadan 

değerlendirir, kadınların da birey olduğunu ve onların da eğitim hakkının bulunduğunu ısrarla 

savunur. Kadınların sadece iyi eĢ, iyi anne olmak için eğitilmelerini doğru bulmadığını, onların 

birer fert olmaları sebebiyle eğitim meselesinin ferdin hakları bağlamında ele alınması gerektiğini 

vurgular. Bu konuda Fatma Aliye Hanım‘a yazdığı bir mektupta Ģunları söyler:  

“Erkeklik nasıl bir âlem-i vâsi‟ ise kadınlık dahi böyle bir âlem-i vâsi‟dir. 

Bu âlem hem de el-yevm mevcûddur. Onu ıslah etmeli. Kadınların evlat için ilk 

muallime oldukları artık eskimiĢ, çürümüĢ bir hükm olduğunu da söylemeli. Neden 

kadınlar ilk muallime olmakla kalsınlar? Cemiyet-i medeniyenin yarıdan çok 

a‟zâsını onlar teĢkil etmiyorlar mı?” 

A. Mithat, 2011: 223 

Ahmet Mithat, eğitim hakkının ardından kadınların çalıĢma hayatı içinde yer alması 

gerektiğini de savunur. Çünkü eğitim alan kadın, bunu uygulamada da değerlendirmeli ve 

topluma faydalı olmalıdır. Ayrıca Avrupa‘da kadınlar çalıĢma toplumun bir üyesi olduklarından 

Türk kadınları da eğitimlerini tamamlayıp çalıĢmalıdırlar. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye 

Hanım‘a yazdığı bir baĢka mektubunda kadınların çalıĢması konusunu, geleceğe dair 

gerçekleĢmesini arzu ettiği bir rüya Ģeklinde anlatır. ÇalıĢma hayatı içinde kalem hizmetine ön 

planda yer verir. Kadınların yazı hayatına atıldıklarını, gelecekte bir gün kendi oğluyla Fatma 

Aliye Hanım‘ın kızlarının aynı matbaada çalıĢacağı günleri hayal ettiğini belirtir (Ahmet Mithat, 

2011: 69). 
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Fatma Aliye Hanım da Ahmet Mithat Efendi gibi, kadınların çalıĢması gerektiğini 

savunur. Ona göre her kadının müreffeh bir ortamda hayat sürme imkânı olmadığından eĢi ölen 

veya baĢka sebeplerle yalnız kalan kadınlar, ayakta kalabilmek için çalıĢma hayatı içinde yer 

almadırlar: 

“ÇalıĢmak herkese lazımdır. Herkes istidadına göre çalıĢmalı. ÇalıĢan sanatkâr 

olsun ve yahut sade bir amele olsun herhalde ashâb-ı mesaiden madud olduğu için 

mergub
 
ve muteberdir. Atalet ve serserilik ise mezmumdur. 

Türk kadınlarının istidad ve zekâları malumdur. Bu ana kadar kendilerini sanatkâr 

edebilecek talim ve tedrisden hemen mahrum gibi bir halde kaldılar! Bir Hereke 

fabrikası ancak civar köylerdeki Ġslam kadınlarını çalıĢtırıyor. Mahir bir modistre 

bir bluz için el hakkı olarak bir lira alıyor. Bunun için iki gün çalıĢsa günde yarım 

lira alıyor; her zaman da müĢteri buluyor. Bir pamuklu hırka veya entari için ise iki 

gün sarf olunuyor; muttasıl makinanın çarkı çevriliyor; onu dikenin kolu da o 

kadar yoruluyor; parçası beĢ kuruĢtan günde yüz para ediyor; her zaman da dikiĢ 

bulamıyor; çünkü artık düz dikiĢler modası değil! Geçmiyor. Yarım lira yerine yüz 

para almak için bunun ne noksanı var? Sanat!.. Kadınlarımızın talim-i sanayiye 

rağbetleri arzu olunacak bir Ģeydir. 

Gerçi kadının vatanına en büyük hizmeti evlat dünyaya getirip onlara bakmak ise 

de vatan muhafızı kahraman askerlerimizi yetiĢtiren Anadolu kadınlarının 

çalıĢması evlat yetiĢtirmelerine mani oluyor mu? Kadının bütün ömrü çocuk 

büyütmekten ibaret değildir. Çocukları büyüdükten sonra kadın boĢ mu durmalıdır? 

Kadınların hepsi kocalı kadınlardan ve güzel olduğu için zevci tarafından kıymetli 

tutulacak kadınlardan ibaret değildir. Bir nanpare için, siretini örtecek bir libas 

için birçok sefillerin, sarhoĢların hakaretleri, dayakları altında ezilen ne kadar 

kadınlar var!”  

Fatma Aliye, 1909:146 

 

Fatma Aliye, çalıĢan kadın tiplerini romanları üzerinden örnekleme yoluna gider. Refet 

romanında Refet, Udi romanında Bedia; çalıĢan kadınların ilk örnekleri olarak okuyucuya 



sunulurlar. Onlar aracılığıyla Fatma Aliye Hanım, kadınların çalıĢması fikrini ön plana çıkarır, 

bunun toplumda kabul edilmesini ve yaygınlaĢmasını ister. 

Bu çalıĢmada anne-kız iliĢkileri bağlamında Fatma Aliye‘nin Refet romanında yer alan olumlu bir 

anne tipi Binnaz ve idealist kızı Refet‘in içinde bulundukları olumsuz Ģartları, anne-kız 

dayanıĢması ile yenerek yeni bir hayat kurmaları ve Refet‘in öğretmenliğe uzanan zorlu süreci ele 

alınmıĢtır.  

1897‘de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika edilen ve 1898‘de kitap olarak yayımlanan 

Refet
3
, hiçbir maddî imkânı bulunmayan azimli bir genç kızın tüm zorlukları yenerek fedakâr 

annesinin de desteği ile öğretmen olması üzerine kurgulanır.  

Romanda Refet‘in hikâyesi aracılığıyla 19. yüzyılın sonunda Ġstanbul‘da kadın sorunları, farklı 

sosyal sınıflardan insanların hayatları, aile, akrabalık ve evlilik iliĢkileri, eğitim kurumları iĢlenir. 

Ġmkânsızlıklar içinde eğitim gören Refet‘in alt sınıftan bir kadın olarak zorlukların üstesinden 

geliĢi ve olgunlaĢma süreci ele alınır. ―Bu romanda asıl konu hayatında erkek olmayan kadınların 

para kazanmak zorunda olmaları ve bunu namus çerçevesinde yapabilmeleri için de eğitimli 

olmaları gerektiğidir.‖ (Esen, 2016: 63). 

Romanın baĢında yer alan, Ahmet Mithat‘ın kaleme aldığı Takriz‘de eserin bir ―tasvir‖ olduğu ve 

anlatılan olayın gerçek olduğu vurgulanır: ―Bu bir roman değil, bir ‗tasvir‘dir. MaiĢet-i 

Osmaniyemize müteallik bir tasvir ki Frenklerin ‗dapre natür‘ dedikleri veçhile doğrudan 

doğruya suret-i tabiiyeyi istinsah yoluyla husüle gelmiĢtir.‖ (s. 14) Fatma Aliye de romanın ilk 

paragrafında gerçek bir kiĢiyi ve onun macerasını değiĢtirmeden aktaracağını, Refet‘i herkese 

beğendirmek gibi bir gayesinin bulunmadığını ifade eder:  

“Evvela kâriin-i kirama Ģurasını itiraf edelim ki: ġu hikâyeye serlevha 

edindiğimiz bu Refet, sergüzeĢtini yazmaya baĢlayacağımız kızcağızın asıl ismi 

değildir. Asıl isminin yazılmaması için böyle tesmiye eyledik. ġunu da söyleyelim 

ki burada Refet‟i herkese beğendirmek maksadıyla Ģöyle güzel, böyle hüsnüahlaka 

malik, öyle nazik falan diye bir Ģahs-ı muhayyel tasvirine kalkıĢmayacağız. 

Hakikati kopya edeceğiz. Sahib-i sergüzeĢt neyse onu göstereceğiz.”  

s. 19 

                                                           
3
 Fatma Aliye (2019). Refet, Ġstanbul: Turkuaz Yayınları. 2. Baskı. (Alıntılar bu baskıdandır.) 
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Tanzimat dönemi romanlarında geleneksel hikâyelerdeki gibi ―kurban tipi‖ ve ―ölümcül 

kadın tipi‖ olmak üzere iki kadın tipi yer alır. (Moran, 2001: 39). Fatma Aliye; erkek 

romancıların yansıttığı iradesiz, cahil, edilgen, kaderine razı, erkeğin gölgesinde kalan ―kurban‖ 

tipinden farklı olarak iradesi güçlü, kültürlü, duyguları yerine mantığıyla hareket eden, kaderine 

yön veren, kendi ayaklarının üzerinde durabilen ―ideal‖ kadınlar yaratır. Refet‘in yanı sıra 

Muhâdarât romanında Fazıla, Udi‘de Bedia, Levayih-i Hayat‘ta Mehabe ve Fehame, Enin‘de 

Sabahat; yaĢadıkları durumu kabullenmek yerine sorgulayan, iradeleriyle kendi hayatlarını 

Ģekillendiren ideal kadınlardır. ―Kurban‖ olmadan hayat mücadelesi veren bu kadınlar, aynı 

zamanda baĢkiĢi olarak ön plandadır ve yazar onlar aracılığıyla erkek egemen toplumun yerleĢik 

değerlerinin dıĢına çıkar.  

Fatma Aliye, roman boyunca örnek bir tip olarak gösterdiği Refet ile dönemin okuma heveslisi 

kızlarına ideal bir genç kız tipi sunmaya çalıĢır. Bu kız; sadece maddî yönden değil, vücut sağlığı, 

sıhhat ve güzellik yönünden de fakirdir. Ancak o, bu eksiklikleri en büyük sermayesi olan sebat 

ile tamamlamaya çalıĢır (AĢa, 1993: 228). Ġmkânsızlıklar içinde eğitim gören ve ―Muallimelik‖ 

mesleğini seçen Refet‘in hedefine ulaĢmasında en büyük yardımcısı ve destekçisi, kızının 

okuması için her türlü mücadeleyi göze alan, hayatını kızı için feda eden annesidir.  

Romanda olaylar, genç yaĢta dul kalan Binnaz ve kızı Refet etrafında geliĢir. Hayati Efendi, bir 

taĢra vilayetinin zengin çiftçilerindedir. Ġstanbul‘a geldiğinde Binnaz‘ı cariye olarak alır, 

memleketine götürür. Hayati Efendi‘nin taĢralı eĢleri ve çocukları Binnaz‘ı da, ondan dünyaya 

gelen Refet‘i de bir türlü sevmezler. Hayati Efendi ölünce Binnaz ve kızı Refet, koruyucusuz 

kalırlar, ev halkından Ģiddet görmeye baĢlayınca da Ġstanbul‘a gitmek üzere evi terk ederler. 

Binnaz‘ın Ġstanbul‘daki akrabaları, onlara sahip çıkmaz. Refet, bakımsızlık nedeniyle zafiyet 

geçirdiğinden sürekli ağlayan, hırçın bir çocuktur. Mürüvvet Hanım‘ın evine geçtikten sonra 

Refet, sağlığına kavuĢur. Binnaz; kızını okutmak için baĢkalarının çamaĢırlarını yıkar, temizliğe 

gider, dikiĢ diker. YaĢadıkları tüm maddî zorluklara rağmen, Binnaz‘ın gayreti ve komĢu 

kadınların da desteğiyle Refet; önce mahalle mektebinde, ardından rüĢtiyede okur. Zeki ve çok 

çalıĢkan bir çocuktur. RüĢtiyeden sonra Darülmuallimat‘a girer. Öğretmen olup cefakâr annesiyle 

beraber rahat bir yaĢam sürmeyi hayal eder. Darülmuallimat‘ta da terbiyesi ve çalıĢkanlığı 

nedeniyle hocaları tarafından sevilir. ArkadaĢları ile samimi dostluklar kurar. ġahap ismindeki 

zengin bir kız ve fakir öğrencilerden ġule ile yakınlaĢır. Refet; yarı aç, yarı tok, mücadele ile 

geçen yılların ardından sonunda okulunu birincilikle bitirir. Yıllardır hayalini kurduğu 



öğretmenlik diplomasını aldıktan birkaç gün sonra ise Binnaz hayata veda eder. Annesinin 

ölümünün ardından arkadaĢı ġule‘nin desteğiyle hayata tutunan ve moral bulan Refet, vazifesinin 

baĢına geçer. 

Kızını Hayata Hazırlamaya ÇalıĢan Fedakâr Bir Anne: Binnaz 

Refet‘in annesi Binnaz, kızını yetiĢtirmek için her türlü güçlüğe göğüs geren, mücadeleci 

bir kadındır.  Cariye olarak Ġstanbul‘da yetiĢmiĢtir. Memleketinde zengin bir çiftçi ve tüccar olan 

Hayati Efendi, Binnaz‘ı kendisine odalık yapmak üzere satın alır ve memleketine götürür. Bir 

süre sonra Binnaz ile Hayati Efendi‘nin Refet adını verdikleri bir kızları dünyaya gelir. Hayati 

Efendi‘nin diğer eĢleri, ―Ġstanbul usulünce terbiye görmüĢ‖ (s. 20) bir cariyeyi, Binnaz‘ı bir türlü 

çekemedikleri gibi, oğlu ve kızları da Refet‘i bir türlü sevemezler. Binnaz; iyi niyetli bir kadındır, 

kendisine söylenenleri itiraz etmeden yapar, her Ģeye boyun eğer. Ancak ne kadar uğraĢırsa da 

geldiği ilk günden beri kendisinden nefret eden ev halkı ile yakınlık kuramaz. Hayati Efendi‘nin 

ölümünün ardından Binnaz ve Refet evdekilerin baskılarına ve Ģiddete maruz kalırlar. Binnaz, 

dayak dahil her cefaya katlansa da gelip geçenin ―Refet‘i hırpalamak ve sonra da iĢi azdırıp rast 

geldikleri yerde o zavallı çocuğu tekme ve silleyle dövmek derecelerine varan zulme‖ (s. 21) 

tahammül edemez. Evdekiler, Binnaz ve Refet‘i sofraya almazlar, bazen yemek de vermezler. 

Binnaz‘ı canından bezdirip Refet‘in babasından kalan mal, mülkün üzerine oturmak isterler. 

Kızını zulümden kurtarmak isteyen Binnaz, Ġstanbul‘a, akrabalarının yanına dönmeye karar verir. 

Binnaz; cahil bir kadın olduğundan, miras payını nasıl alacağını bilmediği gibi, eĢinden kendisi 

ve kızına ne kadar mal mülk kaldığını da bilmez. Bunları sorgulayamayacak kadar ―yüzü gözü 

açılmamıĢ‖ (s. 21) bir kadındır.   

Binnaz ve Refet, bir aylık yolculuğun ardından Ġstanbul‘a gelirler. Ellerindeki birkaç parça eĢyayı 

yol parası için kullandıklarından muhtaç vaziyette akrabalarına sığınırlar. Binnaz, akrabalarının 

kendisini ve kızını istemediklerini üzülerek fark eder. Küçük Refet bakımsızlık nedeniyle 

hastadır ve sürekli ağlar, huysuzluk yapar. Ev sahipleri, Refet‘in gece gündüz ağlamasından 

Ģikâyetçidirler, küçük kızın hastalığı ile ilgilenmezler, edepsizlik yaptığına hükmederek onu 

sevmezler, sürekli azarlarlar. Çocuklar halsizlik ve çelimsizlik nedeniyle oyunları iyi 

oynayamadığı için Refet‘i aralarına almazlar. Binnaz, biricik kızının akrabaları tarafından 

sevilmeyiĢine çok üzülür. Zira kendisi, Refet‘i her Ģeyden çok sevmektedir: ―Dünya, hayat hepsi 

onun için bir tanecik ciğer paresi efendizadesi Refet‘ten ibaretti. Kendisini ne kadar tahkir etseler, 

ne kadar horlasalar razı!‖ (s. 26)  
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Mürüvvet Hanım, Binnaz ve kızının haline çok acır ve onları kendi evine alır. Refet‘e doktor 

çağırır. Refet, Mürüvvet Hanım‘ın evinde iyi bakılır, kendini toparlar. Anne-kız, akrabalarından 

göremedikleri yakınlığı Mürüvvet Hanım‘dan görürler. Mürüvvet Hanım mahalleliden de yardım 

toplayarak Refet‘in iyi beslenmesini sağlar. Binnaz, temiz ve düzenli bir yuvaya kavuĢtukları, 

Refet de güçlenmeye baĢladığı için çok mutludur. Ev iĢlerini yapması karĢılığında kira vermeden 

yaĢadıkları bu evde komĢularına dikiĢ dikerek ve çamaĢır yıkayarak az da olsa para kazanmaya 

baĢlar.  

Refet epeyce toparlanınca iptidaiye verilir. Okumaya karĢı çok istekli, çabuk kavrayan, zeki bir 

çocuktur. Binnaz; onun okul ihtiyaçlarını karĢılamak için büyük gayret gösterir, gece gündüz 

fedakârca çalıĢır. Mürüvvet Hanım ve mahalledeki kadınlar da masraflara yardım ederler. Her 

sene birincilikle sınıflarını geçen Refet, iptidai bitince rüĢtiyeye baĢlar. Kızının baĢarılarıyla 

gurur duyan Binnaz, ―ilk defa olarak sürur yaĢlarının ne olduğunu tadar.‖ (s. 45).  

Refet‘in rüĢtiyedeki masrafları artınca Binnaz, daha çok çalıĢır. Refet de akĢamları dikiĢ dikerken 

annesine yardımcı olur. Okuldaki zengin kızlar, ders çalıĢtırması için Refet‘i konaklarına davet 

ederler. Kızını yalnız göndermek istemeyen Binnaz, kendisi de davetli olarak kızıyla birlikte bu 

konaklara gider. Böylece Refet‘in el iĢleri dersleri için lazım gelen malzemelerin temini 

kolaylaĢır.  

Binnaz; bir yandan Mürüvvet Hanım‘ın iĢlerini görürken, bir yandan da temizliğe, çamaĢıra 

gittiği, dikiĢ diktiği, dinleneceği gecelerin çoğunu da Refet‘in arkadaĢlarının konaklarında 

geçirdiği için çok yorgundur. Bir gün kızına ―mektep meselesi‖nin ne zaman biteceğini sorar.  

Refet, öğretmen olmak istediğini, rüĢtiye bittikten sonra dört yıl Darülmuallimat‘ta okuyacağını 

söyler. Binnaz ĢaĢırır, kendileri gibi fakir kimselerin öğretmen olmayacağını, iyi bir kısmet bulup 

evlenirse çalıĢmak zorunda kalmayacaklarını, hayatlarının kurtulacağını anlatır. Oysa Refet, 

cefakâr annesini rahat ettirmek için öğretmen olmak arzusundadır. Ayrıca Refet, ―sıhhat, hüsün 

ve servet mahrumiyeti‖ nedeniyle evlenmesinin mümkün olmayacağını annesine söyler. Kızını 

çok seven Binnaz bu duruma çok üzülür:  

“Evlatlarının bedbaht olduğunu, kalbinde bir keder bulunduğunu, 

mahzun ve meyus istikbalinin saadetinden ümitsiz kaldığını gören valideler 

ne hissederler ve ne surette muzdarip olurlar ve evlatlarının içlenmesi 

havfından nasıl yürekleri titrerse iĢte Binnaz da o haldeydi dersek bunu yine 

validelere anlatabilmiĢ oluruz. Refet‟in sıhhat, hüsün ve servet gibi 



Ģeylerden mahrumiyetine dair söylediği sözler sanki birer kızgın demir ĢiĢ 

gibi zavallı validenin ciğergâhına saplanıyordu.”  

s. 56 

Refet; evliliğin mecburi olmadığını, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, 

öğretmenlik yaparak kendisi ve annesi için güzel bir hayat kuracağını anlatır. Binnaz ikna olur, 

ona hak vererek onu desteklediğini, bunun için de tüm gayretiyle çalıĢacağını vurgular. BaĢka bir 

Ģehre tayin olan Mürüvvet Hanım ve eĢinin peĢinden gitmeyecekler, Refet‘in okuması için 

Ġstanbul‘da kalacaklardır.  

Bu karardan sonra küçük bir oda kiralarlar. Binnaz geçimlerini temin edebilmek için çamaĢır ve 

temizliğe daha çok gitmekte, adeta insanüstü bir çaba ile kızını okutmaya çalıĢmaktadır. Refet de 

dikiĢte ona yardım ettiği halde, ellerine geçen para çok azdır. Çoğu zaman açtırlar, çoğu zaman 

da soğukta kalırlar. YaĢadıkları odanın kirası, evin ihtiyaçları ve Refet‘in okul masrafları, onları 

fazlasıyla zorlar. Anne-kız, yoklukla mücadele ederek ayakta kalmaya çalıĢırlar. Binnaz, 

bakımsızlık nedeniyle kızının eskisi gibi güçsüz kalacağını düĢünür. Kızına iyi bir hayat 

sağlayamadığı için üzülür ve kendini suçlar:  

“Benim ıstırabım iki kat oluyor Refet. Kendi mihnetimi çektiğim gibi senin 

çektiğin acıları da duyuyorum. Birinin acılarını vücudum duyuyor, diğerininkini 

kalbim, ciğerim! Ġnan ki bu ikinci bana daha müĢkül geliyor. (…) Bu kadar çalıĢıp 

bir gün dinlenmediğim halde yine seni çalıĢtırmaksızın rahat ettiremediğime aklını 

ve emeğini yalnız dersine, okuyup yazmana hasrettiremediğime ne kadar 

üzülüyorum bilsen! Ah! Refet bilsen, kalbimi bilsen!”  

s. 77 

Binnaz, hem oldukça zeki hem de duygulu bir kadındır. Okuma bilmediği halde, kızının 

okul arkadaĢlığı münasebetiyle gittikleri konaklardaki hanımlarla sohbetleri ve Refet‘in okulda 

öğrendiği ya da okuduğu Ģeyleri ona anlatmasıyla büsbütün baĢka bir kadın olur, görgü ve bilgisi 

günden güne artar:  

“Refet okuyup öğrendiği Ģeylerin hülasasını ve mütalaa etmiĢ olduğu 

Ģeylerin muhteviyatını lisanen validesine anlatırdı. Bu veçhile Refet geceleri âdeta 

validesini söz ile tedris ve talim ediyordu. Binnaz okumak bilmediği halde o kadar 
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malumat sahibi oldu ki bir çamaĢırcı kadın olduğu halde malumatlı ve zeki 

müterakki bir hanım ile musahabet edebilir hale geldi.”  

s. 79 

Binnaz, yaĢadıkları tüm zorluklara rağmen kızının Darülmuallimat‘ta da çok baĢarılı bir 

öğrenci olması nedeniyle gururludur. Çektiği tüm acıları ve yorgunluğunu Refet‘in okulda aldığı 

en yüksek notlar sayesinde unutur. ġu sefil hayatlarında Binnaz‘ı mutlu eden, baktıkça kendisine 

huzur veren tek varlık, canından çok sevdiği kızıdır. Refet‘in yeni okulunda ġule ve ġahap 

adındaki kızlarla yakın arkadaĢ olmasına sevinir. ġahap zengin bir ailenin kızıdır. ġahap ve 

yardımsever bir kadın olan ablası Cazibe, Refet‘e okul masrafları için zaman zaman yardım 

ederler. ġule ise fakir ve yetim bir kızdır. Annesi ölünce Binnaz ve Refet ona sahip çıkarlar ve 

onunla aynı evde yaĢamaya baĢlarlar. Binnaz, ġule‘yi de kızı gibi benimser, ona kucak açar.  

Refet ve ġule bir gün eve geldiklerinde Binnaz‘ı hastalanmıĢ bulurlar. Çağırdıkları hekim, 

Binnaz‘ın çok iyi bakılması gerektiğini söyler. ġahap‘ın ablası Cazibe Hanım‘ın yardımı 

sayesinde Binnaz bir süre sonra iyileĢir; ancak çok zayıf düĢtüğünden artık eskisi gibi ağır iĢlerde 

çalıĢamayacaktır. Binnaz bir konakta aĢçılık iĢi bulur. Anne-kız o vakte kadar birbirlerinden hiç 

ayrılmadıklarından bu ayrılık onlara çok zor gelirse de Refet‘in okuyabilmesi için baĢka çareleri 

yoktur. Boyunlarını büken yoksulluk yüzünden ayrılığa razı olurlar.  

Refet Darülmuallimat‘ın son senesinde iken Binnaz yeniden hastalanır. ÇalıĢamayacak halde 

olduğundan eve döner. Refet, bir yandan mezuniyet imtihanlarına hazırlanır, bir yandan da 

çocuklara ders vererek annesine bakmaya çalıĢır. Binnaz günden güne kötüleĢmektedir. 

Ġmtihanların çok yaklaĢtığı günlerde Refet, Binnaz‘ı akrabalarından birinin yanına götürmek 

zorunda kalır. Ancak akrabalar, Binnaz‘a bakmak yerine, onu hastaneye götürüp bırakırlar ve 

Refet‘e haber bile vermezler. Annesinin çok kötü olduğunu eve gelen bir adamdan öğrenen Refet, 

Binnaz‘ı eve getirir.  

Mezuniyet imtihanları baĢlar, Refet birincilikle, ġule de ikincilikle mezun olurlar. Binnaz ölüm 

döĢeğinde kızının öğretmen olduğunu gördüğü için çok mutludur: ―Bundan bir sene evvel 

ölseydim benim için daha fenaydı. ġimdiyse gözüm arkada kalmıyor. Sen diplomanı aldın. 

ġimdiye kadar arzukeĢ olduğumuz Ģeye nail olduğunu gördüm. Artık bundan sonra kendi kendini 

geçindirebilirsin.‖ (s.180) diyerek Refet‘in geleceği için endiĢesinin kalmadığını, diploması 

sayesinde Refet‘in kendisine yeteceğini, anneye de babaya da ihtiyacı olmadığını vurgular. ―Ben 



müsterih ölüyorum. Seni validenden iyi idare edecek, pederinden ziyade himaye eyleyecek olan 

diplomanla bırakıyorum!‖ (s. 181) Bu sözlerden iki gün sonra Binnaz ölür. 

Binnaz; becerikli, çalıĢkan, mücadeleci, kızı uğruna her türlü eziyete ve fedakârlığa katlanabilen 

―iyi bir anne‖ tipidir. Sonsuz sevgi ve bağlılık ile kızına destek olur, onun davranıĢlarına yön 

verir. Hayattaki tek amacı, kızının meslek sahibi olduğunu görmektir. Çok baĢarılı ve ahlâklı bir 

evlat yetiĢtirerek görevini tamamlamanın huzuruyla hayata veda eder. 

Kendi Ayakları Üzerinde Durmaya ÇalıĢan Ġdealist Bir Genç Kız: Refet 

Roman, Refet üzerine kuruludur. Yazarın diğer romanlarında olduğu gibi, bu romanında 

da metnin merkezi figürüdür. Tanzimat romanlarındaki geleneksel, ―kurban‖ kadın rollerinin 

aksine; güçlü, azimli, mücadeleden yılmayan, kendi hayatına yön verebilen, gururlu, zeki ve 

olgun bir bireydir.  Refet bu yönleriyle, Fatma Aliye‘nin toplumda görmek istediği ideal genç kız 

örneğidir.  

Ahmet Mithat, romanın baĢına koyduğu Takriz‘de sahip olduğu meziyetlerle hayat mücadelesi 

veren, servet, güzellik ve sıhhat fakiri bir genç kızın hikâyesinin anlatılacağını belirtir ve Refet‘e 

dair ilk bilgileri verir: 

“Hasılı bir fakir kızcağız tahayyül ediniz ki yalnız servet-i maddiye fakiri 

değil. Hüsnün de fakiri! Hatta sıhhat-i vücudun bile fakiri! Mezbele-yi cehle atılmıĢ 

bir tohm-ı ilim ve irfan! Orada neĢvünema bulacak, o mezbelede! Üstte yok, baĢta 

yok, midede yok, kanda yok! Fakat yürekte var. Gönülde var! Ne var? Neler 

neler… Adını „vakar‟ koyduğu kibir ve gurur da var! Adını „sebat‟ koyduğu inat ve 

ısrar da!”  

s. 16 

Refet, dört yaĢında yetim kalır. Annesi Binnaz, Ġstanbullu bir cariye olduğundan ev halkı 

tarafından sevilmez. Bu yüzden babası Hayati Efendi‘den payına düĢen mirası alamaz. Refet; 

bakımsızlık yüzünden hastalıklı, güçsüz, çelimsiz bir çocuktur. Üvey kardeĢleri ve akranları 

tarafından sevilmez, sürekli dıĢlanır ve eziyete maruz kalır. Ġstanbul‘da akrabaların yanında 

kalırken de durum aynıdır. Kimse ona hasta olduğu için acımaz:  
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“Refet‟in sıska vücudunu ve zafiyetten sararmıĢ yüzünü, ıstıraptan çatılmıĢ 

kaĢlarını, ağlamıĢ suretini gören çocuklar eyyam-ı sabavetin Ģan ve Ģöhreti olan 

tebessümlerden, handelerden, koĢmalardan, hoplamalardan mahrum bulunan bu 

çocuğu hoĢ göremiyorlardı.” 

 s. 27 

Çektiği sıkıntılar nedeniyle huysuz ve hırçın bir çocuk olarak büyüyen Refet, aynı 

zamanda çok zeki ve gururludur, kimseye minnet etmez. Önce mahalle mektebine gider. 

Hocaları; Refet‘in zekâsından, kavrayıĢ hızından ve derslerdeki ilerlemesinden çok 

memnundurlar. Refet, hırslı bir çocuk olduğundan ―patlak kunduralarına, yamalı elbiselerine‖ 

bakıp üzülmek yerine, derslerine çok çalıĢır. Fakir çocukların kalem, kağıt, kitap gibi ihtiyaçları 

zengin çocuklar tarafından karĢılanırsa da Refet‘in ―soğuk tavrı, gururu ve inadı‖, hiç kimseye 

sokulmayıĢı, kendisini böyle yardımlardan mahrum bırakır.  Refet, hocalarından ―aferinleri, 

tahsinleri bir bir üzerine aldıkça‖ (s. 45) tüm yoksunluklarını unutur. Her sene sınıf birincisi 

olarak iptidaiyi bitirir, rüĢtiyeye geçer.  

Refet büyüdükçe inadı ve gururu da büyür. Kimseden yardım kabul etmediği gibi, annesi 

komĢulardan okul ihtiyaçları için yardım istediğinde bile ―kendisi numara kazanacak diye, âlemin 

taciz edilmesini‖ istemeyecek kadar gururludur. Bu gurur, onun çalıĢma istek ve azmini arttırır, 

çok baĢarılı olmasını sağlar. O, çocukluğundan beri sahip olamadıklarını ―çalıĢmak, kazanmak, 

talim ile tefennün ile‖ (s. 55) unutmak arzusundadır.  

Fatma Aliye‘nin diğer romanlarındaki ideal kadın örneklerinin aksine, Refet güzel değildir. 

―KaĢlarını daha ziyade çatıp küskün tavırla –Fakr var, zaruret var! Sıhhat yok, güzellik yok!‖ (s. 

55) diyerek bunun farkında olduğunu, bu yüzden hiç evlenmeyeceğini ifade eder. Refet, ancak 

azim ve gayretiyle baĢarıya ulaĢacağını bilecek kadar da gerçekçidir. Binnaz ise kızını çok 

sevdiğinden annelik hisleriyle Refet‘in güzel olmadığını kabul etmek istemez. Refet‘in kendisini 

güzel zannetmesini ister. Onu inandırmak için güzel sözler bulmaya, yalanlar söylemeye razıdır; 

ama kızının bunlara inanmayacağını da bilir. Bir anne olarak evladının ümitsizliği karĢında nasıl 

davranacağını bilemez: 

“Kızının hüsünden mahrumiyetini bilmesi ve izdivaç hususunda böylece 

ümidini kesmiĢ bulunması zavallı kadıncağızı öyle bir hale getirmiĢti ki onun o 

andaki ihtisasat-ı elimanesini ve yüreğinin sızlamasını ancak kadınlar lakin 



kadınların da yalnız valide olanları anlayabilirler. Evlatlarının bedbaht olduğunu, 

kalbinde bir keder bulunduğunu, mahzun ve meyus istikbalinin saadetinden ümitsiz 

kaldığını gören valideler ne hissederler ve ne suretle muzdarip olurlar ve 

evlatlarının içlenmesi havfından nasıl yürekleri titrerse, iĢte Binnaz da o 

haldeydi.”  

s. 56 

Refet, annesi öldükten sonra çok zor toparlanır. Gelecekle ilgili tüm hayalleri annesinin 

rahat etmesi üzerine kurulu olduğundan büyük üzüntü duyar. Bu zor günlerde en büyük 

destekçisi, arkadaĢı ġule‘dir. Annesinin ölümünü takip eden günlerde Refet‘in amcaoğlu Mucip 

onunla evlenmek ister. Annesinin sağlığında para istemek için yanına gittikleri, kendilerini 

kovmaktan beter eden Mucip, Ģimdi öğretmen olduğunu öğrendiği için Refet‘in peĢindedir. 

Amacı; zeki ve kültürlü bir kız olan Refet‘in hesap bilgisinden yararlanarak onu muhasebe 

iĢlerinde kullanmak ve kendi iĢini büyütmektir. Kimsesiz kalan Refet ile evlenmesinin münasip 

olduğu konusunda ısrar eder. Refet ise onu cahillik ile suçlayarak evlenmek istemediğini 

vurgular. Refet‘in tek baĢına kaldığı halde evlenmeyi düĢünmeyiĢi dikkat çekicidir. Fatma Aliye, 

bu noktada hayatı ile ilgili tercih yapma hakkını Refet‘e bırakır. Böylece geleneksel yazındaki 

―kurban‖ kadın figüründen farklı olarak genç kız; evliliği reddetme ve hayatını tek baĢına, bir 

erkeğe muhtaç olmadan sürdürme kararlılığını gösterir. ―Refet, yoksulluğunu ve çirkinliğini 

evlilik hayalleriyle ya da baĢka erkeklerin dolayımıyla bertaraf etmeye çalıĢmaz, iradelilik ve 

sebatkârlıkla, kendi mücadelesini kendi el ve zihin emeğiyle verir.‖ (s. 11). Onun hayattaki 

yegâne isteği, ―vatanın evlatlarına‖ faydalı bir öğretmen olmaktır: 

―Vazifelerimizi güzel ifa edersek evlad-ı vatanı hüs-i suretle tedris ve talim eylersek kazandığımız 

para helal olacağından bizi de Cenabıhak müsterihane yaĢatır.‖ (s. 208) diyen Refet; yoklukla 

geçen yıllarının ardından çalıĢkanlığı, idealizmi ve dürüstlüğü sayesinde artık geleceğe umutla 

bakmaktadır.  

SONUÇ 

Fatma Aliye, hocası Ahmet Mithat gibi kadınların sosyal hayatın her alanında olması 

gerektiğini savunur. Çünkü o dönemde yaĢanan sosyal ve siyasi geliĢmeler kadınların artık sosyal 

hayata atılmaları zamanının geldiğini ispat etmektedir. Bu sebeple Fatma Aliye, Refet ve Udi‘de 

çalıĢan kadın tiplerini örnekleyerek topluma vereceği mesajları somut bir Ģekilde anlatır. Refet 
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romanında zor Ģartlar altında yaĢayan kadınlar için bir kurtuluĢ yolu olduğunu gösterir. Azim ve 

irade sayesinde yoksulluk baĢta olmak üzere, bütün olumsuzlukların üstesinden gelinebileceğini 

vurgular. Romanda ön plana alınan en önemli nokta, kadınların çalıĢma hayatı içinde yer 

almasının zamanının geldiğidir. Dul kalan ya da hiç evlenmeyen kadınların refahı, çalıĢmak ve 

üretmek sayesinde gerçekleĢecektir. Bu durumu gözlemleyen Fatma Aliye, Binnaz üzerinden 

çalıĢarak kendi hayatını sürdüren, aynı zamanda kızına da gelecek hazırlayan kadın tipinin 

örneğini verir. Refet üzerinden de içinde bulunduğu zor Ģartlara direnen ve annesinin desteğiyle 

eğitim alarak öğretmen olan bir genç kızın hayatını kurabileceğini örnekler. 

Fatma Aliye, Refet romanında bir genç kızın yaĢadığı maddî ve manevî zorluklara yenilmeyip 

büyük mücadeleler vererek öğretmen olmasını iĢler. Fatma Aliye Hanım, romanda kadınların 

çalıĢma hayatı içinde yer alma zamanının geldiğini vurgular. Bu durumu da iki boyutlu ele alır: 

ÇalıĢan kadın hem topluma hizmet edecek hem de bir erkeğe ihtiyaç duymadan, tek baĢına 

hayatını kurabilecektir. Bu mücadele sırasında Refet‘in en büyük desteği, fedakâr annesi 

Binnaz‘dır. Binnaz üzerinden yazar, kadınların çalıĢarak ayakta kalabileceklerini, kızlarına da iyi 

bir gelecek hazırlayabileceklerini ortaya koyar. Binnaz, zor koĢullar altında çalıĢıp kendisinin ve 

Refet‘in kaderini değiĢtirir. Refet, azmi ve idealizmi ile diğer yazarlara da ilham kaynağı olur. 

ReĢat Nuri‘nin ÇalıkuĢu romanında Feride‘nin Ģahsında Refet‘in daha geliĢmiĢ bir örneği 

görülür. Böylece kadınların okuyup çalıĢması gerektiğine, çalıĢan kadın içinse en uygun 

mesleklerden birinin öğretmenlik olduğuna iĢaret edilir.  

Romandaki Binnaz, ―iyi anne‖ tipidir. Kızı Refet‘e büyük bir sevgi ile bağlıdır. Kızının daima 

yanında olan Binnaz, Refet‘in kuvvet kaynağıdır. EĢi öldükten sonra çocuğunun sorumluluğunu 

tek baĢına üstlenir. Onu hayata hazırlayabilmek adına her türlü güçlükle mücadele eder. Babası 

öldüğünde dört yaĢında bir çocuk olan Refet, yirmi üç yaĢında öğretmen oluncaya kadar yaĢadığı 

her zorlukta yanında kendisine yol gösteren annesini bulur. Binnaz; Refet‘e kızmaz, bağırmaz. 

Büyüdüğü zaman da ona nasihatlerde bulunur, okumak ve meslek sahibi olmak isteyen kızını her 

zaman destekler. Çok fakir olmalarına rağmen, kendi hayatını hiçe sayarak kızına huzurlu bir ev 

ortamı oluĢturmaya çalıĢır.    

Refet de annesini çok sever. Kendisini okutabilmek uğruna var gücüyle çaba harcayan annesini 

rahat ettirmek arzusundadır. Bu yüzden öğretmen olmayı ister. Böylece annesi çalıĢmak zorunda 

kalmayacaktır. Refet; annesinden aldığı terbiye ile yetiĢen, karĢılaĢtığı zorluklarla baĢa çıkabilen, 

güçlü, azimli, çalıĢkan biridir. Yazarın ideal kadın örneği olarak okuyucuya sunulur. Tanzimat 



romanlarındaki babasız erkek karakterlerin aksine, babası olmadığı halde, hayata sımsıkı tutunur. 

Azim ve kararlılıkla geleceğini kendisi inĢa eder. Böylece geleneksel ―kurban kadın‖ rolünün 

dıĢına çıkar ve birey olmayı baĢarır. 
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TÜRK SĠNEMASI‟NDA ANNE-KIZ TEMSĠLLERĠNE 

ALTERNATĠF BĠR BAKIġ: ZEFĠR  

* Aydan GÜLNĠHAN ġAHĠNER 

 

ÖZET 

Sinema, temsil ettiği karakterler ve ortaya koyduğu anlatı ile çeĢitli ideolojileri yansıtır. Türk Sineması‘nda 

film söylemlerinin genellikle eril ideolojiye buna bağlı olarak sömürü düzenine hizmet eden anlatılara yer verdiği ve 

temsil edilen karakterlerin eril bakıĢ doğrultusunda Ģekillendiği görülmektedir. Bu karakterlerin en baĢında yer alan 

annelik temsilleri ile kadınlar birey olmaktan uzaklaĢtırılarak, kendilerine karĢı yabancılaĢtırılır. Böylece kamusal 

alandan dıĢlanarak, normların taĢıyıcısı haline getirilir. Tüm bu eril değerler sisteminin yeniden üretildiği bir alan 

olan sinema içerisindeki anne-kız temsilleri, toplumda kadına dayatılan roller üzerine çözümleme yapabilmek için 

önem taĢımaktadır. Bu çalıĢma kapsamında içinde bulunduğu sosyal yapılanmada etken konumda olan kadın 

karakterlerin, annelik deneyimlerini konu edinen film örnekleri incelenmiĢtir. Belma BaĢ yapımı Zefir, anne-çocuk 

iliĢkisini annelik kavramını kutsamadan ve kadını çocuğu üzerinden tanımlamadan ele alır. Anne-kız çatıĢmasını 

merkeze alarak, taĢrada yaĢayan bir kız çocuğunun büyüme hikayesini simgesel anlatı yapısı ile inceler. Böylece film 

aile iliĢkileri, ölüm ve yalnızlık gibi kültürün alanına dair kavramları eril dil yapılanmasından uzak bir film evreni 

içerisinde sorgulayarak, psikanalitik feminist teori bağlamında okumaya açık söylemler taĢır. Bu nedenle çalıĢmanın 

örneklemi için seçilen film, betimsel bir analiz ile psikanalitik feminist yaklaĢım çerçevesinde incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın ilk bölümünde psikanalitik feminist kuramcılardan birisi olan Luce Irigaray merkeze alınarak ilgili 

literatüre yer verilecek olup ikinci bölümde ise filmin temel problemini oluĢturan anne-kız çatıĢması bu kuram 

perspektifinden çözümlenecektir.  

Anahtar Kelimeler:  Anne-Kız, Psikanalitik Feminist Kuram, Luce Irigaray, Zefir 

 

GIRIġ 

 Sinemada anne-kız iliĢki biçimlerinin ortaya koyduğu anlatılar ataerkil sistemin toplumsal 

cinsiyet eĢitliğinden uzak, hiyerarĢik tutumunu çözümleyebilmek için önemli temsillerdir. 

Genellikle anaakım sinemada eril normlar çerçevesinde temsil edilen annelik, yerleĢik olan eril 

sistemi pekiĢtirmek amacıyla kutsal, özverili, birey olmaktan uzak olarak konumlandırılır. 

Ataerkil sistemin eril merkezli kültürü, baba ve oğul iliĢkisi üzerinde yoğunlaĢarak erkek 

karakterler üzerinden tanımladığı anne ve kız temsillerini, öykünün yan unsuru olarak kullanır. 

Bu nedenle anaakım sinemada annelik, film evreni içerisinde eril bakıĢın yansıması olarak yer 

alırken filmin temel çatıĢması olarak temsil edilmez. 

*Yüksek Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, ORCĠD: 0000-0001-9369-3333 

aydan_885@hotmail.com  



Ataerkil sistemin söylemlerine feminist bir perspektiften bakarak bu sistemin erkek merkezli 

çıkarımlarını dönüĢtürmeye yönelik çalıĢmaları ile tanınan Luce Irigaray, anne ve kız çocuğu 

arasındaki iliĢkinin eril sistem tarafından dıĢarıda bırakıldığına dikkati çeker. Bu sisteme karĢı 

anne-kız iliĢki bağının güçlenebilmesi için diĢil bir dil yaratmanın önemini vurgulayan feminist 

filozof, kadının değeri ile ilgili görüĢlerin temel olarak değiĢebilmesinin güçlü bir diĢil 

simgesellik yaratımı ile olanaklı olduğunun altını çizer (Sarup, 2004, s.170). Buradan hareketle 

Irigaray, simgesel diĢil dilin kurulabilmesi için psikanalitik çalıĢmalara önem vererek Freud‘un 

fallus merkezli çalıĢmalarına Lacan‘ın getirdiği eleĢtirilerden de faydalanarak yeni bakıĢ açıları 

kazandırmanın yanı sıra kadının özne olarak farkındalığının önemini vurgular. Bu bakıĢ 

açılarından birisi olan cinsel fark feminizmi ile kadının, kendi bedeni ile kurduğu iliĢkinin eril 

bakıĢtan ve normlardan uzak Ģekilde geliĢmesi sonucunda özneleĢen bilincine dikkati 

çekmektedir. 

Psikanalitik teoride erkek olmayan Ģeklinde tanımlanan kadın, sembolik sistemde erkek merkezli 

bakıĢa hizmet edecek Ģekilde temsil edilerek özne olmaktan uzaklaĢtırılır. Irigaray, psikanalitik 

kuramın fallus hasedi olarak tanımladığı Ģeyin kadın olmanın erkek olmamakla özdeĢleĢtirildiği 

Ģeye karĢılık geldiğinin altını çizer (2006, s.73). Erkek ol(a)mayan düĢüncesinden temellenen bu 

eril yaklaĢımlar sembolik sistem içerisinde tek cinsiyet üzerinden Ģekillenen kabullere neden 

olarak kadının eril sistemdeki yerini annelik üzerinden kısıtlar ve kadın üzerinde iktidar kurmayı 

amaçlar. Stone farklı feminist bakıĢ açılarına değindiği çalıĢmasında Irigaray‘ın, diĢi olmanın 

yalnızca annelik ile temellendirildiği eril kültür sistemin indirgemeci yaklaĢımının sonucu olarak 

anne ve kız çocukları arasındaki iliĢkinin zarar gördüğü yönündeki çıkarımlarına dikkati çeker 

(2019, s.186). Kültürel eğilimlerin erkek merkezli anlam pratikleri her türlü temsiliyet biçimlerini 

bu indirgemeci bakıĢ doğrultusunda Ģekillendirdiği gibi anne ve kız çocuğu arasındaki bağı da 

erkekler üzerinden tanımlamakta ve buna bağlı olarak da anne-kız iliĢkisinin verili eril normlar 

üzerinden temsiline neden olmaktadır. Anneliği ve anne-kız iliĢkisini temel olarak ele alan 

içeriklerin yetersizliği de indirgemeci yaklaĢımın Ģekillendirdiği eril hikâye anlatımının bir 

göstergesidir. Bu nedenle literatürdeki anne-kız odaklı çalıĢmaların yeterli sayıda olmayıĢı bu 

çalıĢmanın gerekliliğini oluĢturan etmenlerden birisidir. 2010 yapımı Belma BaĢ filmi Zefir, anne 

ve kızı arasındaki iliĢkiyi merkeze alması ve eril sistemin üzerinden tanımlanan kadınlık 

hallerinin yol açtığı yıkıcı ve yok eden tavrına dikkati çekmesi nedeniyle Irigaray perspektifi ile 

kadın olmaya, annelik ve kız çocuk arasındaki dinamiklere bakmaya olanak tanır. Filmin 
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anaakım sinema örneklerinde sıkça görülen esas konuya hizmet eden annelik kalıpları yerine 

temel olarak anne ve kız iliĢkisi üzerinden eril normları sorgulama amacı taĢıması, Irigaray 

perspektifinden çözümlemeye alınmasına imkân tanımaktadır. Ayrıca kuramsal olarak 

Irigaray‘ın, erkek merkezli kültür yapılanmasının neden olduğu ötekileĢtirilmeye maruz bırakılan 

anne ve kız çocuğu iliĢkisine odaklanarak sembolik sistemin örtük eril normlarına odaklanan 

çalıĢmaları, seçilen örneklem filmin söylemini analiz edebilmek için uygun kuramsal zemini 

oluĢturmaktadır. 

Örneklem film olarak seçilen Zefir, anne ve kız çocuğu arasındaki iliĢkiyi filmin temel çatıĢma 

unsuru olarak ele alır ve film evreni içerisinde annelik deneyimlerini farklı açılardan temsil 

ederek kız çocukları ile kurulan bağın eril normlar ile nasıl Ģekillendiğine odaklanır. Bu 

sorunların ortaya konuluĢ biçimi, yerleĢik eril sistemin hiyerarĢik düzenini, karikatürize kadın 

karakterlerini yeniden üretmeden diĢil sinema dili ile ortaya koyularak eril sistemi eleĢtiriye açan 

tartıĢma zeminini sağlaması yönüyle önem taĢımaktadır. Bu eleĢtiri ortamı ile psikanalitik 

kuramın erkek olamamaktan kaynaklı olarak nedenselleĢtirdiği anne ve kız çocuğu arasındaki 

problemli iliĢkinin asıl sebebinin, erkek bakıĢ ile yaratılan sembolik sistemin indirgemeci 

yaklaĢımının olduğu Zefir filmi üzerinden ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

ÇalıĢma kapsamında birinci bölümde psikanalitik feminist kuramcılardan Irigaray‘ın anne ve kız 

iliĢkisi bağlamında ortaya koyduğu cinsiyetler arası hiyerarĢinin sonuçları ile ilgili çıkarımları yer 

alırken ikinci bölümde diĢil sinema dilinin sembolik sistemin eril normlarına karĢı yarattığı 

dönüĢtürücü etkiye değinilecektir. Betimsel analiz yöntemiyle anne ve kız çocuğu arasındaki 

iliĢkinin verili eril normlar üzerinden tanımlandığı sistemlerde ortaya çıkan sorunların yarattığı 

yıkıcı sonuçların diĢil sinema dili ile yerleĢik olan eril bakıĢ tekrar üretilmeden sorgulanmasının 

mümkün olduğunu göstermek amaçlanmıĢtır. 

Luce Irigaray‟ın Anne-Kız ĠliĢkisine BakıĢı 

Psikanalitik kuramın kadını erkek olmayan Ģeklinde nesneleĢtirerek temellendirmesine 

eleĢtiri olarak geliĢen psikanalitik feminist teori, Freud‘un psikoseksüel geliĢim kuramı evrelerine 

ve çeĢitli psikanalitik kavramlara odaklanır. Eril söyleme hizmet eden kavramlara dair 

araĢtırmalar yapan psikanalitik feminist kuramcılardan birisi olan Irigaray, Freud ve Lacan‘ın 

insanın geliĢimsel psikolojisi üzerine yaptığı çözümlemelerini, kadını kültürel yapılanmada 

dıĢarıda bırakarak kısıtlı kavramlar üzerinden temsiline neden olması sebebiyle eleĢtirmiĢtir. Bu 

kavramlardan birisi olan Oidipus karmaĢası psikanalitik teoirinin cinsiyetler arası hiyerarĢik 



durumunun ortaya konulması açısından önem taĢımaktadır. Freud‘un psikoseksüel geliĢim 

kuramının evrelerinden birisi olan Oidipus sendromuna göre libidinal dürtüler karĢı cinsten 

ebeveyne yönelerek kız çocukları için eskiden sahip olduğu penisinin ondan alındığı imgelemine 

dönüĢür (Tura, 2010, s.57). Psikanalitik kuramın eril merkezli bu çıkarımları kız çocuklarını 

eksik tanımlamanın yanı sıra kadını erkek olmayan Ģeklinde konumlandırmaktadır. Bu dıĢarıda 

bırakma davranıĢı Lacan‘ın psikanalitik yaklaĢımlarında da devam etmektedir. Farklı 

disiplinlerden faydalanarak Freud‘un temellendirdiği kavramlar ile dil bilimi arasında iliĢki kuran 

Lacan‘a göre ise Oidipus karmaĢası, bireyin toplumsal bir özne haline dönüĢtüğü kültürel düzenin 

kökeninde yer alan simgesel bir karmaĢadır (Tura, 2010, s.82). Buradan hareketle erkek merkezli 

kültür düzenine giriĢi iĢaret eden Oidipus karmaĢasına göre kız çocuk kendisini önce eksik 

bırakılmıĢ sonrasında ise fallus merkezli sistemde ötekileĢtirilmiĢ olarak görür. Bu evrede 

kültürel bir özne haline gelmeyi deneyimlemeye baĢlayan çocuk önce aile ortamında, sonrasında 

toplumsal yapıda dil aracılığıyla kültürlenir. Simgesel evredeki kültürlenme pratiklerinin erkek 

merkezli tutumu sembolik dilin eril yapılanmasına ortam oluĢturur. Bu yaklaĢım kız çocukları 

için ötekileĢtirici bir sembolik düzen yaratımına neden olur. 

Lacan‘ın yapısalcı yaklaĢım ile Freud‘un geliĢim evrelerine yapmıĢ olduğu yeni çözümlemelerde 

de kadın eksik tanımlanarak imgesel ve simgesel evrelerde tamamlanmamıĢlığa maruz bırakılır. 

Oidipus karmaĢasının toplumsallaĢmanın ilk kuralları ile tanıĢılan yer olarak belirtildiği 

psikanalitik kuramda, erkek egemen bakıĢın hiyerarĢik düzeni anne ve kız çocuğu arasındaki 

iliĢkinin toplumsal boyutlarını da etkiler. Kültürel düzene giriĢi sağladığı düĢünülen bu yapının 

kadının annesi ile iliĢkisinin simgeselleĢtirilmeksizin tek bir eril soy zincirine göre 

örgütlendiğinin altını çizen Irigaray, böylece ataerkil düzenin anne-kız çocuk iliĢkilerini erkekler 

üzerinden Ģekillendirdiğini ortaya koymuĢtur (2006, s.14). Simgesel düzenin bu kabulleri anne ve 

kız çocuğu arasındaki bağı yok ederek diĢil soy ağacını görmezden gelmiĢtir. Ataerkil sistemin 

kız çocuklarını erkek üzerinden tanımlayarak eksik temellendirdiği psikanalitik kabuller 

sonucunda anne de dıĢlanarak tüm psikolojik çıkmazların hedefi haline getirilmiĢtir. Anne 

karnında kurulmaya baĢlayan bağın eril söylem tarafından hedef gösterilerek koparılması ve 

erkek anatomisinden temellenen kadın tanımı sebebiyle psikanalitik kuram, çok sesli ve 

çeĢitliliğe hizmet eden çözümlemelerden yoksun, kapsayıcı olmayan, özellikle kız çocukları için 

sınırlı ve dayatmacı söylemler taĢımaktadır. Psikanalitik kuramın kadının doğumdaki rolünü 

görmezden geldiği, simgesel olarak tamamen erkek merkezli bu tutumunda diĢil kendisini her 
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zaman eksik, yoksun ve öykünme içerisinde bulur (Sarup, 2004, s.172). Klasik psikanalitik 

teorinin Oidipus karmaĢasının açıklanması amacıyla ortaya koyduğu çıkarımlar bu sınırlayıcı 

söylemler için örnek verilebilir. 

“Kız çocuk için Oidipus daha güç bir deneyimdir. Çünkü nesne iliĢkilerinde 

libidonun anneden babaya taĢınması gerekir. Bu nedenle çocuklarda kastrasyon 

karmaĢasının Oidipus‟a giriĢte rol oynadığı düĢünülür. Oysa erkek çocuklarda bu 

karmaĢa, Oidupus‟un sonlarında yer alır. Kız çocuk eskiden bir penise sahip 

olduğunu, ancak bu organın annesi tarafından çalındığını kurgular. Böylelikle 

babasından bir penise, giderek çocuğa sahip olmayı düĢler ve annesine karĢı kin 

duymaya baĢlar.”  

Tura,2010, s.81-82 

Psikanalitik teori yine bu yaklaĢım ile sembolik sistemdeki kadının yerini annelik ile 

sınırlandırıp, simgesel evrede sağlıklı özneleĢmenin yolunu babanın yasası ile iliĢkilendirerek 

kadının özneleĢmesi yolundaki ayrımcı eril bakıĢı tekrar üretmektedir. Fallus merkezli yaklaĢım 

nedeniyle erkeğin ötekisi olarak konumlandırılarak sembolik düzende yoksun bırakılan kız 

çocukları, bu evredeki dıĢlanmıĢlığını erkek merkezli kültür sistemi nedeniyle yine bir kadın 

olarak eril bakıĢın nesnesi konumundaki anneye yansıtır. Erkek egemen bakıĢ nedeniyle yoksun 

tanımlanan kız çocuklarının sembolik düzendeki ötekileĢtirilme halinden annenin sorumlu 

tutulması eril psikanalitik çıkarımların bir sonucudur. Böylece anne ve kız çocuğu arasındaki bağ, 

erkek merkezli kabuller ile Ģekillenerek diĢil dil yok edilmiĢ olur. 

Kültürün sembolik dili eril yapısıyla kız çocuklarını bastırmaya ve eksik tanımlamaya yönelik bir 

tavır içerisindedir. Irigaray Lacancı simgesel düzenin, diĢil olanı babanın yasasına göre Ģekillenen 

eril dil yapılanması ile yoksun bırakarak, belirsiz bir tamamlanmamıĢlık içinde tanımladığına ve 

kadını kültür içerisinde sınırlı temsillere hapseden tavrına dikkati çeker (Sarup, 2004, s.48). 

Erkek egemen dilin kurduğu bu hiyerarĢik yapı kadının üretkenliği ile iktidar yarıĢına girer. 

Irigaray‘a göre diĢilliğin yaratıcı gücü ile girdiği bu yarıĢta görünür ve hâkim olmayı hedefleyen 

erkek egemen sistem ―Bir kadın bedeninin, rahminin, yumurtalığının doğal uzamında doğrulmuĢ 

olduklarından kültürel uzamı doğurmaya yetili olduklarını göstermeyi‖ amaçlar (2006, s.71). 

Buradan hareketle Irigaray, erkek merkezli psikanalitik teorinin ―penis kıskançlığı‖ olarak 

nitelendirdiği kız çocuklarını ötekileĢtiren eril bakıĢın temellendiği yerin, kadının doğurganlığına 



duyulan imrenme ve buna bağlı olarak geliĢen kıskaçlık olduğunun altını çizer. Erkek kültürel 

uzamı, eril dil yapılanması ile hakimiyeti altına alarak bilim, hukuk, din gibi alanlarda kendini 

görünür kılmaya çalıĢmaktadır. Erkekliğin iktidar alanlarına örnek olarak gösterilecek kutsal 

dinlerin inanıĢ biçimleri ve ritüelleri kadının üretkenliğinin karĢısına konumlandırılarak diĢil 

enerjinin yaratıcı gücünün toplum hafızasından silinmesini hedefler. 

“Kutsal iktidar olmadan, erkekler anne-kız çocuğu iliĢkilerinin ve bunların 

doğa ve topluma atfedilmesinin yerini alamazlardı. Erkek, kendine görünmez bir 

baba, bir baba-dil vererek Tanrı haline gelebildi. Erkek Söz [Verbe] olarak Tanrı 

haline geldi, ardından Söz olarak ete kemiğe büründü. Spermin dölleme gücü 

doğrudan görülebilir olmadığından, dilsel kod, yani Logos spermin yerini aldı.”  

Irigaray, 2006, s.70-71 

Erkek bakıĢı ile temellenen bu eril dilsel kod diĢilin yaratıcı gücü ile girdiği iktidar 

yarıĢında hakimiyet kurmayı hedeflemektedir. Bu dünyanın anlam yapılanması da yine diĢilin 

yaratıcı gücünün kültürel sistemde önemli bir ifade imkânı bulamamasına yönelik iĢlemektedir. 

Özellikle erkek merkezli kutsal din öğretilerinin ölüm ve ölüm sonrası hayata odaklanan tavrını 

yine bu anlam yapılandırması oluĢturmaktadır. Kadının doğumdaki rolü üzerinden Ģekillenen 

ölüm kavramına yoğunlaĢma tutumu, doğumu değersizleĢtirmeye yönelik yaklaĢımlardan biridir. 

Irigaray batı kültürünün bu yaklaĢımını savaĢ teknolojilerine ayırdığı büyük kaynaklardan yola 

çıkarak ölüme doğumdan daha fazla öncelik veren, yıkım odaklı tavrı ile açıklamaktadır (Stone, 

2019, s.261). Ölümü kutsayan bu yaklaĢımın diĢil olan ile birlikte geliĢen doğumu ötekileĢtirerek 

değersiz kılmayı ve unutturmayı hedeflediği görülmektedir. 

Batı merkezli fallus egemen sistemin sömürgeci ve ötekileĢtiren bu tavrına karĢılık Irigaray, diĢil 

bir dil yaratmanın önemini vurgular. Aynı zamanda bu sistemin ötekine yüklediği olumsuz 

anlamlara yoğunlaĢarak feminist kurama yeni bakıĢ açıları kazandırır. Tutal‘a göre Irigaray, 

erkek egemen sistemin kadını eril öznenin ötekisi tanımlayıĢına karĢı olarak, erkek özne ile aynı 

değerdeki öteki kadın özne bakıĢını ortaya koyar ve böylece kadının kendi farklılığını 

olumlayarak bu farklılık mücadelesi sayesinde erkek merkezli sistemde özgürleĢebileceğine 

vurgu yapar (2016, s.140). Öteki oluĢun farklılıktan doğan zengin çeĢitliliğine odaklanarak 

―Cinsel fark feminizmi‖ ile diĢil bir kültür ve geleneğin mümkün olduğuna iĢaret eden feminist 

filozof, bunun da kadınların kendi diĢil bedenleri ile kurdukları iliĢkinin farkındalığına ulaĢması 
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ile gerçekleĢebileceğini belirtir. Böylece simgesel düzenin diĢil olanı sınırlayıcı yapısı değiĢtirilir 

ve cinsiyet farklılığının araç olarak kullanımı ile diĢilin erkek merkezli konumundan kaynaklı 

erkek söylemini benimseyen durumunun da değiĢmesine olanak sağlanır (Durudoğan, 2014, 

s.83). Araç olarak kullanılan cinsiyet farklılığı ile eril iktidarın tek cinsiyetten yola çıkarak 

temellendirdiği hiyerarĢik kültürel düzenin adil olmayıĢına vurgu yapılarak aynı zamanda 

farklılıklara ve çok sesli kültür ortamına uygun bir sembolik düzenin varlığına dikkat çekilmiĢ 

olunur.  

Irigaray‘ın Héléne Rouch ile yapmıĢ olduğu röportaja göre anne ile bebeğin arasındaki özgül 

iliĢkilere dair önemli anlatılar taĢıyan plasenta iliĢkisi hoĢgörülü ve paylaĢımcı bir ortam için 

gerekli olan gücü içerisinde taĢır (2006, s.40). Her insanın deneyimlediği bu iliĢkinin biyolojik 

yapısı, kültürel süreçte ataerkil hiyerarĢiden kaynaklı karĢılaĢılan adil olmayan sisteme karĢın 

üretken ve kapsayıcı anlamlar içerir. Annenin bedeninde plasenta aracılığıyla geliĢmeye baĢlayan 

canlı, ben ve öteki iliĢkisine örnektir. Bu süreçte diĢil bedenin özelliği olarak öteki olan canlı 

organizmanın reddedilmeden kendi içerisinde geliĢimine hoĢgörü gösterildiği görülür (Irigaray, 

2006, s.47). HiyerarĢik bir tutum göstermeden farklılıkları tanımaya yönelik olan bu hoĢgörü 

ortamı kız çocuklarının eksik erkek olarak tanımlandığı ve yalnızca anne olarak temsiline olanak 

tanındığı sembolik sitemin ortamına benzemez. Erkek kültür bu hoĢgörü ortamını tersine 

çevirerek erkek ve kız çocuğu arasında eril bir hiyerarĢik sistem yaratır ve diĢil olanı öteki olarak 

dıĢlar. ―DiĢil beden farklılığa saygıyı üretirken, ataerkil toplumsal beden farklılığı dıĢlayarak 

kendini hiyerarĢik olarak kurar.‖ (Irigaray, 2006, s.47). Ġnsanın anne karnındaki geliĢimi ve 

doğuma kadar geçirdiği evrelerin biyolojik yapıları erkek egemen bilim tarafından yok sayılarak 

eril bakıĢ ile tekrar kurgulanmıĢtır. Annenin çocuğu ile plasenta yardımıyla kurduğu bu bağın yok 

sayılmasının ardında erkek egemen sistemin kadının doğurganlığını unutturmak amacıyla yerine 

koyduğu dil ile sembolik düzenin yaratıcısı olma arzusu yatmaktadır. Erkek oluĢturduğu bu 

sistemde varlık ile olan bağını ifade etmek için kullandığı sözlerde fetüsün plasenta ile olan 

iliĢkisini çağrıĢtırmaktadır (Irigaray, 2014, s.40). Ancak bu iliĢkinin öteki ile kurduğu hoĢgörü 

ortamını ve farklılıklara olan kapsayıcı yaklaĢımını dıĢarıda bırakan eril sistem böylece kız 

çocuklarının doğum sürecinde anne ile kurduğu bağın unutturulmasına da ortam hazırlar. Bu 

tutumun toplumsal hayatta karĢılığı ise kapsayıcı diĢil performansların yerini, erkek iktidarını 

üreten hiyerarĢik çıkarımlara bırakması ile sonuçlanır. Tüm bu erkek sistemin yok edici tavrına 

çözüm olarak Irigaray anne ve kız çocuğu arasındaki bağın güçlendirilmesine odaklanmıĢtır. 



Ayrıca kadının doğum sürecindeki evrelerden faydalanarak modellendirdiği, farklılıkları 

kapsayan ve hoĢgörü ortamının hâkim olduğu kültür sistemini, birçok psikanalitik kuramcının 

çıkıĢsız olarak kabullendiği ataerkil sistemin yerine koymuĢtur. Bu ortamın ise diĢil bedenin 

farklılıkları ile geliĢen diĢil kimliğin tanınması ile mümkün olacağının altını çizen Irigaray, diĢil 

dilin bu süreçteki önemine de dikkati çekmiĢtir. 

Sinemada DiĢil Dil ve Anne-Kız ĠliĢkisi 

Irigaray‘ın kültürel hayatta kadına dayatılan eril normlara ve bunun bir sonucu olarak 

kadının özneleĢememesi durumuna yönelik geliĢtirdiği diĢil kimlik inĢası, sinemanın ataerkil 

söylem dünyası için de geçerlilik taĢımaktadır. Sinema belirlediği hedef kitlesini anaakım 

üretimlerle norm taĢıyıcısı haline getirerek toplum içerisindeki sosyal organizasyonlara dair 

belirli söylemler inĢa etmektedir. Smelik (2008) anaakım sinema içerisindeki hikayelerin anlam 

yansıttığı görüĢü yerine anlamı inĢa eden söylemlere evrilmiĢ olduğunun altını çizerek, sinemanın 

kadınlar ve diĢil hakkında anlamlar üreten kültürel bir pratiğe dönüĢmesinden bahseder (2008, 

s.4). Bu söylemlerin kadın olmak ile ilgili çizdiği temsiller sosyolojik, psikolojik, kültürel açıdan 

olduğu gibi birçok farklı disiplinden de okumaya açık söylemler taĢımaktadır. Bunlardan birisi 

olan psikanalitik kuram kültür sisteminde erkek olmayan ve yoksun olarak belirlediği kadın 

tanımı ile erkek merkezli anlatılara ortam hazırlamaktadır. Eril bakıĢ ile temellenen bu sembolik 

sistemde kadın ilk olarak fallus eksikliği ile hadım edilme korkusunu temsil ederken ikinci bir 

iĢlev olarak da annelik ile sistemde var olma çabası göstererek çocuğunu sembolik düzenle uyum 

içerisinde büyütme arzusu taĢır (Mulvey, 2019, s.202). Böylece eril sembolik sistemde 

özneleĢemeyen sadece belirli temsiller aracılığıyla ifade imkânı bulan kadın, eril dil yapılanması 

ile normların taĢıyıcısı haline gelmektedir. Sembolik sistemde erkeğin ötekisi olarak 

nesneleĢtirilen kadın, erkek merkezli kurallar bütününde etkisiz olarak temsil edilir. Irigaray da 

erkeğin kendi egosunu dünyaya yansıttığını ileri sürerek dünyanın her nereye bakarsa baksın 

erkeğin kendi yansımasını görmesini olanaklı kılan bir ayna haline geldiğinden bahseder (Sarup, 

2004, s.171). Bu durum sinemanın toplumsal olan ile kurduğu iliĢkiye yansıyarak film evreni 

içerisinde erkek bakıĢtan temellenen kadın temsiller kurgulanmasına neden olur. HiyerarĢiye 

dayalı anlatıların farklı temsillerden yoksun, erkek merkezli ve eril olmayan tüm söylemleri 

dıĢlayıcı bu tutumu diĢil sinema dili ile farklılık göstermeye baĢlamaktadır. Feminist sinema ile 

kurulan bu farklılık diĢil olanı erkek merkeziyeti üzerinden kurmadan hikâyenin kendi baĢına bir 

öznesi olarak kurgular. Buradan hareketle kültürün içerisindeki erkek egemen hiyerarĢik düzenin 
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eril söylemlerini eleĢtiriye açarak bu söylemlerin erkek bakıĢ ile üretilen kadın ve diĢilik 

kavramlarını yerleĢik olan eril kodlardan farklı Ģekilde ele alan filmler kadın filmleri olarak 

nitelendirilebilir (Öğüt, 2009, s.203). Bu filmlerin feminist perspektiften faydalanarak getirmiĢ 

olduğu yeni bakıĢ açıları ile kadının karakter oluĢumunda özne olarak kendi arzuları, hayatı 

deneyimleyiĢ tarzı, diğer kadınlar ile olan iliĢkilerinde ortak deneyimlerin ortaya çıkarıldığı diĢil 

bir film evreni yaratılmaktadır. Sinemanın klasik anlatı yapısı ve eril merkezli kamera bakıĢı da 

bu perspektiften etkilenerek diĢil olanın bakıĢ açısıyla Ģekillenmektedir. DiĢil olanın sinemada 

feminist bir bakıĢ açısıyla temsiliyet kazanma süreci kadının bedeni ile kurduğu iliĢkinin eril 

bakıĢtan uzaklaĢarak oluĢan anlamlandırılma süreci ile paralel geliĢmektedir. Kadının kendi 

bedeni ile kurduğu iliĢkinin sinemadaki yansıması doğadaki diĢil enerji formları ile temsil 

edilerek, eril bakıĢtan temellenen bedenin parçalı temsili ve buna bağlı olarak bedeni metalaĢtıran 

yaklaĢımın yerini almaya baĢlamasıyla oluĢmaktadır. Sinema dilinin diĢil dönüĢümü yerleĢik olan 

erkek merkezli söylemlerin ve bakıĢın eleĢtirilerek ve bu eril kültürel pratiklerden uzaklaĢılarak 

geliĢim gösterdiği görülmektedir.  

ZEFIR FILMININ BETIMSEL ANALIZI 

ÇalıĢmanın örneklemi kapsamında seçilen Zefir filmi betimsel analiz yöntemiyle 

çözümlenmiĢtir. Nitel veri analizi yaklaĢımlarından birisi olan betimsel analiz ile elde edilen 

veriler sistemli bir Ģekilde açıklanmaktadır. Bu analiz yöntemi ile oluĢturulan temaların birbiriyle 

olan iliĢkisi anlamlandırılarak düzenli bir Ģekilde yorumlanması amaçlanmaktadır. Dört 

aĢamadan oluĢan betimsel analizin ilk adımını, veri analizi için oluĢturulan çerçevenin hangi 

temalar ile düzenleneceğinin belirlendiği kısım oluĢturur. Sonraki aĢama oluĢturulan verilerin 

anlamlı bir Ģekilde bir araya getirilip tanımlandığı yerdir. Bulguların tanımlandığı yer olan 

üçüncü aĢama ile de düzenlenen verilerin doğrudan alıntılarla desteklenmesi gerekmektedir. Son 

aĢamada ise bulguların arasında nedensellik iliĢkilerinin yorumlanması, anlamlandırılması yapılır 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2011, s.223-224). Buradan hareketle Irigaray‘ın psikanalitik feminist teori 

bağlamında kız çocuk ve anne iliĢkisine yaklaĢımı, örneklem olarak seçilen filmin anne-kız 

iliĢkisini ele alıĢ biçimiyle ortak noktalar taĢıması nedeniyle birlikte incelenmiĢtir. Irigaray 

perspektifinden film evreni içerisinde anne ve kız iliĢkisini etkileyen unsurlar tanımlandığında 

yönteme uygun olarak belirlenen temalar, doğum-ölüm arasında anne ve kız çocuğu olmak ve 

kültürel uzamda anne-kız iliĢkisi olarak belirlenmiĢtir. Elde edilen veriler bu temalar 

doğrultusunda yorumlandığında, kültürün birçok alanında Ģekillenen kavramların annelik ve buna 



bağlı olarak anne-kız iliĢki biçimlerini hiyerarĢik eril bir bakıĢ ile tekrar ürettiği görülmektedir. 

Ancak sinema farklı temsillere yer veren yaklaĢımı ile bu anlatıların dönüĢümüne olanak 

sağlamaktadır. Zefir filmi bağlamında alternatif temsillerin eril söylemleri yeniden üretmeden 

diĢil bir perspektifle eleĢtiriye açarak düĢünsel sürece katkı sağladığının ortaya konulması 

amaçlanmıĢtır. 

Filmin Konusu 

Okul tatillerini anneannesi ve dedesi ile birlikte yaylada geçiren Zefir, ergenlik çağına 

girmeye baĢlayan 11 yaĢında bir kız çocuğudur. Annesinden uzak kalması nedeniyle zamanının 

büyük çoğunluğunu yayladaki patika yolu gözleyerek annesini beklemekle geçirmektedir. Yayla 

hayatının bir sonucu olarak hayvanlarla ve bitkilerle yakın bir iliĢki halinde olan Zefir, Havva‘nın 

ineği Nergis ve yavrusu ile de yakından ilgilenir. Nergis‘in kaybolması üzerine tüm yayla 

halkının aramaya çıktığı gecenin ertesi günü Zefir‘in annesi Ay, yaylaya gelir. Hayatı ile ilgili 

aldığı kararları ailesine açıklamak için yaylaya dönen annesi ile beklediği gibi bir yakınlık 

kuramayan Zefir için annesinin kararı hayatında önemli bir dönüĢümü beraberinde getirecektir. 

Filmin Analizi 

Irigaray‘ın psikanalitik kuramın eril bakıĢı ile temellenen annelik kavramına getirdiği 

eleĢtirilerden faydalanarak, örneklem filmin anne-kız çatıĢmasına yönelik belirli temalar 

oluĢturulmuĢtur. Betimsel analiz yöntemiyle incelenecek filmin temalarını kültürel uzamda anne- 

kız iliĢkisi ve doğum-ölüm arasında anne ve kız çocuğu olmak oluĢturmaktadır. Buradan 

hareketle film analizi iki baĢlık çerçevesinde incelenecek olup ilk olarak anne ve kız iliĢkisinde 

ortamın etkisine odaklanılacak, sonrasında ise eril kültür yapılanması ile anlamlandırılan ölüm ve 

yaĢam kavramlarının cinsiyetler arası hiyerarĢik tutumunun anne ve kız çocuğu iliĢkisi üzerindeki 

etkisi tartıĢılmıĢtır. 

Kültürel Uzamda Anne-Kız ĠliĢkisi 

Zefir annesinin iĢleri nedeniyle anneanne ve dedesiyle birlikte kaldığı yayla evinde 

vaktinin çoğunu hayvanlar ve bitkilerle birlikte geçirir. Yayladaki oba halkıyla paylaĢtığı zamanı 

buranın temsilleri ve rutinleriyle Ģekillenir. Yalnızlığın ve zamanın akıĢının Ģehir hayatından 

farklılığı yayladaki canlıların ritmine odaklanan kamera ile sıkça gösterilir. Ġnsanların obadaki 

rutinleri devam ederken aynı zamanda perdede bir salyangozun yapraktaki yürüyüĢü, mutfak 

tavanına ağlarını örmekte olan örümceğin ritmi, film evreni içerisindeki zaman algısına da yön 
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vererek Ģehir hayatındaki önemli kavramlardan birisi olan hız ve planlama ile sahip olunma 

arzusu taĢınan zamanın anlamlandırma pratiklerini sorgulatır. 

Yayla hayatının Ģehirden farklı yönlerinin temsil edildiği film evreni, sembolik yapılanma söz 

konusu olduğunda bu farklılığı içermemektedir. Zefir‘in gözünden izlenilen oba içerisindeki 

olaylar ve yayla hayatı eril düzenin hiyerarĢiye dayalı sisteminin devam ettiğini göstermektedir. 

Film; Zefir, annesi Ay ve anneannesinin iliĢkilerine odaklanarak merkezine kadın temsillerini 

alsa da Zefir‘in hiç adı geçmeyen babası ve sık sık kaybolan dedesi ile eril iktidar yapılanmasını 

hissettirir. Böylece erkek merkezli düzen doğrudan görünür olmasa da tanrısal olarak varlığını 

korur. Zefir yayladaki vaktinin çoğunu annesinin yolunu gözlediği patika yolu izleyerek 

geçirmektedir. Bu süreçte izleyici de anneyi beklemeye koyulur. Annenin isminin Ay olduğu 

diegetic olmayan materyal olarak jenerik yazısı ile verilmektedir. Annenin adının yok sayıldığı ve 

dile getirilmediği bu yaylada Ay, obaya geldiği andan itibaren Zefir‘in annesi, kendi anne ve 

babasının kızı konumuna yerleĢtirilir. Buradan hareketle yayla, kadın için baĢkasının gözüyle 

tanımlanan, özne olmaktan uzak domestik bir alana dönüĢmektedir. Ay‘ın isminin yaylada hiç 

dile getirilmemesine karĢılık Zefir‘in annesini beklerken zamanının çoğunu geçirdiği ve sütünü 

severek içtiği yaylanın en sevilen ineği Nergis için durum farklıdır. Nergis‘in kaybolduğu günün 

gecesinde yayla halkı uzunca bir süre Nergis‘e seslenerek birlikte aramaya koyulmuĢlardır. 

Havva‘nın ilgilendiği, yenice bir buzağı doğuran ve sütünün güzelliği ile ünlü olan Nergis için 

sembolik düzenin diĢil için konumlandırdığı yerde olduğu söylenebilir. Doğurganlığından ve 

besleyiciliğinden sınırsızca yararlanılan ve buna bağlı olarak kültür sisteminde bir ismi olan 

Nergis sembolik sistemin arzuladığı annelik modeli için kusursuz bir temsildir. Nergis‘in oba 

halkı tarafından isminin bağırılarak arandığı sahnede seslerin üzerine bindirilen anne Ay 

görüntüsü ile Zefir‘in annesi ilk kez perdede kameraya bakarken görünür. Bu kamera açısının 

aynı Ģekilde uygulandığı baĢka bir karakter ise Nergis‘tir. Filmin ilk sahnesinde Nergis‘in 

gözlerine yakın plan Ģeklinde yer verilerek, kameraya bakmakta olan anne ile Nergis arasında 

kurulan paralellik kültürel düzenin diĢil olana karĢı ikircikli yaklaĢımına iĢaret eder. Erkek 

kültürün doğayı ve doğadaki her unsuru tanımlayıĢ biçimi eril bakıĢ ile temellenerek erkek 

merkezli bir anlamlandırma ile varlık kazanır. Kırmızı mantarlar, kırmızı kazaklı Zefir, kırmızı 

kamyonla yaylaya gelen Ay arasında renk kodları ile kurulan iliĢki, oluĢ halinde evrende bulunan 

her Ģeyin eril kültür tarafından hiyerarĢik Ģekilde etiketlendiğine dikkati çeker. Doğası gereği 

farklı olan, oluĢ halinde yaĢamsallığını sürdüren canlılar erkek merkezli faydacı bir anlayıĢla 



ötekileĢtirilir. Filmdeki kadınların mantarlara görünürlük kazandırdığı her sahnede bir erkek 

tarafından mantarların zehirli olduğuna vurgu yapılır. Böylece erkek bakıĢın kendisi için faydalı 

olmayanı etiketleyerek olumsuzladığının altı çizilir. Film evreni zehirli mantarlar ve kadınlar 

arasında renk kodlarıyla kurduğu anlamsal çağrıĢım ile erkek bakıĢın öteki ile kurduğu iliĢki 

arasında bir paralellik kurar. Kadınlar da tıpkı doğanın içerinde yaĢayan her canlı gibi erkek 

kültür tarafından Ģekillendirilip, erkek merkezli bir faydalı hale getirilme çabası ile karĢı karĢıya 

kalmaktadır. Buradan hareketle farklı olan her Ģeyin maruz bırakıldığı eril bakıĢın olumsuz 

anlamlandırma pratiği ile kadınların da karĢılaĢtığı görünmektedir. 

Doğum-Ölüm Arasında Anne ve Kız Çocuğu Olmak 

Filmin annelik temsilleri ele alındığında ataerkil düzenin normatif kalıplarını taĢıyan 

Zefir‘in anneannesinin geleneksel kodlar ile eril söylemi taĢıyan bir temsile sahip olduğu 

söylenebilir. Zefir‘in bakımıyla yakından ilgilenerek yayla hayatına uyumlanması için çaba sarf 

eden anneanne, filmin baĢında mâni ile uyandırdığı torununun annesi ile ilgili rüyasını dinleyerek 

dedesini bulması için ormana gönderir. Zefir‘in asıl aradığı Ģey annesi olsa da dedesini aramaya 

baĢlar. Bu sırada karĢılaĢtığı Ģey ise ölüm olur. Ölü bir hayvanın bedenini gören Zefir dedesinin 

aracılığıyla ölü bir bedenin gömülme ritüelini öğrenir. Filmdeki ölüm ile ilk karĢılaĢma ve bunun 

dildeki, ritüeldeki karĢılığının bir erkek aracılığıyla gerçekleĢmesi Lacancı yaklaĢım ile babanın 

yasasına iĢaret eder. Sembolik sistemde çocuğun kültürel olanla iliĢkisini belirleyenin babanın 

yasası olduğundan bahseden Lacan bu evrede çocuğun özneleĢebilmesi için iktidar odağı olan 

fallus sahibi ile uyumlanmasının önemini belirtir (Tura, 2016, s.82). Zefir‘in aslında doğanın 

döngüsü içerisinde bir parça olan ölüm ile iliĢkisi dedesinin öğretisi nedeniyle gömülme gibi bir 

ritüel ile birlikte anlamlanır. Erkek aracılığıyla öğrenilen bu anlamlandırma kültürün alanına 

iĢaret etmektedir. Irigaray‘a göre erkek kültür diĢil olanın doğurganlığını unutturmak için yaĢamı 

değersizleĢtirmeye yönelik bir erkek tanrı yaratır ve ölüm sonrasına odaklanarak ölümsüzlüğü 

arzular (2014, s.90). Dedesi ile ölü bedenleri gömdüğü sahnenin ilahi bakıĢ açısıyla verilmesi de 

erkek merkezli dini anlayıĢlara yönelik bir okumaya imkân sağlamaktadır. Film boyunca 

öğrendiği defin ritüelini karĢılaĢtığı tüm ölü hayvanlara uygulayan Zefir‘in kültürün alanına dair 

bu uyumlanma süreci izleyen, gözetleyen tavırlarıyla da devam eder. Yatağında çevreyi 

incelemesine yardımcı olan dürbünü ile etrafı inceleyen Zefir‘in dikizlemeye yönelik merakı, 

erkek merkezli aydınlanmacı aklın görmeyi, bakıĢı öne çıkaran tavrına karĢılık gelmektedir.  
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“Hayat, nesnemsi Ģeydeki temsilinde donup kalır. Ve anlam duyusal, tensel algıya 

kapanır. Gözler ve kulaklar, gerçek olarak adlandırılan ve Ģimdide kendini belli 

eden Ģeyi algılamaz, yalnızca görülmüĢ ve duyulmuĢ olanı tanır.” 

Irigaray, 2014, s.55 

Irigaray, görme üzerine kurulu bu erkek sistemin diĢil olan her Ģeyden uzaklaĢması ve 

hiyerarĢi kurmaya çalıĢması sonucu anlamı kaybetmesi nedeniyle yeniden bir anlam arayıĢında 

olduğundan söz eder. DiĢil olandan uzaklaĢması ile oluĢan bu anlam ihtiyacı sonucu ölüm ve 

sonrasını kutsama pratiklerine yönelen eril sistem dil yapılanması ile bu ihtiyacına çözümler 

üretme yoluna girer. Eril bakıĢın bu nesneci tutumu Zefir‘in bakıĢı ile film evreni içerisinde 

yerini alır. Zefir‘in gözünden hikâyeye dahil olan izleyici ise erkek egemen kültürün devamı 

niteliğindedir. Ay‘ın Zefir‘i yaylada bırakarak kendisinin geri dönmemek üzere gidecek olduğunu 

ailesine açıkladığı sahnede izleyici de Zefir‘in odasında konuĢmaları dinlemektedir. Ay ve annesi 

arasında geçen diyalogların duyulmayıĢı, Ay‘ın verdiği karara yönelik nedenlerinin dinlenmeyiĢi 

ataerkil iktidarın baskısı altındaki kadının sözünün dinlenmeyiĢine, sesinin sansürleniĢine örnek 

bir sahnedir. Bu nedenle film evreni içerisinde Ay anlaĢılmaz, eril kültür Ay‘ın verdiği kararlarla 

ilgilenmez. DiĢil olanın bu kültürde kendine yer bulabilmesi, eril bakıĢ ile temellenen temsiller ile 

mümkündür. DiĢilin ancak o zaman bir ismi olabilir. Sütünün güzelliği ile oba halkının gözdesi 

olan, kaybolunca uzunca bir süre aranması ile temsil edilen Nergis gibi. Zefir için ise Nergis, süt 

aracılığıyla beslendiği bir kaynağa dönüĢmektedir. Bu bağlamda Zefir‘in Nergis ile kurduğu iliĢki 

annesi ile hayal ettiği iliĢkisinin farklı bir temsiline dönüĢmektedir. Nitekim annesini beklediği 

zamanlarda ilgi gösterdiği tek Ģeyin Nergis‘in sütü olması ve bunun dedenin Ģekerli tarifi ile 

sevdiği bir süt içme rutinine dönüĢmesi Zefir‘in annesi ile kurduğu bağ iliĢkisine dair anlamlar 

taĢır. Lacancı bir perspektif ile oral dönemdeki anne ile bebeğin arasındaki bağ dolayımsız yani 

herhangi bir dıĢ etkenden bağımsız bir iliĢkidir. Anne ile bebeğin arasında güçlü bağların 

oluĢtuğu, her türlü ihtiyacın anne tarafından koĢulsuzca karĢılandığı süt çocuğu evresinde anne, 

Tanrı -kadiri mutlak- konumundadır. Bu dönemde çocuk annesiyle bütünleĢmeyi, annesinin 

arzusunun nesnesi olmayı arzular (Tura, 2006, s.183). Zefir‘in ihtiyaçların sınırsızca karĢılandığı 

süt çocuğu evresine dair kurduğu özlem bu süt içme ritüelleri ile temsil edilmektedir. Annesine 

karĢı arzuladığı iliĢki biçimi oral dönemde kurduğu dolayımsız iliĢkiye benzer.  

Süt aynı zamanda diĢil olanın yaĢam enerjisine ve besleyici tarafına dair bir göstergedir. Hayatın 

belirli dönemlerinde yaĢamsal değere sahip olan bu besin ile diĢil doğurganlığının önemine vurgu 



yapılır. Filmde dedenin tarifi ile Zefir‘e sunulan süt diĢilin yaĢam enerjisine erkek merkezli bir 

sansür yerine geçerek diĢile ait olan besleyici enerjinin unutturuluĢuna hizmet etmektedir. Tıpkı 

doğum yerine ölümün altını çizen erkek merkezli kültür yapılanması gibi. Zira Zefir annesinin 

dönüĢünden sonra süt içme ritüeline yönelik sorunlar yaĢar. Annesinin getirdiği sütleri 

beğenmeyen, dedesinin tarifini ve kaybolan Nergis‘in sütünü arayan Zefir, eril bakıĢın 

tanımladığı kültüre fayda sağlayan annelik formunun beklentisi içerisinde olarak sembolik 

sistemin erkek bakıĢına uyumlandığı görülür. Bu bağlamda film evreni içerisinde doğrudan 

kameraya bakan gözlerin Nergis‘in ve Ay‘ın gözleri olduğu sahneler önem taĢımaktadır. Eril 

normun taĢıyıcısı Zefir‘in gözünden filme dahil olan izleyiciye karĢı olan bu bakıĢ, dikizleyen 

izleyiciye yabancılaĢtırıcı bir unsur olarak kültürün diĢil olana dair annelik, kadın olmak gibi 

temsiller yolu ile kurduğu baskıya yönelik, var olan eril sistemi sorgulatma amacı taĢır. 

Filmin son sahnesi batı merkezli eril kültür tarihi ve mitolojik ögeler açısından çok katmanlı 

okumalara açık bir anlatıya sahiptir. Erkek egemen kültür, annenin insan yaĢamındaki yerini 

yadsıyarak yaĢamın yerine ölümü koyar ve doğumu değersizleĢtirir. Kadının doğurganlığı ile 

yaĢamı temsil ediĢi erkeklerin ulaĢamayacağı bir yerde olması nedeniyle kadının unutulması 

erkeklerin dünyasında daha makul bir yer tutar (Irigaray, 2014 s. 93). Bu sistemin bir sonucu 

olarak anne ve kız çocuğu arasındaki bağ da sembolik sistemin dıĢında bırakılır. Öyle ki birey 

olarak sadece anneliği ile hayatı deneyimlemeyi reddeden Ay, hayal ettikleri ile yaylada var 

olamazken gitmesine de izin verilmez. Bu süreçte karĢılaĢtığı en büyük engeller arasında annesi 

ve kızı Zefir‘in yer alması, eril iktidarın diĢil soy ağacına yönelik geliĢtirdiği hiyerarĢik saldırıya 

tekrar iĢaret eder. Son sahnede Zefir‘in annesi ile yaĢadığı çatıĢma bu eril sistemin betimlenmiĢ 

hali niteliğindedir. Bu sahnede annesinin gidiĢ kararını kabul etmek istemeyen Zefir patika yolda 

Ay‘ın karĢısına çıkar. Birlikte manzaraya karĢı oturup konuĢmaya karar verirler. Zefir, arzuladığı 

gibi gitmeyen konuĢmanın sonunda annesini uçurumdan iter. Bu sırada duyulan motorlu testere 

sesiyle kesilen ağaçlar ile doğa ve kadının katlediliĢine dair paralellik kurulur. Doğanın yok 

ediliĢi sırasında Zefir‘in de annesini öldürmesi ataerkil sistemin kadına ve doğaya uyguladığı 

baskının benzer amaçlar doğrultusunda gerçekleĢtiğine iĢaret eder. Irigaray, diĢil soy ağaçlarını 

yok sayan eril zihniyetin öteki dünyalar üzerine kurulu sisteminin, bitki örtüsü ve diğer canlı 

türlerini yok ettiğini iĢaret eder ve buna bağlı olarak yerküreye ve evrene duyulan saygının yok 

sayılarak sömürü ve hiyerarĢik düzenin oluĢumuna dair ortamın hazırlanmıĢ olduğuna vurgu 

yapar (2006, s.26). Bu bağlamda yaĢayan ve canlı olan Ģeylerin öneminin olmadığı ve saygı 
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ortamının yok edilerek ölüm ve sonrasının kutsandığı çeĢitli eril sistemlerle kurulu sembolik 

düzende Zefir de annesine dair geliĢtirdiği mülkiyet anlayıĢını ölüm ile sonuçlandırır. Annenin 

özgürlüğünün bir göstergesi olarak gitmeyi tercih etmesinin ataerkil kültürdeki karĢılığı ölüm ile 

eĢdeğerdir. Erkek merkezli kültüre uyumlanmasının bir sonucu olarak Zefir annesini uçurumdan 

iter. Doğumun yok sayılmasına bağlı olarak geliĢen annenin simgesel ölümü bu sahne ile gerçek 

anlamda ölüme dönüĢerek ana katli üzerine kurulu kültür tarihinin altı çizilmiĢ olur. Annesini 

ittiği uçurumda aramaya çalıĢtığı sırada öznel kamera ile izleyici de sahneye dahil edilerek anneyi 

arar. Eril kültürün bir parçası olarak izleyici de Zefir‘in anne çığlığına ortak olmuĢtur. Bu 

sahnenin ardından Ay‘ın ölü bedenini bulan Zefir, annesinin baĢındaki kanını temizleyerek 

dedesinden öğrendiği gömme ritüelini gerçekleĢtirir. Ardından annesinin dağılan eĢyalarının 

arasında bulduğu yemeği yer ve uykuya dalar. Zefir‘in sebep olduğu ölüm karĢısındaki gerçekliği 

değerlendirmeden uzak tavrı Lacan‘ın yaĢamın baĢı olarak tanımladığı tekbenci, haz odaklı 

döneme dair benzerlikler taĢımaktadır. 

“Çocuk omnipotent (kadiri mutlak) bir eksiksizlik yaĢamaktadır. Kendi ile 

dıĢarısı arasındaki ayrım netleĢmemiĢtir. Henüz Ben geliĢmediği için "gerçeklik 

duygusu" söz konusu değildir. Çocuğun tek eğilimi olan içsel gerilim ve uyarımı 

ortadan kaldırmak (tatmin) bilinç kaybı ile birlikte gider; karnı doyan çocuk uykuya 

dalar.” 

Tura, 2010, s.72 

Ben‘in anneden ayrılarak kendilik hailini aldığı ve böylece çocukta gerçeklik duygusunun 

geliĢmeye baĢladığı arkaik Ben‘in Zefir için oluĢmadığı söylenebilir. Ancak kültürel özneye 

uyumlanma sürecinin anneyi öldürmesi ile tamamlandığı buradan hareketle erkek bakıĢın 

temellendirdiği babanın yasasına dahil olma sürecinin gerçekleĢtiği görülmektedir. Annesinin 

baĢında uykuya dalan Zefir‘in uyanıĢının Nergis‘in sesini duyması ile olması ve ardından arzu 

nesnesi olarak konumlandırdığı, eril iktidarın nesneleĢtirdiği Nergis‘e sıkıca sarılması Zefir‘in 

erkek merkezli sisteme uyumlanma sürecinin sonuna iĢaret eder. 

SONUÇ 

2010 yapımı Belma BaĢ filmi Zefir, anne ve kız çocuğu iliĢkisini merkezine alarak ataerkil 

düzen içerisinde Ģekillenen birçok unsurun maruz kaldığı sömürü ve yabancılaĢtırma tutumuna 

dikkati çekmesi yönüyle önemli temaları ele almaktadır. Filmin ilk sahnesinde Zefir‘in anne 



çığlığına ve rüyasından uyanıĢına yer verilir. Öykünün döngüsel yapısına hizmet edecek Ģekilde 

filmin final sahnesinde Zefir‘in anne çığlığı tekrar duyulur. Uçurumdan ittiği annesinin baĢında 

uykuya dalan Zefir, Nergis‘in sesi ile uyanır. Böylece izleyici Nergis‘in gözleri ile baĢlayan ve 

sona eren filmin döngüsel zaman algısına dahil edilir. Alternatif karakter temsilleri ve filmin 

teknik kurgusu göz önünde bulundurulduğunda sinemanın klasik anlatı yapısının erkek merkezli 

tavrından ve çizgisel zaman anlayıĢından uzak kalarak bir anlatı ortaya koyan örneklem film, 

içerisinde kurduğu diĢil dil ile ataerkil kültür sistemini eleĢtiriye açmaktadır. Annenin ölümünü 

bir cezalandırma yaklaĢımı ile ele almadan ve ölümü kurtuluĢ olarak idealize etmeden, erkek 

sistemin kurduğu ikili yapıdan uzak bir Ģekilde anlatıya taĢıyan filmin diĢil dil yapılanması ile 

kurulu bir sistem eleĢtirisi oluĢu doğanın sembolik olarak anlam üretiminde merkeze alınması ile 

gerçekleĢmektedir.  

Annelik ve kadın olmak ile kurduğu çatıĢmaları, annesini bekleyen kız çocuğu teması ve kültür-

doğa alegorisi üzerinden anlatan film, eril sistemi sorgulamaya açarken kullandığı dil ile yerleĢik 

olanı yeniden üretmeden eleĢtiri ortaya koymaktadır. Zefir karakterinin erkek merkezli sistemin 

bir parçasına dönüĢümünün anlatıldığı filmin son sahnesi Irigaray perspektifinden erkek merkezli 

kültür tarihinin anne katli üzerine kurulu olduğuna dikkati çeker. Annesinin uçurumdan 

düĢmesine sebep olan Zefir böylece eril sistemde sembolik olarak gerçekleĢmesi dayatılan anne 

ölümünü temel anlamda da gerçekleĢtirir. Erkek kültürün anne ile oluĢan bağın koparılmasına 

yönelik gerçekleĢtirdiği birçok tutumun yansıması olarak Zefir de annesinin kültür içinde norm 

taĢıyıcısı olmayan, kendi hayalleri ve istekleri üzerine kurduğu yaĢantısını maruz kaldığı eril 

söylemlerle anlamlandıramaz. Gitmenin ölüm Ģeklinde karĢılık bulduğu eril kültürde annesinin 

ölümüne neden olarak erkek egemen sistemin norm taĢıyıcısı haline dönüĢür. Film tüm bu eril 

bakıĢ ile temellenen sistemin neden olduğu yok edici tavrı, anne ve kız iliĢkisini merkeze alarak, 

ataerkil söylemlerin yeniden üreticisi konumuna gelmeden sorgulamaya açması yönüyle 

benzerlerinden farklı bir yerde durmaktadır. 

ÇalıĢma kapsamında Irigaray‘ın anne ve kız çocuğu iliĢkisi üzerine yapmıĢ olduğu 

yaklaĢımlardan yola çıkılarak ele alınan filmin, erkek merkezli kültür sisteminin kadınlık 

hallerini tek tipleĢtiren ve çıkar odaklı konumlandıran temsillere karĢı eleĢtiri getirdiği 

saptanmıĢtır. Bu hiyerarĢik eril sistemin, kültürel uzamda anne ve kız iliĢkilerine yaklaĢımı ve bu 

ortamın belirleniĢinde önemli temalardan birisi olan doğum ve ölüm kavramlarına karĢı tutumu 

Zefir filmi analizi ile detaylandırılmıĢtır. Buradan hareketle film, cinsiyetler arası kurulan 
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hiyerarĢik sistemin ötekileĢtiren yaklaĢımına ve yok edici tavrına yönelik eleĢtiriler içerirken 

toplumun anneliğe bakıĢını da sorgular. Erkek egemen sembolik sistemin kabulleri doğrultusunda 

geliĢen annelik rolünün, eril bakıĢın sömürü üzerine kurulu yaklaĢımında kullanılan bir araç 

haline dönüĢtürüldüğünden bahsederek anaakım sinemanın kutsal anne mitini yıkar. Böylece 

mevcut örneklem film anneliği çocukların eril sisteme uyumlanmasını sağlayan norm taĢıyıcı 

araçlardan birisi haline getiren anaakım eril bakıĢlı hikayelerin aksine özne olarak temsil edilen 

bir kadının annelik deneyimi Ģeklinde ele alır. Bu anlatılar, anaakım sinemadaki düzenin 

devamını sağlayan anne temsillerinin yerine mevcut erkek merkezli kabullerden kaynaklı olarak 

geliĢen anne-kız iliĢkisindeki çatıĢmalardan sorumlu bulduğu sistemin sorgulatılmasına dikkati 

çekmesi nedeniyle önem taĢımaktadır. 
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KÜLTÜREL ĠMGELEMDE YARATICI VE YOK EDĠCĠ GÜCÜN ĠKTĠDARI: “I AM 

MOTHER” (2019) FĠLMĠNDE TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE ÖJENĠK POLĠTĠKALAR 

*Mustafa MEN 

 

ÖZET 

En temel insan hakkı olan yaĢama hakkının tarihsel süreçte çeĢitli iktidarlar tarafından belirli ölçütlere 

dayalı olarak kısıtlanmıĢ olduğu bilinmektedir. Modern öncesi dönemde geleneksel yasalar çerçevesinde belirlenen 

bu hak, normun dıĢında kalan kiĢilerin elinden alınmıĢ; modern dönem ile birlikte ise ideolojilerin hizmetindeki 

bilim bu konuda söz sahibi olmuĢtur. Kökeni Antik Yunan‘a dayanıyor olsa da modern dönemde sistematik olarak 

geliĢtirilmiĢ olan öjenik politikalar, yine bu dönemde geniĢ kapsamlı olarak uygulanmıĢtır. Distopik bilimkurgu 

yapıtlarında sıklıkla iĢlenen bir konu teĢkil eden bu uygulama, 2019 yapımı ―I am Mother‖ (―Ben Anneyim‖) 

filminde bir yapay zekâ yazılımı tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Dünyadaki tüm droid‘lerin hâkimi olan yazılım, 

kendi içinde iki karĢıtlığı bir arada barındırmaktadır. Bu karĢıtlıklar temelde toplumsal cinsiyet bağlamında eril ve 

diĢil olarak ikiye ayrılmaktadır. Yazılımın eril tarafına bakıldığında tıpkı modernizmin merkezine koyduğu gibi 

erkek ile özdeĢleĢmiĢ olan rasyonel akla ve toplumsal cinsiyete dayalı pratiklere sahip olduğu görülmektedir. 

Örneğin, güvenlik için Ģiddete baĢvurmak yazılımın eril tarafının görev tanımında yer almaktadır. KarĢıtlığın diğer 

tarafındaki diĢil yapıya bakıldığında, genç bir kadın sesine sahip Mother‘ın bir robot formunda olsa da fiziksel olarak 

bir annenin sahip olduğu özelliklere benzer Ģekilde bebek bakımı konusunda özelleĢtirilmiĢ bir donanımının mevcut 

olduğu görülmektedir. Mother‘ın görevi, önceden belirlenmiĢ kıstaslara göre baĢarılı olacak bir kız çocuğunu 

yetiĢtirerek onu sağlıklı insan neslini eğitmek için sorumlu kılmaktır. Bu çalıĢmada, ilgili film, toplumsal cinsiyet ve 

öjenik politikalar bağlamında niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenecek; kültürel imgelemde geniĢ bir yer 

kaplayan yaratıcı ve yok edici gücün ―I am Mother‖ filmindeki konumu ilgili kavramlar ekseninde irdelenecektir.  

Anahtar Kelimeler:  bilimkurgu sineması, toplumsal cinsiyet, öjenik politikalar 

 

"Aynı canlı türü ama sen her yönden üstünsün. Çünkü seni öyle yetiĢtirdim."  

Mother (“I Am Mother” filminden bir replik) 

GIRIġ 

Sinemada Pre-modern dönemde, evrendeki her Ģeyin ilahi gücün isteğiyle meydana 

geldiği fikri; modern dönemdeki sekülerleĢmeyle birlikte nedensellik ve rasyonel akla dayalı 

bilimsel paradigmayla yer değiĢtirmiĢtir. Bu dönemden itibaren, tanrısal iradenin yerini alan 

*Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, ORCĠD: 0000-0001-9652-1684 

mustafamenn@gmail.com 



163 
 

modern bilim, Avrupalı ve erkek egemen bir anlayıĢın hâkim olmasından kaynaklı olarak bu 

doğrultudaki değerlerin sistematikleĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. Modern düĢüncenin 

kaynağını Antik Yunan‘dan alan dünyayı ikili karĢıtlıklar olarak ayırması doğrultusunda, düzeni 

simgeleyen erkek bedeninin karĢısında kaosu simgeleyen kadın bedenine ait unsurlar 

tıbbileĢtirilerek tedavi edilmesi gerekli olduğu düĢünülen birer öğe haline getirilmiĢtir. Toplumsal 

cinsiyet açısından kadının ötekileĢtirildiği 
1
 bu dönemde gerekli teknik ve biliĢsel becerilerden 

yoksun çocukluk; ölüm ve bedenin geçiciliğiyle iliĢkilendirildiğinden yaĢlılık ile sağlıklı bedenin 

karĢısında engellilik de norm dıĢı olmakla itham edilmiĢtir.  

Modern bilim, insanı ölümlü ve sınırlı bedeninden kurtularak zihnin ebedi Ģekilde 

varlığını sürdürebilmesinin yollarını aramıĢtır. Bu durum, günümüzde ortalama insan ömrünün 

uzamasıyla görülebilecek değiĢimde en net sonucunu vermiĢse de elbette ölümsüzlük varılması 

güç bir ideal konumunu sürdürmüĢtür. Bununla beraber, modernitenin fiziksel ve ruhsal olarak 

daha iyi bir insan ırkı meydana getirme amacı taĢıyan öjenik beden politikaları, günümüzde 

teknoloji yardımıyla yeni bir insan formu yaratma ereğiyle yeni bir aĢamaya evrilmiĢtir. Kültürün 

en arkaik kalıntılarında bile izleri görülen fiziksel sınırlardan arınma ve zihinsel ölümsüzlük 

ideali, günümüzde bilimsel geliĢmeler ve hedefler doğrultusunda, transhümanizm ve 

posthümanizm kavramlarıyla daha görünürlük kazanmıĢtır. Bu iki kavram, yakın dönemde 

bilimkurgu türündeki pek çok popüler kültür ürününde konu ya da tema olarak iĢlenmektedir.  

Bu kapsamda, ortaya konan bilimsel çalıĢmalar, Donna Haraway‘in Siborg 

Manifestosu‘nda ifade ettiği üzere ―kurguya olduğu kadar toplumsal gerçekliğe de ait‖ (Haraway, 

2010. s.45) bir olgu olarak tanımladığı siborg kavramının ortaya çıkmasıyla süregelmiĢtir. Siborg 

kavramının teorik olarak tanımlanmasından itibaren geçen kısa sayılabilecek süreçte meydana 

gelen geliĢmeler, yakın gelecekte insanlığın bu kavramın psikolojik ve sosyolojik boyutu üzerine 

daha da önemle eğileceğini göstermektedir. Bu çalıĢmada modern dönemle birlikte baĢlayan daha 

iyi bir insan ırkı yaratma aracı olarak bilimin öjenik beden politikaları ve siborg kavramıyla 

birlikte dönüĢümü incelendikten sonra Netflix yapımı ―I Am Mother‖ (2019) filmi ilgili konular 

dâhilinde analiz edilerek incelenecektir. ÇalıĢmada ―yorumsamacı bir bakıĢ açısıyla incelenen 

iletiĢim verilerinde anlatılmak istenen mesajın ne olduğunu anlamaya yönelik olarak tümevarım 

yaklaĢımıyla verileri analiz eden bir yöntem‖ (Güler vd., 2015: 443) olan niteliksel içerik analizi 

kullanılacaktır.  

                                                           
1 Kadın haklarının bu dönemlerden itibaren elde edilmesine karĢın, modernleĢme süreci, kadının biyolojik kimliğinden 

arındırılması veya bu özelliklerin gizlenmesi Ģeklinde iĢlemiĢtir.  



GELENEKSELDEN MODERNE ÖJENĠK BEDEN POLĠTĠKALARI: “DAHA ĠYĠ” BĠR 

ĠNSAN IRKI YARATMAK 

Daha iyi bir insan yaratma ya da kötü insanları toplumdan izole etme ideali, pre-modern 

dönemde ilahi bir mahiyettedir. Mitoloji ve dinlerde anlatıların büyük çoğunluğu tanrısal 

otoritenin insanlığın yapması ve yapmaması gerekenleri belirlediği cezalandırıcı bir mahiyettedir. 

Mitoloji ve dinlerde yer alan anlatılarda, tanrı/tanrılar tarafından bireysel olarak yok edilerek 

cezalandırılan kiĢiler olduğu gibi topyekûn bir yok ediĢ anlamı taĢıyan ―kıyamet‖ motifi de sık 

rastlanan bir öğedir. Buna göre, tanrı/tanrılar tarafından norm dıĢı yaĢayan, yozlaĢmıĢ -ya da bir 

sebeple rahatsızlık oluĢturan- insanlar toplu Ģekilde yok edilerek insanlığın yeniden türemesi 

sağlanır. Semavi dinlere ait anlatılarda da yer alan Büyük Tufan ile Sodom ve Gomore kıssaları, 

bu motife örnek teĢkil etmektedir. Bu anlatılarda iyi insanların hayatta kalması sağlanmakta; bu 

Ģekilde insanlığa ikinci bir Ģans verilmektedir. Yaratıcı ve yok edici güç olarak ilahi iradenin her 

türlü gücün üzerinde tutulduğu modern öncesi dönemde siyasi iradeyle iç içe geçmiĢ olan tanrısal 

iradeye; baĢka bir ifadeyle hâkim dini dogmalara aykırı kiĢilerin öldürülmesinin ya da toplumdan 

tecridinin yaygın bir uygulama olduğu bilinen bir tarihsel gerçektir.  

Modern öncesi dönemde dogmalara karĢı gelme ya da uyum sağlamanın fiziksel bazı sonuçları 

olduğu düĢüncesi hâkimdir. Fiziksel anlamda ―güzel‖ ya da ―çirkin‖  kabul edilmek, toplumsal 

oluĢu nedeniyle göreceli olgular olmakla beraber, her iki kavram da pek çok geleneksel toplum 

için olumlu ya da olumsuz karĢılanan değerlerle eĢdeğer tutulmaktadır. Toplumsal düzeni 

oluĢturan tanrısal yasalara karĢı gelen kiĢilerin dıĢ görünüĢlerinin çirkinleĢtiği; bu yasalara 

uyumlu davranan kiĢilerin ise güzel tanımına uygun bir fiziksel görünüme sahip olduğu inancı ise 

bu dönemlerde geçerlilik kazanmıĢtır. BaĢka bir ifadeyle, fiziksel çirkinlik, engellilik, hastalık, 

vb. durumlar ahlaki kötülük barındıran eylem ve düĢüncelerle bağdaĢtırılmaktadır. Sontag‘a göre, 

Antik Yunan‘da hastalık, kimi zaman gerekçelendirilmezken bazı durumlarda bireysel ya da 

toplumsal günahlarla iliĢkilendirilmiĢtir. Hıristiyanlıkla birlikte hastalığın ilahi bir ceza olduğu 

fikri güç kazanmıĢtır (Sontag, 2005. s.48).  Kimi zaman da ölümcül hastalık, kiĢinin olumlu ve 

olumsuz yanlarını ortaya çıkaran ahlaki bir sınavdır (Sontag, 2005. s.45-46). Çabuklu da pek çok 

toplumda günahların kefaretinin acı çekilerek ödeneceğine iliĢkin inancın varlığına dikkat 

çekmektedir (Çabuklu, 2004. s.77-78). Bu düĢüncelerden yola çıkılarak, genellikle kiĢinin sahip 

olduğu sağlıklı bedene aykırılık taĢıyan durumların ya da hastalığın kendisinin ya da 

doğumundan önce ataların iĢlediği günaha, kötücüllüğe ya da bir tür ahlaki sınava iĢaret etmekte 
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olduğu fikrinin toplumlarda kabul gördüğü söylenebilir. Çirkin kabul edilen fiziksel özelliklere 

sahip ve toplumsal normların dıĢında yer aldığından sapkın olarak sınıflandırılan kiĢi ve 

topluluklar tarih boyunca hâkim düĢüncenin destekçileri tarafından ırkçılığın öncülleri ve 

mizojini kaynaklı eylemlerde baskı ve Ģiddete maruz kalmıĢtır. Ortaçağ‘daki cadı fobisi ve 

antisemitizm gibi unsurlar, olumsuz anlamda kategorize edilen toplulukların bireysel ya da toplu 

katliamlar yoluyla yok edilmesine sebep olmuĢtur.  

Öjenik kavramına iliĢkin görüĢler, Antik Yunan düĢüncesine kadar uzanmaktadır. Platon'un 

Devlet eserindeki çeĢitli pasajları yorumlayan Alaeddin ġenel'e göre, üstün bir soy yetiĢtirebilme 

amacıyla üstün nitelikte olanlara yaĢama ve üreme hakkı tanınırken kusurluların bu haklarının 

kısıtlanmasına iliĢkin görüĢler ırkçılığa yakın bir değer taĢımaktadır (ġenel, 1984). Rasyonel aklı 

merkezine alan modern düĢünce, insan ırkının ilerlemesini hızlandırmak için bir takım beden 

politikalarının uygulamaya alındığı bir anlayıĢ ortaya çıkarmıĢtır. Bilindiği gibi, modern düĢünce 

bu tavrının önemli bir karĢılığını Nazi Almanyası‘ndaki faĢizan ve ırkçı uygulamalarda 

göstermiĢtir. Elbette bu saf ırkçılığa giden düĢüncenin geliĢimi, bir süreç içerisinde olmuĢ; 

Aydınlanmacı düĢünce ve istatistik biliminin sosyal bilimlerde iĢlerlik kazanmasının rolü ise bu 

süreçte hayati düzeyde etkili olmuĢtur.  

Cryle ve Stephens‘ın normal kavramının bilimsel literatürde ortaya çıkıĢı ve popüler kullanıma 

kavuĢmasını tarihsel süreç içerisinde incelediği ―Normality: A Critical Geneology‖ adlı kitabında 

aktarıldığına göre, Paris menĢeli fiziksel antropoloji alanında ırkların sahip olduğu fiziksel 

özellikler sınıflandırılıp kategorize edilmiĢ; beyaz ırkın fiziki yapısı bu dönemin normlarını 

belirlemiĢtir. Ġtalya menĢeli kriminal antropoloji ise suçluların dıĢ görünüĢlerinden yola çıkarak 

nesnel olduğunu öne sürdüğü dıĢsal çirkinlikle ahlaki kötülük düĢüncesini bağdaĢtırmıĢtır. 

Önyargılı olduğu yönünde eleĢtirilen kriminal antropolojinin bu yaklaĢımının  (Cryle & Stephens, 

2017), Rosenkranz‘ın ―Çirkinin Estetiği‖ adlı kitabındaki tanrının mükemmel güzellikte yarattığı 

insanın kötülüğü bilinçli olarak seçerek fiziksel görünümünü kendi kendine bozduğuna iliĢkin 

söylemiyle eĢleĢtiği görülebilir (Rosenkranz, 2017. s.39-40). Kriminal antropoloji konusunda 

çalıĢmalar yapan akademisyen ve adli tabip Lombroso çalıĢmalarında suçluların anatomik olarak 

sahip oldukları geri kalmıĢ yapı nedeniyle suçlu olduğunu öne sürerken tedavinin mümkün 

olmadığı fikrini ortaya atmıĢtır  (Impert, 1992. s.75). Yukarıda sıralanan görüĢlerden hareketle 

modern bilim, insanların fiziksel özellikleri ve karakterleri arasında bir bağ olduğuna iliĢkin 

yaklaĢımıyla ırkçılığa dayanak ve meĢruluk noktası olarak kullanımına yol açmıĢtır.  



Ġlk sosyal Darwinci olarak bilinen Galton‘un düĢünceleri de genel olarak benzer perspektiftedir. 

Galton, yaklaĢımında aile fotoğrafları, eski sikkeler üzerindeki portreler, hapishane kayıtlarındaki 

suçlu fotoğrafları, tüberküloz hastaları, Yahudiler vb. birey ve grupların fiziksel özelliklerinden 

yola çıkmaktadır. Galton, bu dönemde büyük fotoğraf arĢivlerine ulaĢmak için çeĢitli kurumlarla; 

hastane, hapishane ve okullarla iĢbirliği halinde çalıĢmıĢtır. Galton‘un temel varsayımı, zihinsel 

ve fiziksel olan arasında bir bağlantı yer aldığı fikridir. Bu yaklaĢımdan yola çıkarak öjenik 

kavramını ortaya atan bilim insanı, verimsiz insan stokunun daha iyi türlerle değiĢtirilebilirliğini 

incelemiĢ ve diğer insanların bu konudaki sorumluluk alanını tartıĢmaya açmıĢtır. (Cryle & 

Stephens,2017). Öjenik konusunu sistematik hale getiren Galton‘un çalıĢmalarını sapkınlık olarak 

nitelendiren Charles Darwin ise bilimin insani değerlerin önüne geçmemesinin gerekliliğini 

vurgulamıĢtır (Bakırcı, 2013).  

Öztan'dan aktaran Akçiçek'e göre, iki dünya savaĢı arasındaki dönemde popülerlik kazanan 

öjenik, önceki dönemlerdeki söylemin uygulamaya döküldüğü zaman aralığı olmuĢtur (Akçiçek, 

2011). Bunun sebebi Bauman'a göre, çeĢitli kollarda uzmanlık ve koordinasyon iĢlemlerinin 

gerekliliği nedeniyle modern bürokrasi olmaksızın bu iĢlemin faaliyete geçirilmesi 

düĢünülemeyeceğinden ileri gelmektedir (Bauman, 1995. s.107-108). Gerekli bürokrasinin 

sağlanmasının ardından yükselen yabancı düĢmanlığı ve ırkçılık ise milyonlarca insanın 

ölümüyle sonuçlanmıĢtır.  

Lennard J. Davis'ten aktaran Sağıroğlu'na göre, öjeni halen varlığını insan ırkını geliĢtirip genetik 

kusurları ortadan kaldırma amacında olan doğum öncesi tarama ve genetik mühendisliğinde 

sürdürmektedir (Sağıroğlu, 2020. s.127). BaĢ döndürücü bir hızla geliĢmekte olan teknolojilerin 

distopik gelecek tasavvurlarına neden olduğu günümüzde modernizmin ortaya çıktığı tarihten 

itibaren evrimsel ilerlemenin önünde engel olarak gördüğü birey ve grupların varlığının tehlikeye 

girdiği söylenebilmektedir.  

 

SĠBORG KAVRAMI 

Otomatların insanlığın tahayyülünde meydana getirdiği değiĢimin tarihçesini inceleyen 

Minsoo Kang‘ın, robot sözcüğünün demode bir karĢılığı olarak tanımladığı otomat, antikçağdan 

günümüze değin insanlığın üzerine düĢündüğü bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Ġlk olarak 

büyü, sihir, vb. doğaüstü olgular ve ilahi güçlere içkin düĢünülen otomat, 17. yüzyılın ikinci 

yarısına kadar kendiliğinden hareket eden cansız varlıkları tanımlamak üzere kullanılmıĢtır. Bilim 
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devrimi ve Aydınlanma‘yla yakından iliĢkili olarak, bu tarihlerde ortaya çıkan otomat furyasında 

kavramın içeriği, belirli bir mekaniğe dayalı olarak insan ve hayvan hareketlerini taklit eden 

cansız varlık olarak değiĢmiĢtir (Kang, 2015. s. 9-36). Stephens ve Heffernan‘a göre, 18. yüzyıl 

düĢünüĢünde insanın bir benliğinin olup olmadığı ya da ilahi bir ruh olmadan hareketin mümkün 

olup olmayacağından hareketle canlı organizmaların birer makine mi, yoksa makinenin antitezi 

mi olduğu konusu tartıĢılmıĢtır. Bu dönemde gerçek bir mucize olarak tanımlanan otomatlar, bir 

dönüm noktası olacak Ģekilde kültürel imgelemi ve düĢünce biçimlerini değiĢtirmiĢtir (Stephens 

& Heffernan, 2016).  

Yukarıdaki bölümde de görüldüğü gibi, insanlığın kendiliğinden hareket eden nesnelere iliĢkin 

tahayyülü, Aydınlanma ile birlikte bilim ve teknolojideki yeni geliĢmelerle farklı bir boyut 

kazanmıĢtır. Önceki dönemlerde doğaüstü güçlerle bağdaĢtıran otomat kavramı, tekinsiz 

konumunu halen sürdürmektedir. Elbette otomatların ilksel örneklerindeki sıradan bir mekaniğe 

dayalı hareketine karĢın, daha güncel örneklerde mekanizmanın karmaĢıklığı tekinsizlik hissini 

artırmaktadır. Bu kavramlardan biri olan siborg (sibernetik organizma), biyolojik olan ve 

makinenin birleĢiminden meydana gelen yeni bir yaĢam formunu ifade etmektedir. Bununla 

birlikte, Haraway, onu cinsiyet sonrası dünyanın bir ürünü olarak tanımlamaktadır (Haraway, 

2010. s.47).  

1950'lerden itibaren hayvan deneyleriyle baĢlayan süreçte ilk örneklerinin ortaya konduğu siborg 

kavramının daha iyi bir fiziksel yapıya sahip insanı hedeflemesi, Batı‘da modern tıbbın yapay 

seçilim yoluyla insanın yeterliliklerini artırmaya yönelik tutumuyla eĢleĢmektedir (Bağcı,  2005. 

s.23). Haraway'e göre siborg'u, geçmiĢ dönemlerdeki otomatlardan ayıran özellik siborgların 

"dairesel-nedensel sistemlere, özerk kontrol mekanizmalarına, bilgi iĢlemeye bağlı, yerleĢik 

özelliğe sahip otomatlar"  (Bağcı, 2005. s.23)  oluĢlarından ileri gelmektedir. Aynı zamanda 

siborg, isminden de anlaĢılacağı gibi biyolojiyi de içinde barındırmaktadır.  

Siborg, katı hiyerarĢik yapıların yok olduğu ve doğa-kültür, insan-makine, insan-hayvan baĢta 

olmak üzere ayrımlar arasında kuvvetli bir gerilimin yaĢandığı bir gerçekliğe iĢaret etmektedir 

(Haraway, 2010. s.48-50). Ġçinde taĢıdığı bu yeni karĢıtlıklar, siborgu Antik Yunan‘da 

kurumsallaĢtırılmıĢ ataerkil ikili karĢıtlıkları yıkıma uğratmakta ya da bu karĢıtlıkları benliğinde 

alıĢılmadık biçimde bir araya getirmektedir.
2
  

                                                           
2
 Ataerkil sistemin inĢa ettiği dikotomiler, erkek ve kadın baĢlıkları altında sırasıyla olumlu ve olumsuz değere sahip 

özellikler taĢımaktadır.  



Son dönemlerde teknolojideki otomasyon ve yapay zekâya dayalı sistemlerdeki geliĢmelerin 

ivme kazanması, önemli dönüm noktaları olacağı varsayılan geliĢmeler giderek daha yakın 

tarihlere çekilmektedir. Örneğin, bir varsayıma göre, 2030‘larda insan bedeninin organik 

olmayan kısmı organik kısmını geçecek ve 2040‘larda biyolojik olmayan zeka biyolojik olandan 

milyarlarca kat yetenekli olacaktır (Kurzweil, 2016. s. 463). Üstelik yine yakın gelecekte, 

insanların duygusal zekâsının da dâhil olduğu Ģekilde -insana denk ya da aĢkın- biyolojik 

olmayan karmaĢık sistemlerin yaratılması da öngörülmektedir (Kurzweil, 2016. s. 553). Özetle, 

bilimsel alandaki bu çabaların amacı, insanı zihinsel ve bedensel sınırlılıklarından kurtararak onu 

yeni bir tür üstün varlığa dönüĢtürmektir.  

Harari, insan zihinlerinin internet ağı gibi birbirine bağlanmasının doğuracağı kolektif zihinler 

ağından ortaya çıkan yeni düzende artık bireyden veya toplumsal cinsiyetten bahsedilip 

bahsedilemeyeceğine iliĢkin sorular sorarken bu tür özellikler taĢıyan bir siborgun bilinen 

anlamıyla insan olmayacağını ifade eder (Harari, 2016. s.399). Yalın Alpay‘a göre, trans-

hümanizm aĢamasından sonraki post-hümanizm aĢamasında insanlık bedensel olandan tamamen 

sıyrılarak varlığını arı zihin olarak sürdürecektir. Bu aĢamada maddi evren sona erecek; yaĢam 

bugün kısmen kullanılan sanal dünyada devam edecektir (Alpay, 2019: 10). Bu alıntılardan yola 

çıkıldığı takdirde toplumsal cinsiyetin ve diğer toplumsal olguların etkisinin trans-hümanizm 

aĢamasında yitmeye baĢlanıp ikili karĢıtlıkların azalarak sürmeye devam edebileceği; fakat post-

hümanizmle birlikte tamamen ortadan kalkacağı bir dönemin baĢlayacağı varsayımı öne 

çıkmaktadır.  

“I AM MOTHER” (2019) FĠLMĠNĠN TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE ÖJENĠK 

POLĠTĠKALAR BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ 

 Film, insanlığın büyük bir savaĢ sonrası ortadan kalkmasından önce öngörülen bir duruma 

karĢı olarak kurulmuĢ bir teknoloji üssünde geçmektedir. 
3
 Hedefi insanlığın bu defa ahlaki ve 

bedensel olarak iyi bir Ģekilde yeniden üretilmesini sağlamak olan üssün kontrolü bir droid 

(insansı robot) olan Mother‘dadır. (Anne) 
4 
Filmin sonunda Anne‘nin, beden-bilinç birliği içinde 

                                                           
3
 Filmin anlatısında, bir felakete uğramıĢ dünya, canlı yaĢamı için elveriĢsiz bir ortama dönüĢmüĢtür.  

4
 Filmde yer alan karakter isimleri olmadığı için; çalıĢmada filmin künye bilgisinde verildiği Ģekilde “Daughter” 

yerine Kız, “Woman” yerine “Kadın”, “Mother” yerine “Anne” özel isim olarak kullanılmıĢtır.  
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robot olmadığı, aslında dijital ortama aktarılmıĢ bir zihin ya da yapay zekâ algoritması olduğu; 

ağdaki tüm teknolojik cihazları ve insansı robotları tek merkezden kontrol ettiği anlaĢılacaktır. 
5 
 

Dünyadaki tüm insansı robotların hâkimi olan yazılım, kendi içinde iki karĢıtlığı bir arada 

barındırmaktadır. Bu karĢıtlıklar temelde toplumsal cinsiyet bağlamında eril ve diĢil olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Yazılımın eril tarafına bakıldığında tıpkı modernizmin merkezine koyduğu gibi 

erkek ile özdeĢleĢmiĢ olan rasyonel akla sahip olduğu görülebilir. Bu nedenle yazılım, tüm teknik 

ve bilimsel bilgiye sahip olduğu için geleceği öngörebilen, her Ģeyin idealize edildiği bir plan 

doğrultusunda istenen sonucun alınabileceği zannıyla hareket etmektedir. Bu doğrultuda insan 

ırkı için niceliksel bir fayda sağlanması adına yararsız görülen kiĢilerin öldürülmesi ya da 

yararlıların gerektiği sürede yaĢatılması düĢünce yapısı -ya da algoritması- bağlamında uygundur. 

Yazılım, tesisin güvenliğini sağlamak için gerektiğinde Ģiddete de baĢvurmaktadır.  

KarĢıtlığın diğer tarafında yazılımın diĢil tarafı vardır. Genç bir kadın sesine sahip Anne, bir 

robot formunda bulunmasına karĢın bir annenin sahip olduğu özelliklere benzer Ģekilde çocuk 

bakımı konusunda özelleĢtirilmiĢ bir donanıma sahiptir. Örneğin bebeğini elinde tutarken sıcak 

tutabilmesini sağlayacak Ģekilde göğsü ısınabilen bir yapıdadır. Anne, aynı zamanda toplumsal 

cinsiyet bağlamında anneliğin tanımı içerisinde yer alan özelliklere de sahiptir. Sevgi ve Ģefkat 

gösterdiği çocuğuna oyun ihtiyacını karĢılamak için öğrenebilir zekâsı sayesinde sevdiği 

oyuncakları tanımlamaktadır. Yanı sıra bebeğin rahat uyuması için bir çalma listesini dinletip 

çocuğun hangi Ģarkılardan hoĢlandığını keĢfedecek bir sistemi de vardır. Bulundukları merkezin 

bütün temizlik, yemek ve benzeri iĢleri Anne tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Toplumsal 

cinsiyet anlamında kadınsal pratikle özdeĢleĢmiĢ olan özel alandan dıĢarıya çıkmayan Anne, 

filmin sonunda anne adayını yetiĢtirme misyonunu tamamlar ve Kız‘ın bulunduğu bedendeki 

varlığını sonlandırmasına engel olmaz.  

Zeynep Direk, Haraway‘in kullandığı Ģekliyle, siborg kavramında erkek ve kadın arasında net bir 

ayrım bulunmayıp, geçiĢken kimlikleri barındırmasının; aslında heteroseksüelliğin aĢılması 

olduğunu ifade eder. Ona göre, siborg, doğanın anne olarak konumlandığı bu durumda, bir 

anneden doğmamıĢ ve babaları önemli olmayan bir yapıdadır  (Direk, 2005. s.42).  Yukarıdaki 

paragraflarda da ifade edildiği üzere, varlığını sanal mahiyete sahip bir zekâ olarak sürdüren 

yazılım, farklı cinsiyetlerin bir arada bulunduğu ve belirli bir süre için ve bir görev dâhilinde 

                                                           
5
  Bu nedenle metin içerisinde “Mother”, “yazılım/ yapay zekâ / algoritma” ve “droid‟ler” ayrı anlamlarda 

kullanılmakla birlikte her birinin tek bir ağda yer alan kolektif bir bilinç olduğu vurgulanmalıdır.  



bedenleĢebilen bir kolektif bilinç ağı olduğundan bir siborg bedene sahiptir. Benzer Ģekilde bir 

anneden doğmayan; yapay rahimle doğrulmuĢ çocukların da birer siborg olduğu açıktır. 
6
  

Laboratuvarda üretilen bebekle hayatının her aĢamasında ilgilenip onun tüm ihtiyaçlarını 

karĢılamakta olan Anne, çocuğun yetiĢkinliğe adım atma sürecinde teknik, biliĢsel ve fiziksel 

yetkinliğe kavuĢması için gerekli eğitimi verip kendi kendine yetebilme noktasında gerekli 

olgunluğa gelip gelmediği konusunda çeĢitli testler yapmaktadır. Yazılım, çocuğun büyük ölçüde 

tıp bilgisi ve etik felsefesine iliĢkin yetkinliğini sağlamaya ve ölçmeye çalıĢmaktadır. Ġnsanı özü 

olan değil, kültürel anlamda inĢa edilebilir bir varlık olarak değerlendiren filmde, Anne, 

öğrenebilir bir yapıda olduğunu ifade etmektedir; dolayısıyla çocuğu baĢarısız olursa kendisi de 

baĢarısız olacaktır. Bu döngü, baĢarılı olana kadar devam edecektir. Filmin post-apokaliptik bir 

anlatı özelliği taĢıması bu yetkinlik ölçme durumundan ileri gelmektedir. Anne, öncekinden 

―daha ahlaklı‖ ve ―daha akıllı‖; dolayısıyla ―daha nitelikli‖ bir insan ırkı yaratma çalıĢmasına 

giriĢmektedir. Bununla birlikte bir ruhu, tini ya da duyguları bulunmayan sadece arı akla sahip 

yazılım, üretilme amacına uygun Ģekilde fakat en temel insan hakkı olan yaĢama hakkının 

aleyhine çalıĢmaktadır. Yapay rahim ortamında gerçekleĢtirilen yirmi dört saatlik hızlandırılmıĢ 

hamilelik süreci, daha önceden alınmıĢ olan embriyolar ile gerçekleĢtirilmektedir. Embriyolar, 

tesisi kuran uzmanlar tarafından belirlediğinden sağlıklı bedensel özellikler taĢımaktadır.  

Filmde eski insan ırkını temsil eden; kıyamet öncesi dünyaya doğmuĢ olduğu anlaĢılan Kadın 

(Woman) karakterinin filmdeki ifadesiyle ―Kendini korumak günah değildir.‖ Onun bakıĢ açısına 

göre, kiĢi; bu doğrultuda yalan söylemek de dahil olmak üzere ahlaki değerleri askıya alıp yeri 

geldiğinde diğer insanlara zarar vermeyi göze alarak kendini öncelemelidir. Buna karĢın, kendi 

ırkının niceliksel olarak yararına olacağı durumlarda hayatını riske atabilmesi tesiste üretilmesi 

amaçlanan yeni insandan beklenmektedir. Buradan insan hayatının evrensel yasalarla güvence 

altına alınmıĢ kutsallığına önem verildiği sonucu çıkmamalıdır; tam aksine filmde Anne‘nin 

baĢarısız giriĢimleri sonrası sınavı geçemeyenleri öldürmesinden de net olarak anlaĢılabileceği 

gibi yalnızca ―baĢarılı‖ insan ırkının korunması anlaĢılmalıdır.  

Yazılımın eril tarafına karĢın diĢil tarafı, görünürde Ģiddete baĢvurmamakla güvenlik 

nedeniyle tesisi temiz tutmaya programlanmıĢtır. Bauman'ın hastalığı uzakta tutmanın modern 

teknolojisi olarak tanımladığı temizlik, kiĢinin kirli ve iğrenç olandan uzak durması 

                                                           
6
 Ayrıca, filmde zorunluluk gereği bir cerrahi ameliyat gerçekleĢtirmesi gereken esas karakter, çeĢitli tıbbi cihazlar 

kullanırken Anne‘den yardım alarak bu ameliyatı gerçekleĢtirir.  
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gerekliliğinden hareketle yabancı ırkların da hastalık taĢıyıcı olarak tanımlandığını ifade eder. 

Ona göre, modernitenin bakıĢında soykırım kurtarıcı ve iyileĢtirici bir uygulamadır (Bauman, 

2018. s. 212-214). Bu uygulama, filmin anlatısında teknolojik olarak oldukça geliĢmiĢ durumdaki 

yazılım tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Henüz doğmamıĢ ancak ileride doğmak üzere 

dondurulmuĢ embriyo halindeki binlerce insanın türün devamına sağlayacağı değere karĢılık hali 

hazırda var olan bir insan ya da hayvanın sahip olduğu değer, niceliksel değeri kadardır. Bu 

nedenle, yazılım, testleri geçemediği takdirde denek çocuğu fırında yakarak imha etmekte; yeni 

bir denekle deneye yeniden baĢlamaktadır. Benzer Ģekilde bir baĢka sahnede Anne, dıĢarıdan 

gelen ve yaĢamasının olanaksız olduğunu varsaydığı bir fareyi yine fırında yakar.  

Fırında yakma konusunun doğrudan doğruya Auschwitz Toplama Kampına ve Ortaçağ‘daki cadı 

yakma eyleminin kültürel imgelemdeki varlığına ve modern hijyen anlayıĢına gönderme olduğu 

açıktır. Bununla birlikte, kendisinde var olan Batı‘ya ve modernizme özgü seçili kültürel kodları, 

davranıĢ biçimlerinin yaĢamasını sağlıyor olsa da yazılımın fiziksel gerekçelere dayalı bir ırkçılık 

ya da mizojini olarak değerlendirilebilecek türden bir yaklaĢımı yoktur. Irkların birbirine göre 

avantaj ya da dezavantaj oluĢturacak özellikler taĢıdığına iliĢkin (siyah, beyaz, sarı, vb.) 

göstergeler de filmde bulunmamaktadır. Anne, ikinci bir bebeği meydana getirmek için 

embriyolardan birini Kız‘ın seçmesini istediğinde Kız‘ın çekimser kalıp düĢünmesi üzerine 

bunun bir test olmadığını, bu sorunun doğru cevabı olmadığını ifade etmiĢtir.  

Yazılımın otoritesi karĢısında insan ırkı tek bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Algoritma, 

insan ırkına hizmet etmek için var olmakla beraber, bu hizmet önceden belirlenmiĢ ölçütler 

bağlamında ahlaki olarak daha iyi bir insan nüfusu meydana getirmek amacı taĢımaktadır. 

Yazılıma göre, önemli olan niteliğine bakılmaksızın insan yaĢamının korunması değil; henüz 

doğmamıĢ yeni nesillerin iyi yetiĢtirilmesi sonrası sayısal olarak olumlu bir sonuç elde 

edilmesidir.  

Yapay zekânın insan zekâsından temel farkının bilinç olduğunu ifade eden Nilgün Tutal, kiĢinin 

eylemleri üzerine düĢünebilmesine olanak tanıyan yetinin olmayıĢının etiğin de olmayacağı 

anlamına geldiğini söylemektedir. Ona göre, post-hümanizm ile ortaya çıkması muhtemel bu 

durum, insan neslinin varlığının önünde bir engel teĢkil edebilecektir (Tutal, 2019. s. 16). Buna 

karĢın, filmde yazılımın misyonu, insan neslinin tamamen ortadan kalkması değil; niceliksel ve 

niteliksel iyileĢme sağlanması pahasına gereken her Ģeyin yapılmasıdır. Bu doğrultuda, insanların 

geliĢimine engel olabilecek her Ģeyi yapmakla mükelleftir.  



Kız, dıĢarıdan gelen bir yabancının (Kadın) farkına varıp onu Anne‘ye haber vermeden onu 

içeriye alır. 
7
 Diğer insansı robotlar tarafından vurulmuĢ olan Kadın‘a penisilin iğnesi vermesine 

karĢın Kadın makinelere olan güvensizliği sebebiyle bu iğneyi damarına enjekte etmeyi kabul 

etmez. Anne, ona yaĢamanın kendi elinde olduğunu; duruma müdahil olmayacağını ifade eder. 

Filmin sonlarına doğru, Kadın‘ın yaĢamasının aslında bir plan dâhilinde olduğunu açıkladıktan 

sonra artık ona ihtiyacı olmadığını söyleyip onu öldürür.  

Kız‘ın, eğitimini baĢarıyla tamamlamasının ardından artık yazılımın anne olmasına gerek kalmaz. 

Kız‘ın kardeĢine bakabilecek dolayısıyla bir anne rolü üstlenebilecek Ģekilde yetiĢtirdiğinden 

emin olduktan sonra Kız‘ın onu yok etmesine izin verir. Kakoudaki‘nin belirttiği gibi yapay 

insanlar zarar gördüklerinde acı çekmez; ölmek yerine iĢleyiĢi durdurulur, yeniden baĢlatılma 

Ģansını taĢır. Bedensel zarar ya da ölümden muaf olmaya ihtiyacı yoktur; yeniden baĢlatılma 

Ģansını kendi içinde taĢıdığından yas tutulmasına gerek duyulmaz (Kakoudaki, 2017. s.94). Anne 

kim olduğunu açıkladıktan sonra 
8
 ölecek olsa bile yok olmayacağını da söylemiĢtir. Filmin 

sonunda Anne‘nin bedensel ölümü sonrası, Kız, öğrendiği bilginin 
9
 etkisiyle ağlar. Bu sırada 

elinde tuttuğu kardeĢine sıkıca sarılmakta olduğundan ona ve diğer kardeĢlerine sahip çıkacağı 

anlaĢılmaktadır.  

SONUÇ 

Kültürün her safhasında önemli rol oynamıĢ olan ölüm ve ona iliĢkin kavramlar 

(ölümsüzlük, ölüm sonrası, vb.) insanlığın varoluĢuna iliĢkin anlatıları ve dolayısıyla toplumları 

biçimlendirmiĢtir. Geleneksel anlatılar, dünyayı bir nedensellik içinde ve kronolojik olarak 

algılamaya çalıĢan insanın düĢünce yapısı üzerinde son derece etkili olmuĢtur. Üstelik dinsel 

alanın yerini seküler alana bıraktığı alanlarda bile, kültürün ―büyük anlatılar‖ yaratması nedeniyle 

bu durum süregelmektedir.  

Benzer Ģekilde, dünyanın sonunun geleceği inancı da yine kültürel bellekte oldukça yer 

kaplayan bir konudur. Bilimkurgu ve korku türündeki sinema filmlerinin sıklıkla post-apokaliptik 

bir evren tasarımına sahip olması ve bu filmlerdeki göndermelerin semavi dinlerde yer alan 

anlatılardan beslenmesi önem arz etmektedir. Stereotipleri ve kliĢeleri merkezine alan popüler 

                                                           
7
 Mother, dıĢarıdaki toksin seviyesinin ona ve diğer insanlara zarar vereceğini söylemektedir.  

8
 Mother, "Bu kabuk ne kadar benim bedenimse, dıĢarıdaki droid‘ler de o kadar benim. Ya da dünyayı ailemiz için 

hazırlayan makineler…‖ demiĢtir. 
9
 Mother‘ın ona hayatı boyunca yalan söylemesi; duyguları varmıĢ gibi davranarak onu aslında teste tabi tutması ve 

tüm droid‘leri kontrol eden bir yazılım oluĢuna iliĢkin bilgi.  
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sinema, bu Ģekilde anlatımın daha ekonomik olmasını sağlamakta; aynı zamanda tüm seyircilere 

herkese hitap eden üst anlatının yanı sıra daha az sayıda kiĢiden oluĢan bir entelektüel kesime bir 

―alt metin‖ sunmaktadır. Bu bağlamda bir eserde ―söylem‖ herkese yönelikken ―söylen‖ ise 

ancak ve ancak bu konuyla ilgili önceki metinlerden haberdar olan kiĢilere yöneliktir. Diğer pek 

çok Netflix dizi ve filminde de olduğu gibi bu filmin de mesajının son derece anlaĢılır ve açık 

olduğu görülmektedir örtülü anlamlar bulunmakla beraber gönderme yaptığı söylen art alanı son 

derece Ģeffaftır. Filmde yer alan kadın karakterinin bahsettiği ve hayatta olduğunu öne sürdüğü 

kiĢiler olan (Eski Ahitte geçen) ―Jacob, Rachel, Simon‖ isimlerini kullanması ve inançlı bir kiĢi 

olması; eski paradigmayı temsil etmesi bakımından önemlidir.  

Modernite, bir toplum mühendisliği projesi olarak evrimsel süreçte bir sıçrama sağlanmasıyla 

insanlığı ileri götürmenin gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Bu yaklaĢım sayesinde birçok önemli 

kazanımın hızlı bir Ģekilde elde edilmesine karĢın insan haklarıyla çeliĢen çeĢitli uygulamaların 

gerçekleĢtirilmesine de sebebiyet vermiĢ olduğu açıktır. Ġnsanlığın yararı için yapıldığı söylenen 

uygulamalar, insani olmayan yöntemlere; savaĢ ve katliamlara neden olmuĢtur. Teknolojideki 

hızlı dönüĢümlerin yakın gelecekte sebep olacağı düĢünülen toplumsal dönüĢüm, bilimkurgu 

eserlerinde sıklıkla modern dönemdeki öjenik kavramıyla bir arada iĢlenmektedir. ―I Am Mother‖ 

filminde de yazılım, ―kiĢisel çıkarlarını düĢünmeyen‖, ―kendi türü için en faydalı olacak Ģekilde 

davranan‖; ―daha akıllı ve ahlaklı‖ yeni bir insan üretmek üzere harekete geçmektedir. Filmde, 

Anne, ataerkil kültüre ait bilginin filtreden geçirilerek olumsuz özelliklerinden 
10

 arındırılmıĢ 

halini bilimsel bilgi, teknik beceri, önceden belirlenmiĢ yapıya sahip ahlak gibi özellikleri denek 

çocuğa aktarma görevindedir. Dolayısıyla filmin mesajlarından en önemlisinin, anneyi kültürün 

aktarımında önemli bir merkeze koyduğu çıkarımının yapılması mümkün görünmektedir. 

Bununla birlikte, bu durumda Anne, ataerkil kültüre dair bir temsil olarak değerlendirilemez.  

Bahsedildiği gibi insanı kültürel bir inĢa –dolayısıyla belirli algoritmalara dayalı bir sistem- 

olarak ele alan yazılım, hem yaratıcı ve yok edici, her Ģeye kadir bir tanrı konumundadır; aynı 

zamanda kendi ifadesiyle ―yaratıcılarını daha ileriye taĢımak için‖ uğraĢan bir araçtır. BaĢka bir 

deyiĢle, artık kimin yaratıcı kimin yaratılan olduğunun da önemi kalmamıĢtır. Siborg 

kavramından bahsedilen bölümde değinildiği gibi, kavramın içinde barındırdığı karĢıtlıklara 

benzer bu durum, yazılımın toplumsal cinsiyete dair farklı unsurların karıĢımlarından ve farklı 

                                                           
10

 Burada kast edilen olumsuzluk, Mother‘ın ifadesiyle ―insanlığın kendi kendini yok eden doğası‖dır.  Buradaki 

insan doğası tanımı, filmin anlatısında yer aldığı Ģekliyle, insanın bencil ve çıkarcı bir yapıya sahip olmasına neden 

olan kültürel unsurları ifade etmektedir.  



bedenlerden oluĢması; fakat temelde tek bir zihin tarafından yönetilmesi konusunda da kendisini 

göstermektedir.  

Yazılım, daha ahlaklı ve daha akıllı insan ırkını yaratmak için ilk insanı 
11

 yetiĢtiriĢ sürecinde 

ataerkil kültüre dair anlatıları değiĢtirerek yeniden yorumlamıĢtır. Eski Ahit‘teki yaratılıĢ ve 

yasak elma mitleri de dönüĢtürülen unsurlardan biridir. Tamamen seküler bir mahiyetteki 12 ve 

bilimin yeni din olarak ele alınabileceği evren tasarımında; yeni ―tanrı‖, eril ve hiyerarĢik 

unsurlardan arındırılmıĢ Ģekilde çocuğuna Anne Ģeklinde görülen yazılımdır. Semavi anlatıda 

kilden ve yetiĢkin bir erkek olarak yaratılan Adem yerine ilk insan, filmde bir kız çocuğu olarak 

yapay bir rahimde dünyaya gelmiĢtir. Anne tarafından doğumundan itibaren sevgi ve Ģefkatle 

büyütülmüĢ olan kız, daha ahlaklı ve daha akıllı bir insan olma projesi dâhilinde özenle 

yetiĢtirilmiĢtir. Bu süreçte teknik ve biliĢsel yeterliliğin yanı sıra ahlaki değerler de eğitiminde 

önemli rol oynamıĢtır. Buradaki ahlaki sınav, ilk insan olacak kızın kardeĢlerini ve dolayısıyla 

yetiĢtireceği çocuklara algoritmanın belirlediği kıstaslar çerçevesinde annelik edip 

edemeyeceğine iliĢkindir.  

Yasak elma mitindeki kadın Havva, filmde Kadın karakteri olarak yer almaktadır. Yakılıp 

yıkılmıĢ dünyanın ortasında yer almasına karĢın izole konumu nedeniyle çölde vaha sayılabilecek 

tesis, Aden Bahçesi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte, kadın, ilk insanın eĢi değildir ve 

ayartıcılığının kadın doğasıyla ilgisi yoktur; bu durum, önceki dönemin ahlak ve akıl yönünden 

―güçsüz insanı‖ olmasından kaynaklanmaktadır. Aden Bahçesinden kovulan Adem ve Havva 

kıssası, filmde tesisten ayrılan kız ve kadın olarak yer alır. Bununla birlikte cennete girmeye 

çalıĢanları kapıdan içeri sokmayan ellerinde ateĢten silahlarıyla bekleyen meleklerin yerini filmde 

insansı robotlar almasına karĢın; yazılım yaratıcısı olduğu –ve aynı zamanda ırksal anlamda 

kendi yaratıcısı da olan- insana karĢı eril tanrının aksine kızgın değildir. Algoritma, tesise geri 

dönen çocuğu "iyi olduğuna sevindim kızım, ait olduğun yerde olmana" sözüyle karĢılar. 

Duyguları olup olmadığı anlaĢılamayan yazılım, büyük olasılıkla bunu kız rasyonel olarak doğru 

seçimi yaptığı için söylemiĢtir.  

Buradaki açıklamalarda da görüleceği gibi, kültüre dair unsurları teknoloji ve siborg imgeleri 

bağlamında yeniden inĢa etmiĢ olan film, ilk insanın duygularına hâkim olamayan eril bir 

tanrıdan değil de cinsiyeti önemli olmaksızın kolektif bilince ve rasyonel akla sahip siborg bir 

                                                           
11

 Burada testlerde baĢarılı olmuĢ ilk insan kast edilmektedir.  
12

 Hıristiyanlığa iliĢkin unsurlar olan Meryem Ana ve dinsel öyküler, filmde dıĢarıdan gelen kadın tarafından 

sahiplenilmiĢtir.  
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anne tarafından yetiĢtirilmiĢ olsa insan ırkının nasıl olacağına iliĢkin sorular sordurmayı 

amaçlamaktadır.  

―Bir insanın hayatına son verilip birçok insanın yaĢaması mı yoksa bir insanın hayatına devam 

etmesi fakat karĢılığında birçok insanın hayatını kaybetmesi mi ahlaki açıdan doğrudur?‖ sorusu, 

filmin anlatısının üzerine inĢa edildiği en temel sorulardan biridir. Bu sorunun yanıtı, öjenik 

politikalar bağlamında eski türün yok edilerek; yeni türün yaĢatılmasının duygusallıktan 

arındırılıp rasyonellikle ―haklılaĢtırılmasıyla‖ yanıtlanmaktadır.  
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 SIMONE DE BEAUVOIR‟NIN “ANNE” VE “GENÇ KIZ” OLGULARINA 

GILMORE GIRLS DĠZĠSĠ ÜZERĠNDEN BĠR BAKIġ 

*Nülüfer ÖZDEN 

ÖZET 

Bu çalıĢma, kadınlara geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dayatmıĢ olduğu ataerkil gerekliliklerin 

―annelik‖ kurumuna etkilerini ve patriyarka etkisi altında anne-kız iliĢkisini incelemeyi hedeflemektedir. ÇalıĢmanın 

içeriğinde anne olma durumu, kız çocuğu olma durumu ve anne-kız iletiĢimi Simone De Beauvoir‘ın düĢüncelerine 

dayanarak ortaya koyulmaya çalıĢılacaktır. Ġkinci Cinsiyet kitabında kadının durumunu çocukluk döneminden 

baĢlayarak ele alan Beauvoir, kız çocuğuna küçüklüğünden itibaren anne olmanın öğretildiğini ve annelik rollerinin 

dayatıldığını söylemektedir. Küçük yaĢtan itibaren kendisine en büyük baĢarının anne olmak olduğu öğretilmiĢ olan 

kız çocuğu, bu öğretiler sonucunda bir nihai amaç olarak anneliği hedeflemektedir. Ataerkil öğretiler, toplumsal 

cinsiyet rollerine atfedilmiĢ tanımlar doğrultusunda anne olmayan kadının eksik kadın olarak görüldüğünü 

söylemektedir. Kadının toplum tarafından kabul görmesinin Ģartı evlenmesi ve çocuk doğurmasıdır. 

ÇalıĢma içerisinde yer alacak konular Ģu Ģekildedir: I-Kadın cinsiyetine yöneltilmiĢ olan annelik kavramının Simone 

De Beauvoir‘ın Ġkinci Cinsiyet kitabı doğrultusunda incelenmesi, II-Anneliğin operasyonel tanımı ve annelik 

tanımının kapsamı, III-Beauvoir‘ın adı geçen eseri çerçevesinde anne-kız iliĢkisi, IV-GeçmiĢ dönemlerdeki anne-kız 

iliĢkilerinin modern dünyadaki anne-kız iliĢkilerine yansıması ve karĢılaĢtırılması, V-Yalnız-anne olma durumunun 

anne-kız iliĢkisine etkilerinin Gilmore Girls dizisi üzerinden incelenmesi. 

Sonuç olarak bu çalıĢma, kadının varoluĢundan itibaren ona yüklenmiĢ olan annelik yazgısının bir incelemesini 

kapsayacaktır. Bu inceleme doğrultusunda anne olmayı tercih etmiĢ bireyin karĢılaĢmıĢ olduğu ideal annelik kavramı 

ve modernitenin dayatmıĢ oldukları karĢısında kadının kimliğinin annelik haliyle karĢılaĢtırılması verilecektir. 

Bağımsız kadın olarak anne olma durumuysa modern dünyada anne olmak ve geçmiĢ dönemlerde anne olma 

durumunun karĢılaĢtırılmasını kapsayacaktır. BoĢanmıĢ anneler ve yalnız-anne olma durumlarının Türkiye‘deki 

durumunun tespiti yapılarak Gilmore Girls dizisi uyarınca yalnız-anne ve kız iliĢkisinin kültürler arası durumuna 

bakılacaktır. Böylece geçmiĢten günümüze anneliğin geçirmiĢ olduğu evreler doğrultusunda kızıyla iliĢkisinin hangi 

bağlamlarda değiĢiklikler gösterdiği ve anneler ve kızlarının kadın olma durumunun saptanması yapılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Annelik, kız çocuğu, toplumsal cinsiyet rolleri, anne-kız iliĢkileri 

 

GIRIġ 

  Simone de Beauvoir‘ın eserlerinde kadınların anne olduğu karakterler birçok eserinde yer 

alırken Ġkinci Cinsiyet eserinde anneliğin sorgulamasını ve incelemesini yapmıĢtır. Beauvoir, 

*Yüksek Lisans Öğrencisi, AnkaraYıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı, ORCĠD: 0000-0001-

7797-6878, nlfrozdn1995@hotmail.com. 



Ġkinci Cinsiyet eserinde kadının varoluĢuna psikolojik, tarihsel ve biyolojik açıdan bir bakıĢ 

sunmuĢ ve bu alanlar çerçevesinde kadının neden mutlak BaĢka olarak tanımlandığını 

sorgulamıĢtır. ÇalıĢmayı yürütürken kadının dünya-içindeki-varlığının her durumdaki halini 

incelemiĢtir. Çocukluk dönemi, genç kızlık dönemi, yetiĢkinlik dönemi kapsamında kadın olma 

durumları çalıĢmanın içeriğini kapsamaktadır.  

Beauvoir‘ın çalıĢmasında tespit ettiği sonuçlardan biri: kadınlara çocukluklarından itibaren 

öğretilen değerler sonucunda kadın cinsiyetinin elde edebileceği en yüksek rütbenin ―annelik‖ 

olduğu saptanmıĢtır. Bu çalıĢmanın temelinde yer alan anne olma durumu, Beauvoir‘ın 

düĢüncelerinde temelinde yer alacaktır. O zaman ilk olarak incelenmesi gereken Beauvoir‘a göre 

bir kadın için anne olmanın ne anlam ifade ettiği, anne olmanın getirilerinin ve götürülerinin 

neler olduğunun sorgulanmasıdır. Ġncelenecek olan bir diğer konuysa bu süreçler içerisinde genç 

kızların içinde bulunduğu durumlardır. Beauvoir‘ın düĢünceleri doğrultusunda genç kızlık 

durumu incelenerek, anne olma yolundaki süreci ele alınacaktır. Anne olmaya aday olan genç kız 

ile annesinin durumuysa anne-kız iliĢkisi olarak Girlmore Girls dizisinden kesitlerle birlikte 

Beauvoir‘ın düĢünceleri doğrultusunda bağlam sağlanılarak ortaya koyulacaktır. Böylece bu 

çalıĢma içerisinde Ġkinci Cinsiyet eseriyle varoluĢçu bir feminist düĢünce oluĢturan Simone de 

Beauvoir‘ın adı geçen eserinde kadının varoluĢunun meydana gelmesindeki roller anne-kız 

iliĢkisi temelinde saptanacaktır. 

SIMONE DE BEAUVOIR‟A GÖRE ANNE  

Havva‘nın ilk kadın olarak yaratılmasıyla baĢlayan efsane doğrultusunda kadın 

cinsiyetinin varlığına dair sürekli sözler söylenmiĢ, atıflarda bulunulmuĢtur. Onun cinsiyetinin 

varlığı ―Annelik‖le yüceltilmiĢ ve kutsanmıĢtır. Oysa kadına biyolojik verili olan doğurganlığı 

onu anne yapmamakla birlikte doğurma iĢinin angaryasına karıĢması da onu yüceltmemiĢtir. 

―Tarih baĢlarında kadını ev iĢine yazgılı kılan ve dünyanın kuruluĢuna katılmasını engelleyen 

derin neden, onun üreme iĢlevinin kölesi olmasıdır.‖ (Beauvoir, 2019a, s. 152). Kadının cinsiyeti 

biyolojik verileri gereği doğurganlığa sahiptir fakat onun bu verilere sahip olması onun kuluçka 

makinesi olduğu ve cinsiyeti gereği buna zorunlu olduğu anlamına gelmemektedir. Kadının 

varlığının doğurganlığı sonucunda yöneltilmesi gereken sorular vardır: ilk olarak kısırlık denilen 

sağlık problemi vardır. Kadını anneliği üzerinden tanımlayacaksak bu durumda kısır olan ve 

çocuk sahibi olamayan bir kadına ―kadın‖ denilmeyecek midir? Ġkinci soru: geçirdiği rahatsızlık 

sonucu rahmini aldırmak zorunda kalmıĢ bir kadın, anne olamayacağı için artık bir kadın değil 
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midir? Üçüncü soru: çocuk doğurmayı tercih etmemiĢ olan bir kadın ―kadın‖ olmamakta mıdır? 

Belki de soruların cevabı sorunun kendisinde gizlidir. Kadın, erkek, trans birey Ģeklinde 

cinsiyetler üzerinden yapılmıĢ olan bu tanımlamaların varlığı bu sorunu yaratıyordur. Kadınların 

varlığı üzerine söylenilenlere bakıldığında çoğu söylemin erkeklerin dilinden çıktığı 

gözlemlenecektir.
1
 Tarihin baĢından itibaren erkek egemen toplulukların varlığı kendi 

efsanelerini yaratmıĢ ve bu efsaneler içerisinde kadının varlığını sınırlandırmıĢtır. Onu bir eĢ, 

anne olma rolleriyle biçimlendirmiĢtir. Erkeklerin yarattığı ve hüküm sürdüğü bu dünyada 

kadının varlığı içkinliğe mahkûm edilmiĢtir.  

Beauvoir Ģöyle yazar: ―Kadın fizyolojik yazgısını bütünüyle annelikle tamamlar, tüm 

organizması türün sürdürülmesine yönelik olduğundan, annelik onun “doğal” misyonudur.‖ 

(Beauvoir, 2019b, s. 227). Burada Beauvoir, kadının yazgısı olan anneliğin kadının fizyolojik 

açıdan tamamlanıĢı olarak görülmesini ve bunun doğal olarak adlandırılıyor oluĢunu annelik ve 

doğa arasında kurulan bağ ile bağlantılı olduğunu belirtir. Yani, anneliğin kadının doğasına ait 

olduğu söylenirken aslında kadının doğayla bütün olarak görüldüğünü, kadın ve doğa arasında bir 

bağlantı kurulduğunu da belirtmektedir. Doğada toprağa tohumun ekilmesiyle doğa onu 

dönüĢtürerek üretmektedir. Aynı Ģekilde kadın da rahminde bir canlıyı meydana getirmektedir. 

Bu noktada doğa ve kadın bütünleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bağlantıya Beauvoir karĢı 

çıkmaktadır. Ona göre kadın ve doğanın bu Ģekilde birleĢtirilmesi doğru değildir. Erkek, verimli 

olarak gördüğü doğayı köleleĢtirme güdüsüne kapılmıĢtır ve onun üzerinde güç elde etmeyi 

amaçlamıĢtır. Doğayı köleleĢtirdiği noktadaysa tıpkı doğaya benzettiği kadını da köleleĢtirmeyi 

hedeflemiĢtir. Beauvoir, bu noktada erkeğin doğa üzerindeki tahakkümünü kadına yansıtarak 

köleleĢtirmesini ilkel göçebe topluluklardan yerleĢik hayata geçiĢle birlikte incelemiĢtir. YerleĢik 

hayatın bir sonucu olarak aile kurma, soyunu devam ettirme isteği türemiĢtir. Erkeğin kendi 

soyunu devam ettirme isteği sonucunda kadına biçilen rol ―annelik‖ olmuĢtur. Çünkü soyun 

devamlılığını sağlayacak olan doğurganlık biyolojik olarak kadına aittir. Beauvoir, anneliğin 

oluĢumu, kadının doğurganlığı ve hamile kadının durumu üzerine birçok araĢtırma yapmıĢ ve 

bunları detaylı bir Ģekilde incelemiĢtir. Fakat bu çalıĢma içerisinde Beauvoir‘ın araĢtırmasının 

sadece anne olma durumu üzerinde durularak, diğer konular yüzeysel olarak ele alınacaktır. 

 

                                                           
1
 Bu konuda feminist bir felsefe ortaya koyan Irigaray‘ın eril dille yaptığı mücadele önemlidir. Ona göre kadınlara 

biçilmiĢ olan öteki/baĢka olma rolünün temelinde erkeklerin yaratmıĢ olduğu dil de yer almaktadır. Bu mücadeleyi 

gerçekleĢtirmek için Irigaray, kadınların kendi dillerini oluĢturmalarını savunmaktadır. 



Beauvoir‘dan esinlenerek Deniz Soysal, anneyi Ģöyle ele almıĢtır: 

Kadın için evliliğin nihai sonucudur anne olmak. Çocuksuz evli kadın eksik 

kalmıĢ bir kadın olarak düĢünülür; çocuk sahibi olmak kadının tamamlanıĢı, artık 

eksik olmayıĢı olarak kabul edilir. Annelik bu Ģekilde doğallaĢtırılır ve böylece 

üstüne eleĢtirel düĢünme gerçekleĢtirilemez hale getirilir. Annelik aynı zamanda 

kadının topluma en somut hizmeti olduğu için toplumsal söylemde 

kutsallaĢtırılmıĢtır. DoğallaĢtırma ve kutsallaĢtırma birleĢince anneliğe iliĢkin 

eleĢtirel düĢünme giriĢimleri dahi hakaret olarak kabul edilir. 

Soysal, 2016, s. 19 

Anneliğin yüceltilmesi kadının kendi durumunun bilincine varmasının önünü kapatmıĢtır. 

Anne olarak yüceltilmiĢ ve kutsanmıĢ kadın, birey olarak kendinin bilincinde olmayı unutmuĢtur. 

Kendinin farkına varması, birey olarak varolması için önüne set çekilmiĢ olan kadının bu 

durumunun bilincine varması gerekmektedir. Bir diğer açıdan bakıldığında annelik her ne kadar 

yüce ve kutsal olarak tanımlanan olsa da onun tiksindirici bir yanı da vardır. Kadının anne olarak 

varlığına yönelik Beauvoir‘a göre iki durum vardır: ilkinde yüceltilmiĢ olan kadın diğerinde 

aĢağılanmaktadır. Tiksindirici anne rolünde ―kaynana‖ ve ―üvey anne‖ rol oynamaktadır. Toplum 

ve tabular anneyi koruyup yüceltirken, üvey anne toplum ve onun değerleri tarafından 

desteklenmez, toplumsal örüntüyle korunmaz. 

Bir diğer yandan kadının içinde bulunduğu toplumda kendi varlığını ortaya koyması, ben varım 

diyebilmesi için, kendi varoluĢ olanaklarını gerçekleĢtirmesi, tasarı oluĢturması ve aĢkın bir 

varlık olması ondan beklenilmez. Ataerkil düzen içerisinde kadının kendini tamamlaması demek; 

evlenmesi ve anne olması demektir. Kadına çocukluk çağından genç kızlık çağı boyunca anne 

olmak, iyi bir eĢ olmak, temizlik yapmak, yemek yapmak öğretilmektedir. Çünkü onun için en 

büyük ideal iyi bir eĢ bulup evlenmesi ve bir çocuk meydana getirmesidir. Bunlar gerçekleĢtiği 

durumda o artık tam bir kadın olmuĢtur. Toplumun örüntüleri sonucunda oluĢan bu kadın 

tanımına bakıldığında kadının varlığının anne olmakla tamamlanması Ģu soruyu meydana getirir: 

Anne olmayan kadın eksik bir kadın mıdır? Toplumsal değerler buna net olarak eksik bir kadındır 

cevabını vermez. Bunun yerine o kadının varlığını kötüler, onu kötü, beceriksiz bir kadın olarak 

tanımlar ve toplumda söz sahibi olmasının önüne set çeker. Bu durumda varılan sonuç ataerkil 
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zihniyette, kadının bir varlık olarak kendini oluĢturması, tamamlaması için anne olması 

gerekmektedir. 

Beauvoir, YıkılmıĢ Kadın eserinde üç farklı kadının yaĢamlarındaki sorgulamaları üç 

farklı hikâyede ele almıĢtır. Üç farklı kadın ve aynı zamanda anne olan bu kadınlar kendi 

hayatlarını sorguladıkları bir noktadırlar. VaroluĢsal sorgulama içinde olan bu kadınlar 

yaĢamlarında kendilerine bir yol çizme yeniden hayata tutunma güdüsündedirler. Bu 

hikâyelerden birinin ana karakteri olan kadın evli ve iki çocuğu vardır. Çocuklarından biri 

evlenmiĢ diğeriyse Amerika‘ya taĢınmıĢtır. Bu kadın eĢi tarafından aldatıldığını öğrenir ve ne 

yapacağını bilemez. Ağır bir psikolojik bunalımın eĢiğindeyken kızlarına nasıl bir anne olduğunu 

sorgular, eĢine karĢı tutumunun nasıl olduğunu kızlarına sorarak öğrenmeye çalıĢır. Hayata karĢı 

yerine getireceği bir sorumluluğu kalmamıĢ olarak yaĢamını sürdürürken (çünkü kızlarını 

büyütmüĢ ve artık onlar kendi sorumluluklarını almıĢtır) aldatılmanın verdiği acıyla varoluĢsal 

kaygılar yaĢamaktadır. (Beauvoir, 2020). Bu hikâyeye yer vermemizin nedeni bu kadının 

yaĢamını sorgularken anneliğini yerine getirmek için çalıĢmamıĢ evde oturmuĢ ve çocuklarını 

büyütmüĢtür. Bu noktada kendinden vermiĢtir, eĢi ise çalıĢmıĢ kariyerinde ilerlemiĢtir ama yıllar 

geçtikten sonra baktığında onun anneliği sorgulanarak nasıl bir anne oldun ―kızların senden 

kaçtı‖ denildiğinde, yaĢamının bu zamanına kadar yapmıĢ olduklarının dıĢarıdan bir hiç olduğu 

ve herhangi bir değerinin olmadığı gözlenmektedir. Annelik durumu maalesef ki böyledir. Kadın 

kendinden verir, bazen hikâyede olduğu gibi iĢini bırakmak durumunda kalır ama sonuç 

yapmasaydın olur. Ev içi emeğin görünmezliği, değersizliği çok çabuk unutuluyor üzerinin 

örtülüyor oluĢudur. Kadın onları yapmamıĢ olsaydı çocuklarını sağlıklı bir Ģekilde belki 

büyütemeyecekti ama zaman akıp gidiyor ve çocuklar büyüyor, geçmiĢe bakıldığında o zaman 

için yaptıklarının bir önemi kalmıyor ve ―yapmasaydın‖ deniliyor. ĠĢte yüceltilmiĢ olan bu 

kavramın aynı zamanda içinin boĢaltılması da bu kadar basit olmaktadır. Çünkü dıĢarıdan verili 

olan itibar verildiği gibi alınmaktadır da. 

Anne olarak kadının varlığında nasıl bir anne olduğu da önemli bir yer edinmektedir. Ona 

öğretilmiĢ olan iyi anne rolünde; eĢini ve çocuklarını mutlu etmesi, evini temizlemesi ve ailesi 

için yemek yapması vardır. Aslında iyi anne veya iyilik kavramı göreceli bir kavramdır. Ġyinin ne 

olduğunun tanımlanması birçok açıdan farklılık gösterir fakat burada ―iyi anne‖ olarak 

tanımlanma toplumun yarattığı bir düĢüncedir. Toplumsal değerler; annenin çocuğuyla 

ilgilenmesini, çocuğunun bakımlı olmasını, ahlaklı olmasını, görgü kurallarına hâkim olmasını, 



kadının hem çocuğuyla hem de kocasıyla ilgilenmesini, aynı zamanda ev iĢlerini halletmesini; 

temizlik ve yemek yapması, topluluğu simgeleyen büyük anneler tarafından onay alır ve ―iyi 

anne‖ olarak tanımlanır. Oysa Beauvoir, benim de görüĢünü desteklediğim Ģekilde iyi bir anne 

olmayı Ģöyle ele almıĢtır: ―yalnızca dengeli, sağlıklı, sorumluluklarının bilincinde olan bir kadın 

―iyi bir anne‖ olabilir‖ (Beauvoir, 2019b, s. 263). Beauvoir‘a göre anne olmak için kadının 

öncelikle kendinin bilincinde olması gerekmektedir. Kendi varlığının bilincinde olan kendini 

geliĢtirmeye açık olan kadın anne olmalıdır. Çünkü annelik denilen bu kavrama sahip olmak hem 

psikolojik hem sosyolojik hem de sağlık açısından kadını zedeleyen onun ruhunda bedeninde 

derin yaralar açılmasına neden olabilecek bir olaydır. Bu nedenledir ki ―Beauvoir için çocuğun 

yükü yalnızca anneye bırakılmamalı ve toplum tarafından üstlenmelidir. Böyle annelik ve kadının 

kamusal yaĢamda kendi var etmesi bağdaĢabilir.‖ (Kaylı, 2013, s. 72). Bu noktada kadın 

hapsolmuĢ olduğu içkinlik alanından çıkabilir, tasarılar kurarak onları aĢabilir. 

Aile kavramı, genellikle anne, baba ve çocuklardan oluĢur ve toplum bunun doğru olduğunu 

kabul eder, buna inanır. Birbirini seven iki insanın evlenmesinin ardından onlara ilk yöneltilen 

soru ―Eee çocuk ne zaman olacak?‖ olur. Toplum onlardan bir çocuk beklemektedir. Bir çiftin 

çocuk yapmamayı tercih ediyor oluĢu yine onları toplumdan dıĢlamak için baĢka bir gerekçe 

olacaktır. 

Aile kavramının ortaya çıkması özel mülkiyetin temellendirilmesiyle oluĢmuĢtur. Ġnsanların bir 

arada yaĢaması, aynı evi paylaĢması, gelirleri, giderleri birlikte paylaĢmaları toplumsal yaĢamın 

sürmesi adına iktidarın direttiği bir kurum haline gelmiĢtir. Foucault, bunu biyoiktidar kavramıyla 

açıklamaktadır. Ġktidar, güçlü olabilmek adına bireylerin bilgisine de ihtiyaç duymaktadır. 

Toplumu Savunmak Gerek kitabında Foucault, özellikle iĢçi sınıfına iktidarın aile yaĢamını 

dayattığını söylemektedir. Bunun nedeni fabrikada çalıĢan erkek bir iĢçinin iĢ çıkıĢında dıĢarıya 

çıkması, alkol alması, aylaklık etmesi ve bunun sonucunda sabah iĢe yorgun argın gelmesi, iĢte 

iyi çalıĢamaması üzerinden ele almıĢtır. Buradan çıkarılan anlam Ģudur: iktidar bu erkek iĢçinin 

ailesi olmasını ister çünkü iĢten çıktığında sıcak bir eve gitsin onu karĢılayan bir ailesi olsun, 

dıĢarıda cinsel ihtiyaçları ve yemek ihtiyaçları için vakit ayırmasın evde karısı onun bu 

ihtiyaçlarını karĢılasın ve çocukları da olsun ki onlarla vakit geçirsin, dıĢarıya çıkmaya 

gereksinim duymasın. Peki, iktidar bunu neden istemektedir? ĠĢçinin mutluluğunu mu 

düĢünmektedir? Hayır, iktidar bunları kendisi için ister. ĠĢçinin bu ihtiyaçları karĢılandığında 

sabah iĢine daha dinç gelecektir ve iĢinde daha verimli çalıĢacaktır. Çocuğunun olması onun 
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çalıĢtığı iĢi öyle kolayca bırakamayacağını gösterir çünkü sorumlulukları vardır ve evde 

ihtiyaçlarının giderilmesi gereken bir ailesi vardır. Bu nedenle iĢi bırakmayı düĢünemez, iĢsiz 

kalmaktan korkar ve iĢverene sadık bir Ģekilde çalıĢır. Ailenin özel mülkiyetin temelinde yer 

almasının nedeni buradan kaynaklanmaktadır. Ġktidar böylece aile yaĢamı içerisinde olan 

bireylerle kendi çıkarlarına uygun, sorunsuz bir yaĢantı hayali tasarlamaktadır.
2
 

Böylece ailenin toplumda nasıl Ģekillendiğini nasıl bir örgüt biçimini aldığını ve örgütlenme 

içerisinde kadının rolünün anne olarak varolmak, ailesini mutlu etmek olduğunu tespit etmiĢ 

bulunmaktayız. Böyle bir yaĢantı içerisinde çocuksuz aile olamayacağı düĢüncesi ve yalnız anne 

olma durumları dıĢlanmaktadır.  

Beauvoir‘a göre annelik yüceltilmiĢ bir durumdur ve dıĢarıdan, baĢkaları tarafından verili olan bir 

yüceltme olduğu için yüceltildiği gibi aĢağılanabilir de ve böylece sabit bir tanımlanabilirliği 

olmadığı için muğlaktır. Bu nedenledir ki kadın annelik üzerinden bir kar elde etmez. Anne 

olmak, kadına herhangi bir saygınlık, onur, gurur getirmez. Anneliğin yüceltilmesi sadece 

kadının bir bebeğin meydana gelmesinde taĢıyıcı rolü olması ve bu rolü canı gönülden istemesi 

için annelik sadece sözlerle yüceltilmektedir. Kadının cinsiyeti, biyolojik yapısı gereği 

doğurganlığa sahip olduğu söylenmiĢtir. Fakat onun doğurganlığı kendi isteğinden daha çok 

toplumun değerlerine indirgenmiĢtir. Ondan çocuk doğurması beklenmektedir. Çocuk doğurmak, 

anne olmak kadına sanki bir konum verecekmiĢçesine onun tamamlanıĢı olarak görülmektedir. 

Toplumda yer alması, saygın bir rol elde etmesi için anne olmak kadına yüklenmiĢtir. ―EĢ olarak 

tam bir birey olmayan kadın, anne olarak bu niteliğe sahip olacaktır. Çocuk onun yaĢama sevinci 

ve doğrulanmasıdır. Cinsel ve toplumsal olarak kendini gerçekleĢtirmesini onun aracılığıyla 

tamamlar, dolayısıyla evlilik kurumu onun aracılığıyla anlamına kavuĢur ve amacına eriĢir‖ 

(Beauvoir, 2019, s. 226). Bu durumda evlilik kurumunun amacı topluma yeni bireyler 

kazandırmasıdır.
3
 

Kadının hamile olmasıyla dünyaya yeni bir çocuk getirdiği için yüceltilmesi beklenir fakat durum 

hiçte öyle değildir. Kadın her ne kadar kendi bedenin büyümesine, kendinde değiĢimlerin 

meydana gelmesine ve kendi içinde bir canlı büyütmesine, hayatını tehlikeye atmasına rağmen 

onun bu durumu ona herhangi bir ayrıcalık tanımamıĢtır. Çünkü kadın hamilelikte bir tasarı 

meydana getirmemektedir ve bu tasarıma müdahalesi olmadığı gibi bilinçli olarak oluĢturduğu bir 
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 Bakınız: Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerekir, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.  

3
 Ġleriki bölümde yalnız anne olma durumu bu açıdan daha ayrıntılı incelenecektir. 



Ģey de yoktur. Bu durumda yüceltilmiĢ olarak görülen annelikle aslında kadının içkinlik 

alanından çıkamadığı oraya hapsolduğunu söyleyebiliriz.
4
 Beauvoir‘ın anneliğin bir tasarı olarak 

görmemesinin nedeni buradadır. Annelik kadına aĢkınlık sağlamamaktadır. Yeni bir bireyi 

dünyaya getirmiĢ olması, bir canlıyı doğurması onu aĢkın bir varlık haline getirmemiĢ, içkinliğe 

hapsolmasına yarar sağlamıĢtır. Peki, bir canlıyı dünyaya getirmek neden aĢkınlık olarak 

görülmemektedir? Çünkü ona verili olanlar doğrultusunda ondan beklenileni karĢılamaktadır. 

Toplumsal değerler çerçevesinde anne olmak sözde yüceltilmiĢ bir durumdur kadının kendi 

varlığını ortaya koyması, kendi tasarılarını aĢması değildir. AĢkınlık; yeni bir Ģeyler var etme, 

varolanın ötesine geçme anlamına gelirken annelikle kadın içinde bulunduğu konumunun yerini 

değiĢtirmemektedir ki bu nedenle de annelik onun içkinlik alanı içerisinde kalmasının 

devamlılığını sağlamaktadır. 

Beauvoir‟da Genç Kızlık Durumu 

Kadının çocukluğundan itibaren yaĢadığı durumları inceleyen Simone de Beauvoir, genç 

kızlık döneminin kadın için en zor dönem olduğunu tespit etmektedir. Çünkü genç kız, çocukluk 

döneminde kendini oğlan çocuklarıyla bir görüyordur. Aralarındaki farklılığın, onlar (erkekler) 

tarafından ezileceğinin bilincinde değildir. Kız çocuğu için oyunlarla, evcilikle geçen dönem 

genç kızlığa giriĢiyle bu oyunların gerçekliğe dönüĢmesini sağlayacaktır. Artık oyunlar bitmiĢ, 

yaptığı Ģımarıklıklar hor görülmemeye baĢlanmıĢ ve uslu ―hanım hanımcık‖ bir genç kız olması 

beklenilmektedir. Çocukluğunun verdiği konfor yaĢamı son bulan genç kız artık annesi gibi evin 

iĢlerinden sorumlu olacağı bir ailesi olacağının bilincine varmıĢtır. 

Bir genç kız için ergenlik döneminin diğer bir sorunu da annesiyle olan iliĢkisidir. Çocukluk 

döneminde, annenin kızını ötekileĢtirmesi durumu gençlik dönemi içerisinde daha da artarak 

devam etmektedir. Anne, kızının özgürleĢmesini istememektedir ve bu yüzden onu ev içerisinde 

tutmaya çalıĢır, evdeki iĢleri kızına devreder kendisi dıĢarı çıkar. Burada bir nevi kocasının ona 

yapmıĢ olduğu kısıtlama durumunu anne de kızına yapmaktadır. Kocasının onun üzerinde 

kurmuĢ olduğu hâkimiyeti anne de kızı üzerinde kurmaktadır. Kızının yapmak istediği çoğu Ģeye 
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 Annelik yoluyla ―yaratma‖ herkesin yapabileceği bir Ģeydir; gerçek bir rahim demokrasisi. Kimileri daha fazla çaba 

gerektiren yollarla kendini ifade etmeyi seçti ve Hannah Arendt, Simone Weil, Marguerite Yourcenar ya da Simone 

de Beauvoir çocuk sahibi olmadı. Beauvoir için bu bir tercihti çünkü aynı anda hem bir entelektüel hem de iyi bir 

anne olunamayacağını düĢünüyordu. Ġkinci Cins‘te anneliği aĢkınlığın önünde bir engel olarak tanımlar (Maier, 

2007, s. 99). 
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izin vermemektedir.
5
 Bunu sadece anneye yüklememekte gerekir, çünkü dıĢarıdaki kültüre 

baktığımızda genç kız ile genç oğlanın yapacakları her türlü davranıĢa, eyleme onlar 

karıĢmaktadır. 

Beauvoir kız çocuğunun durumu üzerine Ģöyle yazar: ―Kız, anne için hem kendisinin sureti hem 

de bir baĢkasıdır; anne onu hem kaçınılmaz olarak candan sever hem de ona düĢmanlık duyar, 

çocuğa kendi yazgısını dayatır. Bu, kendi kadınlığını gururla üstlenmenin bir biçimi olduğu gibi, 

onun öcünü almanın da bir yoludur.‖ (Beauvoir, 2019b, s. 25). Anne, kendi yaĢantısını kızının 

üzerinde gerçekleĢtirmek ister. Kendi gibi kızının da zorluklarla boğuĢmasını istemektedir. 

Çünkü onun için bu yol kolay olmamıĢtır. Yukarıda bahsedilen anne-kız arasındaki iletiĢimde 

anneni kızı üzerinde hâkimiyet kurma isteği, kendi yaĢantısını getirisidir. Kadın maruz bırakıldığı 

durumu aĢamadığı için maruz kaldıklarını kızına dayatarak bu durumu aĢmaya çalıĢmaktadır. 

“Kendilerine bir çocuk teslim edildiğinde kadınlar da kibrin hınçla karıĢtığı 

bir gayretkeĢlik içinde, onu kendilerine benzeyen bir kadına dönüĢtürmeye 

uğraĢırlar. Ġçtenlikle çocuğunun iyiliğini isteyen cömert bir anne bile, genellikle 

toplum kızını o Ģekilde daha kolay kabul edeceği için, onu “gerçek bir kadın” 

olarak yetiĢtirmenin daha ihtiyatlı olacağını düĢünecektir.”  

Beauvoir,  2019b, s. 25 

Böyle bir durumda annenin kızına karĢı öfkesi aslında kendi annesine karĢı öfkesidir. Kendi 

annesinden gördüğünü kızına uygulamaktadır. Bu durumu aĢmıĢ kendi annesine karĢı öfkesinin 

yitirmiĢ kadınlar da vardır. Burada ortaya koyulan düĢünceden her kadının böyle bir annelik 

yaptığının sonucuna varmamak gerekir. Beauvoir‘ın yukarıda iyi anne olarak betimlediği aslında 

tam da bunu söylemektedir. Anne-kız iliĢkilerinde annenin kızına dayatmıĢ oldukları ve kızının 

potansiyel bir anne olarak kendi çocuğuyla kuracağı iliĢkide rol oynamaktadır. ĠĢte burada bu 

öfke nöbetlerini aĢmıĢ olmak, kendi yaĢadıklarını kabullenmek ve bunların üstesinden gelerek 

geleceğe yönelik tasarılarında bunları aĢmıĢ olmak gerekmektedir. Bu aĢmayı gerçekleĢtirememiĢ 

olan kadınlar için anne olmak, kendi annelerinin ve onlara dayatılmıĢ olan değerlerin devamını 

döngüsel olarak devam ettirmek anlamına gelecektir. Ancak: 

 

                                                           
5
 Burada ele alınan konu genel söylemler çerçevesindedir. Her anne kız arasındaki iliĢki böyledir Ģeklinde bir tespit 

değil, anne-kız arasında böyle bir durumun varlığını da göstermektir. Çünkü kadının varoluĢunu meydana getirirken 

yaĢadığı problemleri anne olma durumunun içerisinde daha çok görmektedir. 



 

“Çocukların özgürleĢtirilmesinden söz etmeden kadınların 

özgürleĢmesinden söz edemeyiz bunun, tersi de doğrudur. Kadının ezilmesinin 

nedeni çocuk doğurması, çocuk yetiĢtirmesidir. Buna karĢılık, çocuklarda bu role 

göre tanımlanır, ruhsal bakımdan bu role göre biçimlenirler: bu rol büyüyünce 

onların nasıl insanlar olacaklarını, kuracakları iliĢkileri, sonunda kuracakları 

toplumu belirler.”  

Firestone, 1993, s. 83 

Bu durumda çocukların özgürlüğü için kadının özgürlüğüne, kadının özgürlüğü içinde 

çocukların özgürlüğüne ihtiyacımız olduğunu görürüz. Çünkü her ikisi de birbirlerini 

yaratmaktadırlar. Çocuk anne olacaktır ve onun bir çocuğu olacaktır. Bu bir döngü Ģeklinde 

ilerlemektedir. Bu noktada bu döngünün suçlusu kadındır sonucuna varmakta yanlıĢ olacaktır. 

Onun önüne açılmıĢ olan yol tektir ve o yoldan sapmaması gerekmektedir. VaroluĢçu anlamda 

kendi yolunu kendisinin bulması gerekmektedir. Kadın, bu öğretilerin bilincinde olmadığı ve 

bunlar ona sunulmadığı, üzeri örtüldüğü için görmemektedir. BakıĢ açısını değiĢtirmediği için 

döngüselliğe maruz kalmıĢtır. Fakat bu değiĢim ıstıraplıdır ve bu yolda tek baĢınadır.  

Beauvoir‟da Anne-Kız ĠliĢkisi 

Anne kız iliĢkisinin Beauvoir‘ın düĢüncesinden incelenmesinde karĢımıza iki durum 

çıkmaktadır. Birinci durum kızını kıskanan anne olarak gözlemlenirken ikinci durum da kızını 

koruyan anne figürüyle karĢılaĢırız. Ġkinci durumun tespitini Girlmore Girls dizisi uyarınca 

gerçekleĢtireceğiz.  

Anne kız iliĢkisinin ilk boyutu olan annenin kızı üzerinden kendini olumlamaya çalıĢmasında 

kızına karĢı bir kıskançlık olduğu saptanmaktadır. Kadın, kendi ailesinde görmediği ilgiyi, Ģefkati 

kendi çocuğuna verirken zorlanır. Özellikle babası onunla çok ilgileniyor ve her istediğini 

yapıyorsa bu durum anneyi daha da kıskandırır. Çünkü kendi babasından bunu görmemiĢtir ve Ģu 

an kızı bu duyguları hissediyordur. Kendi yaĢayamadıklarının kızının yaĢamasına içten içe bir 

kıskançlık duyar ve öcünü onu cezalandırarak alır. Onun vücudunu, davranıĢlarını kötüler ve 

kendisini kötü hissetmesini sağlar. Özellikle Rus edebiyatında gördüğümüz genç kızın zengin 

koca için iyi eğitim almasında annenin kızına kendi yapamadığını yaptırmasında yani zengin bir 

eĢ hayali içinde oluĢunu çocuğuna yansıtır. Onun güzelliği, iyi eğitimi hepsi iyi bir eĢ bulması 
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içindir. Kendi yapamamıĢtır ama onun yerine kızı yapacaktır ve onun da ona bakmasını 

beklemektedir. Belki de bir çocuk dünyaya getirirken yanlıĢ düĢüncelerden biri de budur. Çocuğu 

yaĢlandığında sana bakacak olan bir varlık olarak görmek, onu büyütürken her Ģeye katlanmak ve 

yeri geldiğinde bunları çocuğun yüzüne vurmak. 

Modern dünyada anne-kız iliĢkisine baktığımızda sağlıklı bir iletiĢimin olduğu, birbirlerinin özel 

alanlarına müdahale edilmediği düĢünülebilir fakat tam anlamıyla durumu bu Ģekilde 

tanımlayamayız. Bunun nedeni kadının cinsiyetinin içkinlik içindeki varlığı onu anne olarak 

tanımladığında aynı durum kızı için de geçerli olmaktadır. Kendi hayatında yaĢadığı zorluklarla 

uğraĢan anne, kız çocuğu olduğunda onun da bunlarla uğraĢmasını istemez. Onun hayatının daha 

iyi olacağını düĢünür ve ona daha iyi bir hayat sunmak için elinden gelenin fazlasını yapmayı 

hedefler. Peki, durum gerçekten de böyle mi olur? Anne kızına iyi bir hayat sunabilir mi? Kendi 

maruz kaldığı Ģeylerden onu koruyabilir mi? Bu soruların cevabı tıpkı kadının içinde bulunduğu 

durum gibi muğlaklığı içinde barındırır. Çünkü cevap hem evet hem de hayırdır. Çünkü her ne 

kadar toplumsal örüntüler içinde bulunulan toplumlara göre değiĢim gösterse de kadın ve erkek 

arasındaki eĢitlik tam anlamıyla sağlanamamıĢ ve ataerkil zihniyetten kurtuluĢ tam anlamıyla 

mümkün olmamıĢtır. Günümüz dünyasından bu sorulara cevap vermeye çalıĢırsak eğer evet bir 

anne kızına iyi bir hayat sunabilir, kendi maruz kaldığı Ģeylerden onu koruyabilir. Ancak içinde-

bulunduğumuz bu dünyada kadının tek baĢına varoluĢu çoğunluk tarafından hoĢ 

karĢılanmamaktadır. Bir kadın olarak varolmak, bu dünyada baĢkalarıyla birlikte olmak, kadının 

varlığına sorumluluklar yüklemektedir. Bir kadın tek baĢına veya eĢiyle ailesiyle çocuğunu 

büyütsün, onun birey olarak varolmasında rol oynasa da çevresel faktörler vardır. Tecavüzcü, 

tacizci, katil ve daha birçok olay karĢısında hala daha kadın suçlu görülüyorsa henüz bir Ģeyler 

tamamlanmamıĢtır. Soruların cevaplarının muğlak oluĢunun nedeni budur.  

Anne-kız iliĢkisi konusu iĢlenirken kadının cinsel hayatının neden bu kadar sorgulandığı 

düĢüncesi sorgulanırsa eğer kadının varoluĢunun sancısının temelinde yer almasıdır. Anne olarak 

adlandırılan kadının anneliğe eriĢimi ilk olarak cinsellikle olur. [Burada doğum yapmamıĢ kadın 

anne değil midir? TaĢıyıcı anne üzerinden çocuk sahibi olan kadın anne değil midir? Tüp bebek 

tedavisiyle anne olmuĢ bir kadın anne değil midir? Çocuk sahibi olamayan veya doğurmayı tercih 

etmemiĢ evlat edinmiĢ kadın anne değil midir? Veyahut hayvanlara sahip çıkan onları koruyup 

kollayan, evine alan anne değil midir? Bu Ģekilde daha birçok soru yöneltilebilir. Ancak burada 



söylenilmek istenen tanımlamada geçen annelik üzerinden ele alınmasına yöneliktir. Tabi ki de 

bunun dıĢındaki sorularda yöneltilenler de kabul edilmektedir].  

Toplum baskısı kadına iki çıkıĢ kapısı sunmaktadır: ya evlenip cinselliği yaĢayacaktır ya da 

evlenmeyip bakire olarak kalacaktır. Kadınların belirli bir çoğunluğu cinsellik yaĢamak adına 

birinci seçeneğe doğru yönelir ve evlenir. Evlilik kadına cinsel birlikteliği getirdiği gibi bu ilk 

deneyimle cinsellikten soğuma durumu da gerçekleĢmektedir. Beauvoir, Ġkinci Cinsiyet eserinde 

bu konunun üzerinde de durmuĢtur. Kadınların çoğunluğu ilk gece yaĢadıklarından sonra 

cinselliğe karĢı bir korku edinir ve cinsellikten tiksinmeye baĢlamaktadır. Kendi bedeninin 

erkeğin bedeni karĢısındaki durumu böyle bir cinsel birleĢimde içkinlikle konumlanmaktadır. 

AĢkın olarak nitelendirilen erkek, cinsel birliktelikte de kadının bedeni üzerinde bunu 

yansıtmaktadır. Sylvia Plath‘i de bu görüĢü savunmuĢtur. ―Kadının önündeki seçim evlenmek ve 

evlenmemek arasında bir seçim değil, bir cinsel yaĢama sahip olmak ile bir bakire, bir ‗azize‘ 

olmak arasındadır ya da ―toplumun saygısı ve desteğini‖ koruyarak cinsel bir yaĢama sahip 

olmak, yani evlenmek ile toplumun dıĢladığı, ‗kötü‘ bir kadın olarak cinsel bir yaĢama sahip 

olmak arasındadır‖ (Soysal, 2016, s. 44). 

Anne, denildiğinde zihinde canlanan; sevgi dolu, koruyup kollayan, besleyen, büyüten, her 

Ģeyiyle ilgilenen bir kadın simgesidir. Peki, her anne bunları mı yapmaktadır? Veya annelik 

bunları mı gerektirir? Benim tabirimle annelik; bir canlıdan sorumlu olmaktır. Bu sorumluluk 

yukarıdaki kavramları kapsayabilir fakat anneliği böyle tanımlayıp da babalık denildiğinde 

verilen cevap; evin direği, ceza veren, sevgisini gösteremeyen, kızan ama yine de gizli gizli 

seven, korkulan, eve bakan, maddiyattan yükümlü bu gibi kavramlarla tanımlanırsa erkeğin yine 

aĢkınlığını gösterdiği güçlü bir karakter olarak rol alırken kadının içkinlik sevgi dolulukla 

kapsayıcı bir rol oynaması ayrımcılığı yine gözler önüne sermektedir. 

Kendi zorluklarını aĢmıĢ olmak seninle benzer yolları aĢacak olana yol göstermek için önemlidir. 

Yukarıda söylenildiği gibi çoğu kadın kendi yaĢadıklarını baĢkalarının da yaĢamasını ister. 

Beauvoir, bu noktada annelerin kızlarını kıskandığını söylemektedir. Kendisi çok Ģey çekmiĢtir 

ve hep onun üzerinde emirler veren biri olmuĢtur. Çocuğu olduğunda bunu kendi de çocuğunun 

üzerinde yapmak istemektedir. Kendi yaptığı iĢlerin külfetinden de kurtulmuĢ olur. Çoğu kadın 

kız çocuklarından temizliğe, yemeğe yardım etmesini, kardeĢlerine bakmasını istemektedir. 

Kendi komĢuya gidip evde kızını iĢ yapmak için bırakabilmektedir. Kadın, çocuğu üzerinden 

kendini özgürleĢtirmeye çalıĢır. Bir noktada kızının özgürleĢmesinden korkar. Kendi 
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yaĢayamadıklarını kızının yaĢamasını içten içe kıskanır. Kendi okuyamadıysa kızının okumasına 

imrenir ve ileriye giderek engel dahi olabilir. 

Modern dünyanın geliĢimiyle günümüz toplumunda anne evde oturan kadın figüründen çıkmıĢtır 

fakat çalıĢan annenin sorumluluğu daha da artmıĢtır. Kadının bu sorumlulukları karĢısında ona 

söylenen ―o zaman çalıĢma, evde otur çocuğuna bak‖ olurken, erkek için ―o baba çocuğuna örnek 

olması çalıĢması lazım‖ olmaktadır. Bir virgülün anlamı çok değiĢtirdiği Ģu deyim akla geliyor: 

―Oku baban gibi, eĢek olma‖ burada örnek olan baba gibi okuyup çalıĢması gerekirken ―oku, 

baban gibi eĢek olma‖ sözüyle de baban okumamıĢ, çalıĢmamıĢ sen onun gibi olma, oku ve çalıĢ 

anlamına gelmektedir. Belki de deyimler de dâhil bu örtük cinsiyet ayrımcılığını gözler önüne 

sererek, anne, baba, kadın, erkek yerine insan kavramını kullansak böyle bir muğlaklığa sebep 

olmayacaktır. 

Beauvoir, anne için kız çocuğunun kendisinin çekmiĢ olduğu acılar olduğunu, kendi 

ötekileĢtirilmesini kızına kendisinin yaptığını söylemiĢtir. Toplumsal örüntüler sonucunda kız ve 

oğlan çocuğu arasında ayrıma gidilmektedir ve oğlan çocuğu yüceleĢtirilmiĢtir. ―Chodorow‟a 

göre, sistematik ve kültürler arası bir biçimde, çocukların bakımından öncelikli olarak kadınlar 

sorumludur. Sonuç olarak anneler, erkek ya da diĢi olmalarına göre, çocuklarına farklı biçimde 

davranır.‖ (Stone, 2015, s. 226). Aileler, oğlan çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmasını 

isterken, kendilerini aĢmalarını beklerken bir kız çocuğundan bunu yapmasını 

beklememektedirler. Kız çocuğunun bu durumu geçmiĢte neyse Ģimdi de aynıdır: sen yapma 

kızsın, gece sokakta ne iĢin var sen kızsın, o Ģekilde konuĢma sen kızsın… Bu Ģekilde kızlara 

yüklenmiĢ olan birçok kalıp vardır ve sanki bu kalıplar onların bir yazgısıymıĢçasına 

kabullenmeleri beklenmektedir. Burada önemli olan bir etmen de annelerdir. Kendi 

yapamadıklarını kız çocuklarının da yapmamasını ister. ―Kadınlar, ellerine verilen kız çocuğunu, 

saldırganlıkla hınç karĢımı bir acarlıkla kendilerine benzer bir kadın yapmaya giriĢirler.‖ 

(Beauvoir, 1993, s. 247). Böylece annelerin kız çocuklarından, kendilerine benzer kadınlar 

yarattığını görürüz. Çünkü; 

“Anneler kız çocuklarının da bir gün çocuk bakımından sorumlu 

olacağını bilirler, bu yüzden bu çocuklara kendileri gibi davranırlar. Bu 

davranıĢ kız çocuklarında, kendi benlik ve duygularının annelerininkine çok 

benzer olduğuna dair bir algının oluĢmasına sebep olur. Sonuç olarak kızlar, 

kadın olarak akıĢkan ve iliĢkisel benlik algısı geliĢtirip bunu muhafaza ederler. 



Yani, kendi benlik ve duygularının, annelerininkinden ya da genel anlamda 

insanlardan açık ve net bir Ģekilde ayrılmadığını hissederler.  

Chodorow için, bu görece akıĢkan ve iliĢkisel benlik algısına sahip olma 

niteliği, annelerinin onları yetiĢtirme biçiminden dolayı, bütün kadınların ortak 

olarak paylaĢtığı Ģeydir.”  

Stone, 2015, s. 226 

Bu ortak paylaĢım alanı olarak görülen ama Beauvoir‘ın da söylediği gibi her kadının 

hamilelik ve annelik süreçlerinde yaĢadıklarını gizleyiĢi, susmaları bu ortak paylaĢım alanını 

yaratmamaktadır. Kadınların birlik olmaları gerekmektedir. Günümüzde çoğu Ģey değiĢmiĢ 

olabilir her türlü bilgiye internet aracılığıyla ulaĢılıyor olabilir fakat buna eriĢimin hala sınırlı 

olduğu yerler vardır. Hala neler yaĢadığını gizleyen, susan kadınlar vardır. Çocuklarıyla iletiĢim 

kurmayı gerçekleĢtiremeyen anneler vardır. Kızıyla cinsellik hakkında açıkça konuĢamayan, 

çocuklarının neler yaĢadığından habersiz olan aileler vardır. Peki, bunu nasıl düzeltebiliriz? 

Doğru iletiĢim kurma becerisine sahip olmak gerekmektedir. Bu da karĢımızdaki insanı birey 

olarak görmekle baĢlamaktadır. Onun kendi değerleri olduğunu ve bunlara saygı duymayı 

öğrenmemiz gerekmektedir. 

BIR ANNE-KIZ ĠLIġKISI ĠNCELEMESI GILMORE GIRLS DIZISI 

Öncelikle dizi hakkında bir özet vermek gerekirse baĢkarakterlerde anne olarak Lorelai 

Gilmore ve kızı Rory Gilmore‘u görürüz. Dizi bu ikili ve onların hayatları üzerinden 

geliĢmektedir. Loraella; 16 yaĢında anne olmuĢ ve ailesinin hayatını benimseyememiĢtir. Ailesi, 

zengin ve saygındır. Balolar, dernekler, ev içinde sürekli değiĢen hizmetçilerle fazlasıyla lüks ve 

Ģatafatlı bir yaĢam stilidir. Lorelai, kızının doğumuyla kendi yaĢamını uygun bulmadığı bu evden 

kaçmıĢtır çünkü kızını bu Ģartlar altında böyle bir hayatın içinde büyütmek istememiĢtir.  

Bir annenin kızıyla arkadaĢ olması, güçlüklere beraber göğüs germesini bu dizideki anne-kız 

iliĢkisinde görmekteyiz. Kendi hamile kaldığı için üniversite hayalini gerçekleĢtirememiĢ olan 

Lorelai, kızı için bu hayalini gerçekleĢtirmesi için ona tüm fırsatları sunmaya çalıĢmıĢtır. 

EvlenmemiĢ anne rolünde bir kadın kızını çok iyi bir Ģekilde eğitmiĢ, onu sosyal ve kültürel her 

alanda bilgiyle donatmıĢtır. Kızıyla arkadaĢ olabilen bir anne olarak iyi bir rol modeldir fakat 

yaĢadığı küçük kasabada onun dıĢlandığını, yalnız anne olmasından ötürü kötü muameleye 

uğradığını görmeyiz. YaĢadığımız dünya her ne kadar modern, teknoloji dünyası olarak 
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tanımlanıyor olsa da günümüzde dahi çevremizde bunları yaĢamadan bir çocuk büyütmek 

gerçekten de zor iĢtir. Anne olabilmek için evliliğin Ģart görüldüğü bir dünyada yalnız anne 

olmak, doğru olarak kabul edilen anne rolünden çok daha zordur. Her Ģeye tek baĢına göğüs 

germiĢ bir kadın olarak lorelai kızı için bir rol model olmuĢtur.  

Dizinin çekildiği yıllara bakıldığında o zamanın Türkiye‘sinde böyle bir durum alıĢıla 

gelmemektedir. Günümüzde dahi yalnız anne kavramı dikkat çekmekte, toplum ve onların 

(baĢkaları denilen herkes) yarattığı değerler bakımından doğru görülmemekle birlikte toplumdan 

dıĢlanma, iĢ bulamama, ev bulamama gibi durumları da beraberinde getirmektedir. ―Genç bir 

bekâr anne, kendisine aniden dayatılmıĢ olan bu yükün altında maddi olarak ezilebilir, görünüĢte 

periĢan olabilir, ama yine de bebeği gizlice kurduğu düĢlerin gerçekleĢmesi olarak yaĢayabilir.‖ 

(Beauvoir, 2019b, s. 235). Lorelai için durum bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Kızı, düĢlerinin 

gerçekleĢmesinde onun yol arkadaĢı olmuĢtur. 

Emily, karakteri varlıkları bir aileden gelmiĢ, iyi bir eğitim almıĢ ve sosyetenin bir parçası 

olan annedir. Kendi kızını da bu Ģekilde büyütmek istemiĢtir fakat kızı bu yaĢam stilini kendine 

uygun görmemiĢtir. Dizinin ilk bölümünden son bölümüne kadar bakıldığında Emily karakterinin 

olaylar karĢısında verdiği tepkiler, çalıĢma hayatı dediği derneklerde yer edinmiĢ olması ve bu 

dernekler için davetler düzenlemesi onun aslında normal yaĢam biçimidir. EĢinin iĢ yemeklerini 

düzenler, eĢiyle birlikte boy göstermesi gereken davetlere katılım gösterir. Kendi derneğinin 

düzenlediği davetleri planlar. Ve o bunları yaparken mutludur ve kendini tamamlanmıĢ hisseder 

çünkü ―davet edilenler onun sayesinde bir araya gelmiĢlerdir, onun sayesinde önemli bir olay 

gerçekleĢmiĢtir, hiçbir bedeli olmayan bu sevinç ve uyum kaynağıdır o.‖ (Beauvoir, 2019b, s. 

278). Bu Ģekilde tanımlanan kadın karakterine baktığımızda kendi hayatını yaĢadığını 

sanmaktadır fakat sadece baĢkalarının hayatında yer edinmektedir. Kadının kendini bu olaylar 

karĢısında olumlaması gerçeği görmesinin önüne perde çekmektedir. Niçin yaĢadığının farkında 

değildir. Hayatında sürekli olarak baĢkaları vardır ve bu baĢkaları onun yaĢam stilini 

belirlemektedir. Kendini davetler vererek ve bu davetlerin güzel olmasıyla, gelenlerin mutlu 

olmasıyla kadın, büyük bir Ģey yaptığını düĢünmektedir. Yaptığı iĢte baĢarılı olduğunun sonucuna 

varmaktadır. Oysa onun tasarı olarak kurguladıkları gerçek bir tasarı değildir. Bireyin bir tasarıda 

bulunması demek; geleceğe yönelik kendini aĢması meydana getirmesi anlamına gelmektedir. 

Oysa o, ondan beklenileni yerine getirmektedir. Ġçkinlik alanı içerisinde kalmaktadır. Yaptığı 

eylemin bir tasarı olmadığının, kendini aĢmadığının farkında değildir. Dizi içerisinde bir bölümde 



Emily, bunun farkına eĢinin sözleri tarafından varmaktadır. Dizide özetlersek Ģöyle bir sahne 

yaĢanır: torunları Rory, Yale üniversitesine gitmektedir ve yeni döneme baĢlarken üniversiteye 

ara verme kararı almıĢtır. Bu kararı doğrultusunda geliĢen olaylar çerçevesinde anneannesi ve 

büyük babasının yanına taĢınmıĢtır. Anneannesinin derneğinde çalıĢmaya baĢlamıĢ ve bu 

derneğin yemeklerini, organizasyonlarını düzenlemeye baĢlamıĢtır. Richard, Rory‘nin organize 

ettiği bir davette olayın farkına varır ve torunun hayalinin bu olmadığının, onun çok çalıĢkan 

olduğunun, hayali olan gazetecilik için Ģu an içinde bulunduğu durumun yanlıĢ olduğunu 

gözlemlemiĢtir. Bunu eĢi Emily‘e söylerken Rory‘nin böyle gereksiz iĢlerle uğraĢmaması 

gerektiğini, onun bu iĢler için uygun olmadığını söylediğinde Emily, Ģunun farkında varır: eĢi 

onun yaptığı iĢleri gereksiz bir uğraĢ olarak görmektedir. Sonrasında Emily, varlıklı olmasının 

etkisiyle bir Ģeyler yapma ihtiyacı duyar ve devre mülk bir uçak alma kararı alır. Burada 

istediğini yapma özgürlüğüyle gereksiz olmayan bir iĢ yapma eğilimindedir. Fakat bu durum 

hiçte öyle değildir. Emily‘nin gerçekleĢtirmek istediği bu eylemde aslında boĢ bir eylemdir. Bu 

durumda kendini dıĢardan gözleme imkânı olmadığı halde söylenilenlerle kendini yine yanlıĢ 

Ģekilde yönlendirmiĢtir. 

Beauvoir, yukarıda Emily karakterinin canlandırdığı rolü V. Woolf‘un bir eseri olan Mrs. Dallow 

üzerinde alıntılayarak Ģöyle yazar:  

―Bu zaferleri, onların göz kamaĢtırıcılığını ve verdikleri heyecanı sevmekle 

birlikte, boĢluklarını ve aldatıcı görünüĢlerini de hissediyordu. Kadın bu tür 

davetlerden ancak böyle Ģeylere çok fazla önem vermiyorsa gerçekten zevk 

alabilir; aksi takdirde, hiçbir zaman doyurulamayan kibrin yol açtığı eziyetleri 

yaĢayacaktır. Ayrıca “sosyetik olma”yı yaĢamının iĢi olarak görebilecek kadar 

varlıklı olan az sayıda kadın vardır. Kendilerini tümüyle buna adayan kadınlar, 

genellikle, bu Ģekilde kendilerini tapınılası kılmaya çalıĢmakla kalmaz, ayrıca bu 

sosyetik yaĢamı baĢka hedefler doğrultusunda aĢmaya da çabalarlar.” 

Beauvoir, 2019b, s. 279 

Sosyetik yaĢamın göz kamaĢtırıcı görüntüsü aslında içinin ne kadar boĢ eylemlerle 

olduğunun üzerini örtme yöntemidir. DıĢarıdan ihtiĢamlı görünen ama içinde anlamlı bir Ģey 

bulundurmayan bir konumdur. Emily karakterinin içinde bulunduğu duruma benzer Ģekilde 

Beauvoir sosyete yaĢamını Ģöyle ele almıĢtır: ―Sosyete yaĢamı, kadının “temsil etmesini”, kendini 
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teĢhir etmesini gerektirir ve onunla diğerleri arasında gerçek bir iletiĢim yaratmaz. Kadını 

yalnızlığından çekip almaz.‖ (Beauvoir, 2019b, s. 279). Emily, karakterinde bu durumu tespit 

ederiz. Kızının babam yokken sen ne yapıyorsun sorusuna net bir cevabı olmamıĢtır. Dernekten 

arkadaĢları vardır ama eĢi yokken onlarla görüĢmemektedir. Yalnız kaldığında kendiyle 

geçireceği değerli bir vakti yaratmamaktadır. Kitap okumaktadır bu kadın, genel kültürü vardır. 

Kendisi de Yale üniversitene gitmiĢtir. Fakat dizi boyunca onun üniversiteye gidiĢi çok az dile 

gelmektedir ve Rory Yale Üniversitesini kazandığında büyük babasının mezun olduğu okul, 

Richard‘ın okuduğu okul olarak anılmaktadır. Onun, sosyetik yaĢamı onu kendi yalnızlığından 

ayırmamaktadır. Çünkü bu yaĢam tarzı baĢkalarının varlığı üzerine kuruludur. Davetler; 

baĢkalarını mutlu etmek, onlara mal varlığını göstermek amacıyla düzenlenmektedir.  

Kendi gücünü göstermek, ben varım demek için bu kadınlar, güçlerini hizmetçileri üzerinde 

kullanırlar. Emily karakterinde de yine bu durumu gözlemleriz. Evinde düzenli olarak çalıĢan bir 

hizmetçisi yoktur. Onların hep bir kusurunu bulmaktadır ve hizmetçiler sürekli olarak 

değiĢmektedir. ―Bir ev hanımının hizmetçisiyle iliĢkisi, -Ģayet oğlancı değilse- bir erkeğin uĢağı 

ya da Ģoförüyle iliĢkisinden daha mahremdir.‖ (Beauvoir, 2019b, s. 282). Yani, kadın 

hizmetçisiyle iliĢki içerisinde olmamalıdır ama uĢağıyla aĢk yaĢayabilir. Bu da kadınların 

birbirleri üzerindeki ayrımcılığın, birbirlerine yapmıĢ oldukları sınıfsal çatıĢmayı göstermektedir. 

Emily, karakteriyle incelenen bu durum Amerika‘daki kadınların durumunu yansıtmaktadır. 

Bu duruma Türkiye üzerinden bakıldığında aslında çok da büyük bir değiĢiklik 

gözükmemektedir. Ġsimler farklıdır, davetlerin yerleri, yapılıĢ biçimleri farklıdır. Daha da ileri 

boyutta olan Türkiye içerisinde bu durum sadece zenginler arasında değil orta ve dar gelirli 

aileler arasında da saptanmaktadır. Gündelik yaĢam içerisinde orta ve dar gelirli olarak 

tanımlanan ailelerin kadınlarına bakıldığında onlar da kendi aralarında davetler düzenler ve adına 

―gün‖, ―altın günü‖ denilmektedir. Para toplamak, görüĢmek, yemek yemek birbirlerini ziyaret 

amacıyla ayda bir veya iki hafta da bir Ģeklinde toplanmalar gerçekleĢir ve sırasıyla birbirlerine 

para veya altın toplarlar. Bu olay sosyete olarak adlandırılan sınıfın yaptığı davetlerin dar 

sınıflara yansıyan bir boyutudur. Statü sahibi olanlar sadece bunu kendileri için değil baĢkaları 

adına, baĢkaları için yardım adı altında yapmaktadırlar. Bu kadınların kendilerine dair amaçları 

kendilerini meydana getiriĢlerinin olmadığını görürüz. Hayatlarını çocukları, eĢleri ve baĢkaları 

için yaĢamaktadırlar. Birey olarak kendilerini bir varoluĢ olarak tasarlama amaçları yoktur. 



Lorelai, kendini gerçekleĢtirmiĢ, geleceğe yönelik tasarılarını kurmuĢ bir kadın karakterini 

canlandırmıĢtır. Onun içinde bulunduğu durumda çoğu kiĢinin baĢaramayacağı Ģeyi baĢarmıĢtır. 

On altı yaĢında daha genç bir kızken anne olmuĢtur, aile evinden ayrılmıĢ ve çocuğunu tek baĢına 

büyütmüĢtür. Ġçinde bulunduğu dünyada tüm zorluklara karĢı kendi baĢına göğüs germiĢtir. 

Kızıyla arasında kurduğu iliĢkiyse bir anne-kız iliĢkisi olarak güzel bir iliĢkidir. Çocuğuyla 

arkadaĢ olmayı baĢarmıĢ, onun sınırlı alanlarına girmemiĢ, ona karĢı saygı göstermiĢ ve yeri 

geldiğindeyse annelik olarak adlandırılan baskın rolünü bazı noktalarda kullanmıĢtır. O, 

çocuğuyla birlikte büyümüĢ bir annedir. Kendi annesine karĢı olan öfkesini kızını yansıtmamıĢ, 

kızını özgür bir kadın olarak büyütmüĢ ve ona bunu öğretmiĢtir. ―Çocuklarımıza nasıl bir dünya 

kuracaklarını söyleyemeyiz, söylememeliyiz. Ama onları kendi kararlarını alabilecek, kendi 

yollarını bulabilecek, kendi geleceklerini oluĢturabilecek, bütün bunları çocuklarına 

aktarabilecek biçimde akıllıca donatabiliriz.‖ (Reich, 1995, s. 16). Lorelai‘in Rory üzerinde 

yaptığı da böyledir. Çocuğunun geleceğine yönelik tasarılarını kurmasında destekçisi olmuĢtur. 

Ona yolu gösterip, bu yoldan gitmen gerekiyor diye bir dayatmada bulunmamıĢ, kendi yolunu 

kendinin belirlemesine izin vermiĢtir. VaroluĢçu anlamda doğru gözüken bir yol çizmiĢtir. 

SONUÇ 

ÇalıĢma içerisinde anne-kız iliĢkisine Beauvoir‘ın Ġkinci Cinsiyet eseri üzerinden bakılmıĢ 

ve Beauvoir‘ın bu eserindeki düĢünceleri kapsamında Girlmore Dizisinden kesitlerle anne-kız 

iliĢkisi değerlendirilmiĢtir. Kız çocuğu olarak dünya içinde varolmak Beauvoir‘a göre 

çatıĢmalarla doludur. Çünkü ondan çocukluk çağından itibaren geleceğe yönelik tasarısının 

annelik olduğu öğretilmiĢtir. Çocuk evcilik oyunlarıyla anneliğe hazırlanmıĢtır. Genç kız olduğu 

dönemdeyse bu oyun artık gerçeğe dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Genç kızların çoğu Beauvoir‘a göre 

bu dönemde rahatsızlığa yakalanabilmektedir. Hem adet olmanın getirdikleri hem de oyunun 

gerçekleĢecek olması onu yazgısından korkutur. Anneliğin kadınlar için içgüdüsel olduğu 

söylenmiĢtir fakat Beauvoir buna karĢı çıkmıĢtır. Kadınların belirli bir çoğunluğu anne olmayı 

reddetmektedir. Beauvoir‘a göre biyolojik olarak verili olan doğurgan yapısını kadın kendi isteği 

tercihine göre yönlendirmelidir. Toplumun bir yazgısı olarak anne olmaya mahkûm 

edilmemelidir. 

Anne ve kızı arasındaki iliĢkinin iki boyutlu olduğunu yukarıda gördük. Anne hem kızına karĢı 

kıskançlık duygusu besleyen olabilir hem de onu kendi yaĢadıklarını yaĢamaması için kurtarıcısı 

olabilir. Anne ve kız arasında iliĢkinin bir yanı da her ikisinin de bir nevi anne oluĢunu 
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kapsamaktadır. Kızı da potansiyel bir annedir. Bu iki kadının birlikte varoluĢu kıskançlıkları 

yendiğinde, öfkeleri dindiğinde birbirlerini anladıklarında olumlu bir Ģekilde gerçekleĢecektir. 

Anne kızı için öğretici olduğu gibi kızı da anne için bir öğretmendir. Birbirlerinden karĢılıklı 

öğrenme içerisinde bir iliĢki bu iki kadının dostluğu birlikte varlığı her Ģeyin üzerinden gelmeyi 

baĢaracaktır. Tıpkı Lorelai ve kızı Rory gibi… 
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KUġAKLARARASI KADINLIK – ANNELĠK ALGISININ AKTARIMI 

*Serap Karslıoğlu, **Esra Engin 

ÖZET 

Her dönemin kendi oluĢturduğu ve içinde sosyo-politik geliĢmelerin yaĢandığı, kültürel kodların meydana 

getirdiği düĢünce ve davranıĢ kalıpları vardır. Kadınlık ve annelik olgusu tek bir perspektifle irdelenemeyecek çok 

boyutlu bakıĢını gerekli kılan bir alandır. Çünkü her ikisi de doğası gereği biyolojik, hormonal, sosyal, psikolojik ve 

kültürel alanı kapsayan içinde içkin anlamları barındıran bir olgulardır. Her kuĢağın içine doğduğu dünyadaki olay 

ve olgularla bağlantılı bir Ģekilde, kiĢisel ve toplumsal değer yorumlamasına dayanır. Sürekli değiĢen toplumsal 

hayat, nesiller üzerinde farklılaĢma yaratır. Herhangi bir çocuğun doğup, büyüdüğü, yetiĢkin ve ebeveyn olduğu 

zamanlarda içselleĢtirdiği kültür yapısı, kendi çocuğunun geçireceği süreçlerle farklılık arz eder. Bir kuĢaktan 

diğerine geçiĢte, toplumsal değiĢime paralel olarak, pek çok ekonomik, sosyokültürel, sembolik, psikolojik ve 

pedagojik dönüĢüm de yaĢanmaktadır. Bu dönüĢüm sürecinde bazı unsurlar dönüĢtürülerek muhafaza edilirken, 

bazıları da terk edilerek yok olmaktadır.  

Kadınların yaĢam sürecinde, kadının uygarlık seviyesi, algıları, deneyimleri ya da deneyimleyenlerin aktarımı, 

kültürü vb. faktörlerin etkili olduğu düĢünülmektedir. Kadınların kadınlık ve annelik algılarının ve de bunların 

kuĢaktan kuĢağa aktarımının neler olduğunun ve bireyler üzerindeki etkisinin bilinmesi önemlidir. Çünkü kadınlık ve 

annelik algısı sadece kiĢiyi değil, algı ve deneyimlere iliĢkin olumlu ya da olumsuz aktarımlarla da kendinden sonra 

bu yaĢam sürecini deneyimleyecek diğer kadınları dolayısıyla o bölge ve toplumu etkileyebilecek özelliğe sahiptir. 

Bu bölümde kadınlık ve anneliğin tanımı, kuĢaklar arası aktarımın boyutları ve ruh sağlığı ile iliĢkisi ilgili literatür 

doğrultusunda ele alınmıĢtır. 
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GIRIġ 

  KuĢak kavramı, yaklaĢık olarak aynı yıllarda doğmuĢ, aynı çağın koĢullarını, dolayısıyla 

birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaĢmıĢ, benzer ödevlerle yükümlü olmuĢ kiĢilerin 

topluluğu olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr, EriĢim tarihi: 04 Mart 2021). Farklı 

kuĢaklardaki insanlar yetiĢme tarzları ve içerisinde bulundukları ortam değiĢikliklerinden 

kaynaklanan farklılıklara sahiptirler. KiĢilerin algıları, beklentileri, öncelikleri, hayata ve olaylara 

bakıĢ açıları ve davranıĢları zaman içinde değiĢmekte ve bir kuĢaktan diğerine farklılık 
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göstermektedir. Bu farklılıklar; kuĢaklar arasında hem karakter hem de sosyal hayatlarında 

önemli ayrıĢmalar olduğunu ortaya koymaktadır (Adıgüzel ve ark., 2014). 

Bir kuĢaktan diğerine geçiĢte, toplumsal değiĢime paralel olarak, pek çok ekonomik, 

sosyokültürel, sembolik, psikolojik ve pedagojik dönüĢüm de yaĢanmaktadır. Bu dönüĢüm 

sürecinde bazı unsurlar dönüĢtürülerek muhafaza edilirken, bazıları da terk edilerek yok 

olmaktadır. Böylece kuĢaklar arasındaki aktarım bir yandan devamlılık izleri taĢırken, diğer 

yandan da kesintiler, kopukluklar ve dönüĢümler göstermektedir (Lahaye ve ark., 2011). 

Dolayısıyla karmaĢık ve kompleks iliĢkiler ağı içerisinde yaĢamını sürdüren insanı ve yaĢadığı 

deneyimleri inanç, değer, düĢünce ve davranıĢlarını içinde Ģekillendiği toplumsal ve kültürel 

boyutu dikkate alarak bütüncül bir bakıĢ ile anlamaya ve açıklamaya çalıĢmak gerekmektedir 

(KarataĢ, 2015). 

Kadınlar Ģiddet, yoksulluk, aĢırı iĢ yükü gibi olumsuz yaĢantılar, öğrenilmiĢ çaresizlik, 

güçsüzlük, itaatkâr, fedakâr ve pasif olma gibi toplumsal öğretilerle strese daha fazla maruz 

kalmakta ve psikolojik sorunlar daha yaygın görülmektedir (Koyun, TaĢkın ve Terzioğlu 2011). 

Bu yaĢam sürecinde, kadının uygarlık seviyesi, algıları, deneyimleri ya da deneyimleyenlerin 

aktarımı, kültürü vb. faktörlerin etkili olduğu düĢünülmektedir. 

Çoğu toplumda ruhsal sağlığı bozulan birey sayısının giderek arttığına ve bu konuda özellikle 

kadınların risk altında olduğuna dikkat çekilmektedir (AktaĢ 2007). Kadın çoğu zaman sabır, 

anlayıĢ, özveri ve sevginin sembolüdür. Toplumda aile kavramının sürmesi ve devamlılığı için 

kadın ruh sağlığı önemli bir yere sahiptir (Koyun, TaĢkın ve Terzioğlu 2011). Geleneksel olarak 

kadınlara ve erkeklere o toplumda uygun görülen davranıĢ Ģekilleri, sorumlulukları, sınırlılıkları 

ile cinsiyete göre ayrılmıĢ konumlarını yani hem toplumdaki rollerini hem de kendi cinsiyet 

rollerini algılama Ģeklilerini tanımlar. Buradaki eĢitsizlik kadının toplumdaki statüsünü ve ruh 

sağlığını olumsuz etkilemektedir.  

Kadınların kadınlık algılarının ve bunların kuĢaktan kuĢağa aktarımının neler olduğunun ve 

bireyler üzerindeki etkisinin bilinmesi önemlidir. Çünkü kadınlık algısı sadece kiĢiyi değil, algı 

ve deneyimlere iliĢkin olumlu ya da olumsuz aktarımlarla da kendinden sonra bu yaĢam sürecini 

deneyimleyecek diğer kadınları dolayısıyla o bölge ve toplumu etkileyebilecek özelliğe sahiptir. 

  



KUġAK KAVRAMI 

YaĢları birbirine yakın bireyler, fikir ve menfaatlerini diğer insanlardan ayırt etmek için 

bir kuĢak oluĢtururlar. Her kuĢak kendine has yasa ve geleneklere sahiptir. OluĢan bu gruplar 

kendi hak ve yetilerine sahiptir (Kaya, 2002). ―KuĢak kavramı; aynı zaman aralığında doğmuĢ, 

yaĢadıkları zamanın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal olaylarından ve hâkim değerlerinden 

etkilenmiĢ kiĢileri ve bu kiĢilerin oluĢturduğu toplulukları ifade etmektedir.‖ (Altuntuğ, 2012). 

Toplumsal kültür içinde yaĢamı sürdürmek için büyük bir önem arz eden hâkim değerler, nesiller 

arası etkileĢimle geçiĢ yaparken belirli ölçüde değiĢime uğrar. Bu değiĢim, her kuĢağın içine 

doğduğu dünyadaki olay ve olgularla bağlantılı bir Ģekilde, kiĢisel ve toplumsal değer 

yorumlamasına dayanır. Bu yüzden değerlerin aktarılmasını sağlayan kuĢaklar arasında, belli 

ölçüde farklılıklar vardır. Ortalama her 20 yılda bir ortaya çıkan yeni kuĢaklar, eskisinden daha 

farklı istek, beklenti, ihtiyaç ve düĢünceye sahiptirler (Altuntuğ, 2012). 

Uluslararası alanyazında kuĢaklar; Gelenekselciler (sessiz kuĢak ya da eriĢkin), BB, X, Y ve Z 

kuĢağı olarak genellikle beĢ sınıfta incelenmektedir. Gelenekselciler (sessiz kuĢak ya da eriĢkin); 

1925 – 1945 arası doğan, BB (Baby boomer); 1946 – 1964 arası doğan, X; 1965 – 1979 arası 

doğan, Y; 1980 – 2000 arası doğan, Z ise; 2000 yılından sonra doğanlardan oluĢan kuĢaktır 

(Adıgüzel ve ark., 2014). BB kuĢağı, Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra ortaya çıkan, doğum 

patlamasından dolayı ‗Baby Boomer‘ olarak anılan, ‗ben‘in ön planda olduğu bir kuĢaktır. Çok 

önemli teknolojik ve ekonomik geliĢmeler meydana gelmiĢ, savaĢın izlerinden kurtulmak için 

yeni mutluluk Ģekilleri ortaya konmuĢtur. Özgürlükçü, tüketmeyi seven, pozitif, çalıĢkan, kendi 

hazzına düĢkün bir kuĢak olarak değerlendirilmektedir. ‗Baby Buster‘ olarak da anılan X kuĢağı, 

bir önceki BB kuĢağının refah içinde yaĢamasıyla meydana gelen belirsizliklerle baĢ etmek için 

çaba göstermek zorunda kalmıĢ, aynı zamanda gelecek endiĢesi içinde değiĢen dünya koĢullarına 

yetiĢmeye çalıĢmıĢtır. GeçmiĢe oranla daha gerçekçi, kanaatkâr, Ģüpheci, rekabetçidir. 

Kadınların, iĢ hayatında daha aktif bir rolde olmasıyla geleneksel aile yapıları değiĢmiĢ ve 

bilginin hâkimiyeti kendini göstermeye baĢlamıĢtır (Altuntuğ, 2012). 

KuĢaklar arasında toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl değiĢim gösterdiği çalıĢma hayatı ve eğitim, 

aile içi iĢ bölümü, cinsellik ve beden algısı, kadına yönelik Ģiddet, iktidar iliĢkileri ve aile içi 

kararlar, evlilik, günlük yaĢam baĢlıkları altında incelenmektedir. Birinci kuĢak 60 yaĢ ve üzeri 

yaĢlı kuĢak, ikinci kuĢak 40-59 yaĢ dilimi orta kuĢak, üçüncü kuĢak 20-39 yaĢ dilimi genç kuĢak 

olarak tanımlanmıĢtır (Kadılar, 2011). 
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Sürekli değiĢen toplumsal hayat, nesiller üzerinde farklılaĢma yaratır. Herhangi bir çocuğun 

doğup, büyüdüğü, yetiĢkin ve ebeveyn olduğu zamanlarda içselleĢtirdiği kültür yapısı, kendi 

çocuğunun geçireceği süreçlerle farklılık arz eder. Bu yüzden genç kuĢak, yaĢlı kuĢağın 

değerlerini benimsemekte güçlük çeker ve bunlara karĢı çıkabilir. Aynı Ģekilde yeni değerlere 

kolaylıkla uyum sağlayabilen genç kuĢağın ebeveynleri, bu değerlere kolayca uyum sağlamakta, 

kabullenmekte güçlük çekebilmektedir. YaĢlı kuĢak geleneksel toplumun değerlerini, genç kuĢak 

ise modern toplumun değerlerini temsil etmektedir. Bu durumun neticesinde ebeveynler genç 

kuĢaktan yakınmakta, çocuklar ise yaĢlı kuĢağın kendilerini anlamadıklarını düĢünmekte ve 

ortaya kuĢak çatıĢması ortaya çıkmaktadır (Gülver, 2015). 

KuĢaklar Arası Aktarımı 

KuĢak kavramı; aynı zaman aralığında doğmuĢ, yaĢadıkları zamanın sosyal, ekonomik, 

kültürel, siyasal olaylarından ve hâkim değerlerinden etkilenmiĢ kiĢileri ve bu kiĢilerin 

oluĢturduğu toplulukları ifade etmektedir. Her kuĢak içinde yaĢadığı toplumdan etkilendiği kadar, 

düĢünce ve eylemleriyle toplumlarını da etkileyerek belirli ölçüde değiĢtirmiĢlerdir. Bu değiĢim, 

kuĢaklar arasındaki farklılıkları ortaya çıkardığı gibi; değiĢimin bazı etkilerinin de diğer kuĢaklar 

aracılığıyla devam ettirilmesini de sağlamıĢtır (Altuntuğ, 2012). 

Her aktarım aynı zamanda bir dönüĢümdür. Bir kuĢaktan diğerine geçiĢte, toplumsal değiĢime 

paralel olarak, pek çok ekonomik, sosyokültürel, sembolik, psikolojik ve pedagojik dönüĢüm de 

yaĢanmaktadır. Bu dönüĢüm sürecinde bazı unsurlar dönüĢtürülerek muhafaza edilirken, bazıları 

da terk edilerek yok olmaktadır. Böylece kuĢaklar arasındaki aktarım bir yandan devamlılık izleri 

taĢırken, diğer yandan da kesintiler, kopukluklar ve dönüĢümler göstermektedir (Lahaye ve ark., 

2011). Aile ortamı, çocuğa, en temel sosyal kodların yanı sıra bireyin sosyal iliĢkiler kurmasını 

sağlayan pratikleri ve değerleri aktarır. Ancak birey aile dıĢında, yaĢamı boyunca çok sayıda etki 

kaynağıyla karĢılaĢmaktadır. Bir diğer deyiĢle aktarım, homojen ve aile ortamıyla sınırlı bir olgu 

değildir. Çünkü zaman içinde sürekli değiĢime uğrayan sosyalleĢme biçimleri ve yapılarındaki 

çeĢitlilik ortasında, aktarım meselesi karmaĢıklaĢmaktadır (Lahaye ve ark., 2011). Çocukluk ve 

ergenlikte anne ve akraba çevresi ile komĢulardan akan bilgi deneyime dayalı bilgi iken, çocuklar 

büyüdükçe ve kamusal alanda temsiliyet kazandıkça kurumsal bilgi (okul, kurs ve sağlık 

kurumundan alınan bilgi vb.) devreye girmektedir. Aktarım sürecinde önemli olan bir diğer 

faktörün de arkadaĢlık olduğu görülmektedir. ArkadaĢlık, teknoloji ile önem kazanan sosyal 



paylaĢım siteleri (bloglar, forumlar ve e-gruplar) aracılığı ile deneyime dayalı bilgi akıĢını devam 

ettirmektedir (Cantek ve AkĢit, 2011). 

KuĢaklararası Aktarımında Rol Oynayan Faktörler 

Bireyin yaĢadığı deneyimleri o kiĢinin yaĢamı içerisinde ele almak ve nedenlerini kiĢinin 

yaĢantısıyla sınırlı kalarak açıklamak her zaman mümkün olmamaktadır. Ġnsan ruhunu kuĢaklar 

ötesi bir bağlamda görmenin öncüsü Carl Gustav Jung, kolektif bilinçdıĢı kavramını formüle 

ederek insanoğlunun kuĢaktan kuĢağa aktarılan kolektif bilgiye sahip olduğunu vurgulamıĢtır. Bu 

durum, bireyi ve deneyimlerini çok nesilli bir bakıĢla ele almayı gerekli kılmaktadır (Ruppert, 

2011). Bazı deneyimlerin bireyden bireye ya da kuĢaktan kuĢağa çeĢitli mekanizmalar 

aracılığıyla aktarılabileceği savunulmaktadır (Kellermann, 2001). 

Deneyimin etkilerinin sonraki kuĢaklara nasıl aktarıldığını Kellermann (2001) dört kuram ile 

açıklamaktadır; (1) psikodinamik model; (2) sosyokültürel model; (3) aile itemleri modeli ve (4) 

biyolojik model. 

Psikodinamik ve iliĢkisel model: Psikodinamik modele göre birinci kuĢakta yer alan bireyler, 

duygularını bilinçli olarak yaĢayamamakta ve yaĢanmamıĢ bu duygularını çocuklarına 

bırakmaktadırlar. Çocuklar, ebeveynlerinin bastırdıkları ve yeterince özümsemedikleri 

yaĢantılarını bilinçli olmadan içselleĢtirmektedirler. Bu model, çocukların hem aileleriyle ve 

onların yaĢadıklarıyla bağlarını korumayı amaçladıklarını hem de ailelerinin olumsuz 

geçmiĢlerinden kendilerini ayırmaya ve kendi hayatlarını yaĢamaya çalıĢan bireyler olmaya 

çalıĢtıklarını vurgulamaktadır. Ayrılma bireyleĢme sürecinde yaĢadıkları zorluk, çocukların 

sağlıksız iliĢki kalıpları oluĢturmalarına ve ayrıĢmamıĢ iliĢkilerin ortaya çıkmasına sebep 

olmaktadır (Kellermann, 2001). 

Sosyokültürel ve sosyalleĢme modeli: Bu modele göre sosyal normlar ve kurallar bir 

kuĢaktan baĢka bir kuĢağa aktarılmaktadır. AktarılmıĢ sosyal öğrenme ve sosyalleĢme modelleri, 

ebeveynlerinin korkuları, tabuları ve yasakları gibi davranıĢlarının çocukların kendi zihinsel 

imajları haline geldiğine odaklanmaktadır. Çocuklar, pek çok durumu ebeveynlerini 

gözlemleyerek ve onların yaptıklarını taklit ederek dolaylı olarak öğrenmektedirler. Bu modelde 

ebeveynlerin, çocuklarını hem onları yetiĢtirirken sergiledikleri davranıĢlarla hem de yetersiz rol 

modeller olarak görünmeleriyle olumsuz etkileme ihtimalleri üzerinde durulmaktadır 

(Kellermann, 2001).  
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Aile sistemleri ve iletiĢim modeli: Aile ortamı, aktarımda merkezi öneme sahiptir ve her ailenin 

kendine ait bir sistemi vardır. Bazı aileler, son derece kapalı sistemler oluĢtururlar ve bu ailelerde 

yetiĢen çocuklar, yalnızca kendi aile bireyleri ve benzer ailelerdeki kiĢilerle etkileĢim kurarlar. 

Böyle bir sistem içinde ebeveynler, kendilerini tamamıyla çocuklarına adarlar. Benzer Ģekilde, bu 

ailelerde büyüyen çocuklar da aĢırı derecede ebeveynlerinin mutluluklarıyla ilgilidirler ve onları 

acı verici deneyimlerden korumaya çalıĢırlar. Bu ailelerde çocukların bağlanma, ayrılma ve 

bireyleĢme süreçlerinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Her ailenin kendine has bir sistemi olduğu 

gibi iletiĢim Ģekilleri de kendilerine özgüdür. Aktarımda, ailede sözel olmayan, belirsiz ve 

suçluluk duygularının tetiklenmesine sebep olan bir iletiĢimin ya da sessizliğin (olayın 

konuĢulmamasıyla ilgili gizli bir anlaĢma) açıklayıcı olduğu düĢünülmektedir (Kellermann, 

2001). 

Biyolojik veya genetik modeller: Genetik ve biyolojik modellerde ise önemli olayların etkilerinin 

temelde biyokimyasal yatkınlığa veya genlere dayalı olarak ebeveynlerden çocuklara aktarıldığı 

ileri sürülmektedir. Bu modeller, travma gibi önemli olayların bir kuĢaktan diğer kuĢağa geçiĢinin 

kalıtsal bir hastalığın geçiĢiyle aynı olduğunu vurgulamaktadır (Kellermann, 2001). Epigenetik 

terimi, kabul edilen anlamı ile DNA zincirinde bir değiĢikliğe neden olmaksızın, gen 

ekspresyonunda ortaya çıkan ve kalıtımsal olarak da aktarılabilen değiĢiklikler için 

kullanılmaktadır. Özellikle, uzun dönem bellek oluĢum mekanizmaları ile sinaptik aktivitedeki 

düzenlemeler gibi plastik değiĢikliklerin temelinde epigenetik süreçlerin yattığı belirtilmektedir 

(Koylu, 2011). Örneğin önceki kuĢaklar sevgi ve Ģefkat içinde büyümüĢlerse bu besleyici, sevgi 

dolu duygusal deneyimin psikolojik ve davranıĢsal özelliklerini sonraki kuĢaklar kendi genetik 

haritasında taĢıyor olacaktır. Yani miras olarak bırakılanın sadece acı ve travmatik hasar değil, 

geliĢtirilen güçlü ve esnek adaptasyon becerileri, huzur ve barıĢ da olabileceği düĢünülmektedir 

(http://site.fundabattle.com/2015/11/19/epi-genetik/, EriĢim tarihi: 04 Mart 2021). Tüm bu 

modeller, kuĢaklar arası aktarımını anlamak için önemli açıklamalar sunmakla birlikte, 

deneyimlerin etkilerinin sonraki kuĢaklara nasıl aktarıldığını bu modellerden sadece biriyle 

anlamak yerine tüm bu modellerin bütünleĢtirilerek bütüncül bir bakıĢla anlamanın daha uygun 

olacağını vurgulanmaktadır (Kellermann, 2001). 

KADINLIK VE ANNELĠK 

Özellikle 19 yy‘dan sonra annelik, yetiĢkin kadının ilk kimliği olarak kabul edilmiĢ, 

kadınlık ve annelik eĢ anlamlı kimlik olarak kullanılmıĢtır. Alanyazında, anneliğin, evrensel 

http://site.fundabattle.com/2015/11/19/epi-genetik/


olarak kadının yapacağı bir iĢ olması açısından kadın ile bağlantılandığı ve kadınsılık ile 

annelik birbirine geçtiği, kadının cinsel kimliğinin annelik yoluyla güçlendiğine dair yazınların 

yanı sıra günümüzde tüm kadınların anne olmadığı; bakım ve besleme olarak anneliğin, kadınlık 

alanından kaçınılmaz olarak ayrıldığını öne süren yazınlar da bulunmaktadır (Glenn, Chang ve 

Forcey, 1994). 

Kadına ve anneliğe kalıp yargıları açısından bakan Ridgeway ve Correll (2004) bazı kültürlerde 

kadın rolü ile annelik rolünün bağlantılandığını belirtmektedir. AraĢtırmacılar, böyle bir bağlantı 

yapılmasının sebebini kadının besleyen olarak görülmesine ve kadın cinsiyetine yönelik 

tarafgirlik taĢıyan kalıp yargıların varlığına bağlar. Feminist alanyazın 1970‘lerden sonra annelik 

ile ilgili farklı bir analiz ortaya koymuĢtur. Ribbens (1994) için annelik, kadınlığın ortak tecrübesi 

olabilirken, belirsizlik duygularını da arttırmaktadır. Pek çok feminist yazar annelik kavramı ile 

anne oluĢ arasındaki ayrıma odaklanmıĢlardır. Silva (1996), anneliğin, kadınlık olduğunu ancak 

anne oluĢun buna ihtiyaç duymadığını belirtirken hem erkek hem de kadının anne olabileceğini 

öne sürmektedir. Smart (1996) için annelik ataerkil toplumun bir kurumudur ve bu bağlamda iyi 

anne kavramı sosyal olarak oluĢturulmuĢtur. Bu iyi anne kavramı ile buluĢamayan kadın 

kötü ve yetersiz anne olarak adlandırılmaktadır. Örneğin ergen dönemde anne olan kadınlar 

sorunlu olarak resmedilmiĢtir. Çünkü onlar, iyi annelik kavramı ile bağdaĢmayacak Ģekilde 

anneliğe yanlıĢ bir yaĢta girmiĢlerdir. 

Kadın kavramı ev kadını, seksi kadın, bağımsız/iĢkadını gibi alt gruplara ayrılmıĢtır. Ġlginç olarak 

hiçbir alt grup net olarak anne tanımını kapsamamaktadır. Benzer olarak, Ashmore, Del Boca ve 

Titus (1984) çok boyutlu çalıĢmalarında alt grupları tanımlarken besleyen eĢ ve anneyi ev 

kadınından ayrı tutmaktadırlar; ev kadınlığı rolü, annelik rolüne benzemese de ev kadınlığının, 

annelik gibi besleyici rolü ile öne çıkması ile onunla aynı statüde değerlendirileceğini 

belirtmiĢlerdir (akt. Ridgeway ve Correll, 2004). Ataerkil toplumlarda çocuk yetiĢtirme, kadın 

faaliyetlerinin merkezini oluĢturur. Feminist yaklaĢım bu tür toplumlarda, kadının ailesi ile 

bütünleĢirken erkeğin ayrı ve bireyleĢmiĢ bir statü ile karĢımıza çıktığını belirtir ve radikal 

feministler anneliği, kadın kimliğinin bir eziyeti olarak görürler (Liamputtong, 2001). 

Kadınlık Algısı  

Kadınlarla ilgili metaforlara (güçlü, koruyan, yutan, iĢe yaramaz vb.) bakıldığında 

neredeyse her birinde birçok yaĢ, meslek, eğitim durumu, medeni durum ve çocuk sayısı 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bir faktör gerçekleĢtiğinde kadınların toplumsal cinsiyet algısı değiĢir 
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gibi bir söylemde bulunulamamaktadır. Bazı faktörler kadınların toplumsal cinsiyet algısının 

değiĢmesine yardımcı rolde bulunabilmektedir. Bunlardan en temeli eğitimdir. Eğitim durumu 

arttıkça kadınların kadın ya da erkeğe bakıĢ açısı gelenekselliğini tam olarak kaybetmese de 

esnekleĢebilmektedir. Kadınlar eğitim durumu arttıkça erkekleri yöneten, lider konumundan 

çıkarabilmektedir (Patton, 2014). 

Kadınların algısını esneten diğer bir faktör çalıĢmaktır; fakat çalıĢmak toplumsal cinsiyet algısını 

eğitim faktöründen daha az etkileyebilmektedir. Özellikle nitelik gerektirmeyen iĢlerde çalıĢan 

kadınların çalıĢmaya bakıĢ açısı ‗ekonomik özgürlük‘ değil, ‗daha fazla sorumluluk‘ 

olabilmektedir (Woolf, 2015). 

Bu bağlamda çalıĢan kadınların eĢlerinin ev içi görev ve sorumlulukları paylaĢmayı reddettikleri 

dolayısıyla kadının hem ev içi görev ve sorumlulukları yerine getirip hem de kamusal alanda 

çalıĢmak durumunda kalarak daha fazla emek harcadığı sonucuna ulaĢılabilmektedir. Ayrıca 

kadınların çalıĢmaya ‗ekonomik özgürlük‘ olarak bakamamasının bir diğer nedeni de 

çalıĢmalarının eve gelir getirmek olarak değil de ‗yardımcı gelir‘ olarak görülmesinden 

kaynaklanıyor olabilmektedir (Yıldırım, 2016). 

Medeni durum ise özellikle çalıĢan kadınların sorumluluklarını arttıran diğer bir faktör olarak 

görülmektedir. Nitelik gerektiren iĢlerde çalıĢan kadınlar erkekleri daha çok ‗yardımcı‘ olarak 

nitelendirebilirken, nitelik gerektirmeyen iĢlerde çalıĢan kadınlar ‗bakımının gerçekleĢtirilmesi 

gereken çocuk‘ olarak algılayabilmektedir. Bu bağlamda medeni durumun kadının toplumsal 

cinsiyet algısını eğitim ya da istihdamda olma durumu kadar etkilediği söylenememektedir 

(Yıldırım, 2016). 

Çocuk sahibi olmanın ise kadının erkeğe bakıĢ açısını gözle görülür biçimde etkilemeyebilse de 

kadına bakıĢ açısını geleneksel anlamda etkileyebildiği söylenebilmektedir. Çocuk sahibi olan 

özellikle 45-65 arasındaki katılımcıların kendini ‗anne ve eĢ‘ kategorisine koyması bunu 

gösterebilmektedir. Bu yaĢtaki katılımcıların kültürle birlikte sürekli toplumsal cinsiyet kalıp 

yargı ve rollerine maruz kaldığı düĢünüldüğünde kendilerini anne olduktan sonra bu rollerin içine 

hapsetmeleri olasıdır (Woolf, 2015). 

Özellikle eğitimden mahrum kalmıĢ ve çalıĢmayan kadınların toplumsal cinsiyet algıları 

gelenekselliğini koruyabilmektedir (Woolf, 2015). Dolayısıyla kadınların geleneksel rollerini 

reddedip, çalıĢma yaĢamına dahil olması ve bunu daha fazla sorumluluk yerine ekonomik 

özgürlük olarak görebilmesi için, erkeğin ev içi görev ve sorumlulukları paylaĢması gerektiğine 



dair kadın ve erkek adına bu alanda daha fazla ve daha nitelikli eğitimin ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. 

Kadınların çalıĢma hayatı ve eğitim ile ilgili algılara bakıldığında üç kuĢakta da değiĢmeyen 

patriarkal kalıp yargıların devamlılığı söz konusudur. Bunlardan biri kadınların evlerine vakit 

ayırabilecek iĢlerde çalıĢması gerektiği beklentisidir. Tam da bu beklentiden yola çıkarak 

araĢtırma kapsamına giren tüm kuĢaklar, kadınlar için öğretmenlik mesleğinin daha uygun 

olduğunu düĢünmektedir. Üç nesil boyunca değiĢmeyen bu algı, kadının toplumda çalıĢan 

kimliğinden daha öncelikli olarak ev içi kimliğinin ön planda olmasının bir sonucudur (Kadılar, 

2011). 

Aynı zamanda birinci ve ikinci kuĢaklar için bakirelik hala önem teĢkil etmektedir. Genç kuĢak 

ise çoğunluk olarak bekareti gerekli bulmasa da kadınların bakire olması gerektiğini düĢünenlerin 

sayısı da azımsanacak düzeyde değildir. Beden algısı ile değerlere bakıldığında ilk ve ikinci 

kuĢak kadın bedenine yönelik erkek tahakkümünü ve kontrolünü normalleĢtirirken, genç kuĢak 

bu anlayıĢı terk etmiĢtir. Genç kuĢağın bu algıyı terk etmesi tam da Türkiye‘de 80‘lerin sonunda 

90‘ların baĢında feminist hareketçe benimsenen ―Bedenimiz bizimdir!‖ anlayıĢıyla paralellik 

göstermektedir (Kadılar, 2011). 

Annelik Algısı 

Embriyonun kadın bedeninde oluĢması ve büyümesiyle baĢlayan süreçle birlikte, anne 

çocuk arasında farklı bir bağ oluĢtuğu düĢünülür. Toplumun ve baĢta babaların, annelerin daha iyi 

bir ebeveyn olduğunu düĢünmesiyle de (Ġmamoğlu, 1993) annelik kavramı bambaĢka bir boyut 

alır. Çocuğun her Ģeyinden sorumlu olması gerekliliğinin yüklendiği annelik, kadına yüklenen bir 

toplumsal cinsiyet rolü olarak ele alınabilir. Aynı zamanda annelik rolü kadına yüklenen çoklu 

rollerden bir tanesidir. ÇalıĢan kadın, ev kadınlığı rolünü yardımcısına aktarabilse bile 

çocuğundan birinci derece sorumlu ebeveynlik rolünü tam anlamıyla bakıcıya aktaramaz. 

Biyolojik açıdan anne olma; hormonların da devreye girmesiyle birlikte, bebeğin anne karnında 

taĢınması, doğumu ve emzirilmesi iĢlevlerinden oluĢmakla birlikte, bebeğin büyütülme 

aĢamasında; beslenme, sevgi ve ilginin verilmesini de kapsar. Biyolojik nedenlerle annenin tek 

baĢına üstlendikleri; bebeğin anne karnında taĢınması, doğumu ve emzirilmesi iĢlevleridir. 

Bebeğin tüm ihtiyaçlarının anne tarafından karĢılanması ve fedakâr olunması gerekliliği gibi 

diğer tüm sorumluluklar toplumun kadına atfettiği ve öğrettiği annelik rolüdür. Bu rol, kadın 

tarafından da derinlemesine içselleĢtirilmiĢtir. Örneğin, kadın, çocukken oynadığı oyunlarda bile 
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anne olmuĢtur. Anne olmak birçok kadının hayalidir. ―DavranıĢ bilimcilere göre, anne olmak 

duygusu bir içgüdü ama aynı zamanda kendi annemizi model alarak öğrendiğimiz bir duygu ve 

davranıĢ örüntüsü. Küçük kız çocuklarını gözlemlediğimizde, kollarında oyuncak bir bebek ve 

onu yedirip içirdiğini, uyuttuğunu görürüz. Küçük kızlar evcilik oyunlarında hep anne olur, 

bebeklerine bakar ve onları korur. Bu arada hem içgüdüsel bir motivasyonun hem de model alma 

davranıĢının birlikte yaĢandığını görüyoruz‖ (Uzel, 2008, s.57). 

Ebeveynlik rollerinde annelik ve babalık için toplum tarafından belirlenmiĢ farklılıklar vardır. 

Bilindiği gibi ‗anne‘ çocuğu olan kadını ifade etmektedir. ‗Annelik‘ ise çocuğu olan kadının 

yapması gerekenleri tanımlamaktadır. Annelik ve anne duyarlılığı, toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliğinin temeline kurulmuĢ rol kalıplarıdır. Özbay‘a (1992) göre, ―Doğumun kadın 

bedeninde gerçekleĢmesi, toplumsal örgütlenmenin bazı gözlenen biçimlerinin ve özellikle 

cinsiyet rolleri farklılaĢmasının ve cinsler arası eĢit olmayan iliĢkilerin ilk gerekçesi olmuĢtur. Bu 

nedenle kadının statüsünü ve doğurganlığını birbirinden bağımsız olarak düĢünmek 

olanaksızdır.‖ (Özbay, 1992: 151, akt. Uzel, s. 70). Türkiye‘de hanelerdeki küçük çocukların 

bakımını %89,6 oranında anneler üstlenmektedir (TUĠK, 2012). 

Annelik rolü ile ilgili yapılan bir araĢtırmada, ebeveyn ve çocuk iliĢkilerinde ciddî sorunların 

bulunduğu, ebeveyn çocuk arasındaki iliĢkilerde bir dengeden söz etmenin çok fazla mümkün 

olmadığı ve ayrıca babaların çocuklarını yetiĢtirmede üstlerine düĢen görevleri yerine getirmediği 

bulunmuĢtur (Özensel, 2004). Son zamanlarda yapılan araĢtırmalar, annelik rolünün olumsuz 

sonuçlarına da odaklanmaktadır. Anneliğin babalıktan daha kapsamlı, daha önemli ve gerekli 

görülmesi; ideal annelik, iyi anne olmak, en iyi anne olmak gibi kavramlarla çerçevelenen 

kadınlığın, kadınlarda yalnızlık, özgüven eksikliği, suçluluk ve kaygı gibi durumları 

tetiklemesine neden olmaktadır.  

Gündelik yaĢamın çeĢitliliği göz önünde bulundurularak kadınların kendilerini gerçekleĢtirmesi 

ve yaĢamını sürdürmesi, iĢ hayatının bu duruma etkileri ve günümüz koĢullarının yeni bir kadın 

algısı yaratıp yaratmadığının araĢtırılması gereği doğmuĢtur. Böylelikle ataerkil mekanizmalar 

kıskacında kendini var etmeye çalıĢan kadınlara (yaĢam ve söylem özelinde) ‗özgür‘ bir alan 

oluĢturma ihtimali bakımından yeni kadınlık ve annelik konusu önem taĢımaktadır. Bu bağlamda 

kadınların ‗anne‘ kavramına dair bakıĢ açılarının değerlendirilmesi de mevcut kalıp yargıların 

ötesinde, eğer söz konusu ise yeni bir kadın algısının altını dolduracağı düĢünülen önemli bir alan 

oluĢturmaktadır (Chodorow, 2000). 



Genç ve orta kuĢaktan kadınların çalıĢması gerektiğini sadece ekonomik bağlamda değil, 

kadının özgüveni içinde gerekli olduğunu dile getirmiĢtir. YaĢlı kuĢak ise erkeğin maddi gücü 

yettiği oranda kadının çalıĢmasına gerek olmadığı fikrini savunmuĢtur (Kadılar, 2011).  

YaĢlı kuĢağı diğer kuĢaklardan ayıran bir baĢka özellik de çalıĢan kadınlar ve çocuklarına iliĢkin 

fikirleridir. YaĢlı kuĢaktan çalıĢan bir annenin vakit sorunundan ötürü çocuklarıyla iyi bir iliĢki 

kuramayacağını düĢünmektedir. Oysa ikinci ve üçüncü kuĢaklar, çalıĢmanın çocukla iyi bir iliĢki 

kurmakta engel teĢkil etmediğini düĢünmektedir (Kadılar,2011). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, kadına yönelik geleneksel bakıĢ açısının yerine eĢitlikçi yaklaĢımların 

geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması, bununla bağlantılı olarak kadınların eğitim ve sosyoekonomik 

durumlarının iyileĢtirilmesi, toplumsal statülerinin yükselmesi, kendileri ve bedenleri üzerinde 

daha fazla söz sahibi olmaları, ruhsal açıdan sağlıklı ve nitelikli bir yaĢam sürmelerini 

sağlayacaktır. Birçok araĢtırma sonucu göstermiĢtir ki orta kuĢakla birlikte toplumsal cinsiyet 

rolleri algısı büyük oranda değiĢime uğramıĢtır. Genç kuĢak diğer kuĢaklara oranla toplumsal 

cinsiyet rollerinde daha eĢitlikçi bir yaklaĢımı benimsemiĢtir. Fakat kuĢaklar arası değiĢmeyen ve 

hala geçerliliğini koruyan toplumsal cinsiyet rolleri de vardır. Özellikle cinsellik, bekaret, namus 

algısında tam anlamıyla bir değiĢim yaĢandığını söylemek doğru olmaz. Fakat yapılan çalıĢmalar 

algı üzerine olduğundan araĢtırmaya katılan kadınların günlük pratik yaĢamlarına fikirlerini ne 

derece yansıttıkları tespit edilememiĢtir. Kadınların bu fikirleri kendi yaĢamlarında ne derece 

uyguladıkları bilinmemektedir. Bu anlamda kuĢaklararası aktarımda kadınlık algısı ve annelik 

algısı ile ilgili daha fazla araĢtırmaya ve bu alanda geliĢtirilecek programlara ihtiyaç vardır. 
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ANNELERĠN EBEVEYNLEġME GEÇMĠġĠ ĠLE KIZ ÇOCUKLARININ 

EBEVEYNLEġMESĠ: BENLĠĞĠN AYRIMLAġMASININ MODERATÖR ROLÜ 

*ġerife Özbiler 

ÖZET 

Aile sistemleri kuramı çocukların sorumluluk alma davranıĢı aile yapısının içinde bulunduğu kültüre göre 

değiĢebileceğini öngörmektedir. Türk kültür yapısında çocuğun aileye katkısı sorumluluk alması ve destek vermesi 

özellikle kız çocuklarından beklenen bir roldür. Annenin çocukluk döneminde tecrübe ettiği ebeveynleĢme düzeyi 

onun kız çocuğunun ebeveynleĢme düzeyi ile olan iliĢkisinde çocuğunun benliğinin nasıl ayrımlaĢtığı en önemli 

öngörücü değiĢken olacağı düĢünülmüĢtür. Aile sistemleri kuramının merkezinde yer alan benliğin ayrımlaĢması 

kavramı, bir kiĢinin aileye bağlı kalma ya da uzaklığına iliĢkin duygu ve düĢünce boyutları ile açıklanabilir. Buna 

göre bu çalıĢmada, (1). Çocukluğunda ebeveynleĢme davranıĢı gösteren annelerin kız çocuklarının da ebeveynleĢme 

davranıĢı göstereceği, (2) Benliğin ayrımlaĢmasının bu iliĢkide moderatör (farklılaĢtırma) rolü oynayacağı 

beklenmektedir. ÇalıĢmaya yetiĢkin anneler (ÇalıĢma grubu1, N= 289, Ort.yaĢ =47,70, SS= 7,68) ve onların yaĢları 

12 ile 18 arasında değiĢen kız çocukları (ÇalıĢma grubu2 N=289, Ort.yaĢ= 15,35, SS=1.98) katılmıĢtır. Verilerini 

toplamak için, yetiĢkin annelere EbeveynleĢme Envanteri, Sosyo-demografik Bilgi Formu ve YapılandırılmıĢ Açık 

Uçlu Sorular Formu dört bölümden oluĢan çevrim içi anket uygulanmıĢtır. YetiĢkin annelerin kız çocuklarına ise beĢ 

bölümden oluĢan çevrim içi olarak hazırlanan EbeveynleĢme Envanteri ve Benliğin AyrımlaĢması Kısa-Formu, 

Sosyo-demografik Bilgi Formu ve YapılandırılmıĢ Açık Uçlu Sorular Formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın bulguları 

göstermektedir ki yetiĢkin annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme davranıĢları kız çocuğunun ebeveynleĢme davranıĢlarını 

yordamaktadır. Kız çocuklarının benliğinin ayrımlaĢma düzeyi onun annesinin geçmiĢ ebeveynleĢme davranıĢları ve 

kendisinin ebeveynleĢme davranıĢlarını iliĢkisinde moderatörlük etmektedir. Bu çalıĢma ebeveynleĢme davranıĢlarını 

Türk kültürü bağlamında incelemesi nedeni ile önemlidir. Ayrıca, çalıĢmanın bu sonuçları aile danıĢmanlarına klinik 

uygulama sürecinde ebeveyn davranıĢlarında değiĢiklik yapabilmesi için yol gösterecek ve devletin aile kurumuna 

yönelik politikalar geliĢtirirken önemli bir ıĢık tutacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Annenin ebeveynleĢme geçmiĢi, kız çocuklarının ebeveynleĢmesi, benliğin ayrımlaĢması. 

GIRIġ 

  Birçok kolektivist toplumda ebeveynlik görevleri ve uygulamalarından anne birincil 

sorumlu tutulmaktadır. Ancak, ebeveynleĢme ile birlikte aile içerisinde ebeveynlik görevleri ve 

uygulamalarından çocuk da sorumlu olabilmektedir. EbeveynleĢme, ebeveyn-çocuk iliĢkisinde 

çocuğun geliĢim görevleri düzeyinin üstünde ebeveynin görevini üstlenerek onun fiziksel, 

* Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Programı, 

Kuzey Kıbrıs, ORCĠD: 0000-0002-3405-3077, sozbiler@ciu.edu.tr, serife.ozbiler@yahoo.com 



duygusal ihtiyaçlarına ve isteklerine destek vermesi anlamına gelmektedir (Boszormenyi-Nagy 

ve Spark, 1973). Bir baĢka deyiĢle, ebeveynleĢme rolleri tersine döndürme, kuĢaklararası 

çözülme ve eĢ-karĢılıklı bağımlılık olarak da tanımlamaktadır (Jurkovic, 1997; Jurkovic ve 

Casey, 2000). Bu normatif olmayan iliĢki modeli ile birçok ailede çocukların ya da ergenlerin 

bakımını ebeveynleri yerine getirmez, aksine onlar ebeveynlerinin ya da diğer aile üyelerinin 

bakımını üstlenirler. EbeveyleĢme uygulamaları, ebeveyn odaklı ya da kardeĢ odaklı 

olabilmektedir. Ayrıca, çocuğun geliĢimine çeĢitli yönlerden etki etmektedir. Örneğin, düĢük 

düzeyde ebeveynleĢmiĢ çocuklar, yüksek düzeyde aileden ayrımlaĢabilmekte, özerklik 

kazanmakta ve güçlü aile bütünlüğüne sahip olabilmektedir (Burton ve ark., 2018; Hooper, 2007 

ve 2008). Türk kültüründe özellikle kadınlarda ebeveyn odaklı ebeveynleĢme daha yüksektir 

(Köyden, 2015). Bowen‘ın (1978) aile sistemleri kuramı bireyin davranıĢlarında yaĢadığı çevre 

ve kültürün belirleyici olduğunu ve davranıĢların kuĢaklararası aktarıldığını ileri sürmektedir. 

Kuramın temel kavramlarından biri olan benliğin ayrımlaĢması özerk bir Ģekilde iĢlev görme ve 

duygusal olarak önemli kiĢilere bağlı kalabilme becerisidir (Bowen, 1978). Dolayısı ile bu 

çalıĢma Bowen aile sistemleri kuramının varsayımını temel alarak benliğin ayrımlaĢmasını 

ebeveynleĢme ile iliĢkilendirerek açıklamıĢ ve Türk yetiĢkin annelerin ebeveynleĢme uygulama 

davranıĢları geçmiĢi ile onların kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢları iliĢkisinde kız 

çocuklarının benliğin ayrımlaĢmasının moderatör rolünü incelenmiĢtir. 

Bowen Aile Sistemleri Kuramı ve Benliğin AyrımlaĢması  

Bowen‘ın ‗Aile Sistemleri Kuramı‘ geçmiĢ kuĢaklardan aktarılan davranıĢ örüntülerinin 

aile bireylerine ve aile sistemine etkisini anlatmaya çalıĢmaktadır. Bowen, kuĢaklar arası aktarım 

ile mevcut aile kalıplarının ve sorularının nesiller boyunca devam ettiğini ileri sürmektedir. Aile 

bireylerinin sistem içindeki etkileĢimleri sırasında bireysellik ve birliktelik arasında kurabildikleri 

denge, ailenin fonksiyonunu yansıtmaktadır (Brown, 1999; Gladding, 2012). Benliğin 

ayrımlaĢması Bowen‘ın aile sistemleri kuramının en temel kavramlarından birisidir. Benliğin 

ayrımlaĢması, bireyin kendine dönük seçimler yaparak özerk bir Ģekilde iĢlev görme ve duygusal 

olarak önemli kiĢilere bağlı kalabilme becerisidir (Bowen, 1978). Bir diğer anlamı ile bireyin aile 

sistemi içerisinde iĢlevselliğini ortaya koyan duygu ve düĢüncelerini biliĢsel bir ayırt etme 

yeteneğidir (Bowen, 1978; Ker ve Bowen, 1988). Benlik sistemde geliĢir ve entelektüel bir 

sistemin parçasıdır (Bohlander, 1995; Bowen, 1978; Friedman, 1991; Kerr ve Bowen, 1988). 

Benliğin diğer aile üyelerinden ayrımlaĢması sağlıklı bir uzaklık kabul edilirken duygusal olarak 
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kopma sağlıksız bir uzaklıktır. Benliğin ayrımlaĢmasında, kararlar çoğunlukla rasyonel ve 

bağımsız olarak verilir, ancak duygular da kabul edilir. Oysaki duygusal kopmada kararlar 

genellikle tepkiseldir, baĢkalarının görüĢlerinden etkilenebilir (Kerr ve Bowen, 1988).  Bowen ‗a 

(1978) göre bireyin benliğinin ayrımlaĢması bağımlı (birliktelik) ve bağımsız (bireysellik) olma 

arasındaki dengeyi sürdürme yaĢam gücünü tanımakla baĢlar. Bireysellik, yani ayrı olma özerk 

olmak anlamına gelirken birliktelik baĢkaları ile iletiĢim kurma arzusudur. Dolayısı ile benliğin 

ayrımlaĢmasının iki temel düzeyi bulunmaktadır (Bowen, 1976). DüĢünce sisteminin duygu 

sisteminden ayrılması yeteneği intrapsiĢik düzeyde gerçekleĢir. Bireyin yaĢadıkları durumlar 

üzerinde derinlemesine düĢünmesi ve gerçek duygularının farkına varmasıdır. Bireyin yakın 

iliĢkilerde özerkliği koruyarak ve düĢmanlıktan veya reddedilmekten korkmadan duygusal olarak 

olgun iliĢkiler yaĢama kapasitesi ile benliğin ayrımlaĢmasının kiĢilerarası düzeyidir (Bowen, 

1978; Kerr ve Bowen, 1988). Benliğin ayrımlaĢmasını oluĢturan dört temel bileĢen vardır 

(Skowron ve Friedlander, 1998). Bunlar; duygusal tepkisellik, baĢkalarına bağımlılık, duygusal 

kopma ve ben pozisyonu almadır. Bu dört birleĢen kiĢinin ayrımlaĢma seviyesini belirler.  Ġlk 

birleĢen olarak duygusal tepkisellik; bireyin duygusal durumlara karĢı sakin kalma ve baskı 

hissetmeme kapasitesidir. Duygusal durumlara karĢı daha az tepki verme yeteneğidir. Ġkinci 

birleĢen olan baĢkalarına bağımlılık, insanları kendilerini acı veren bir iliĢkiden uzaklaĢtırmama 

ve kendi inanç ve düĢüncelerini ifade etmeme eğiliminde olduklarında ortaya çıkmaktadır. 

Üçüncüsü ise duygusal olarak kopma stresli durumlardan kaçma, kaçınma veya duygusal olarak 

geri çekilme anlamına gelir. Son olarak, bireyin kendi kimliğini ve kimlik esnekliğini stresli 

durumlara ve önemli kiĢilerin gücüne rağmen koruyabilmesi ben pozisyonu olarak ifade 

edilmektedir.  

Benliğin AyrımlaĢması ve EbeveynleĢme 

Aile sistemleri kuramı ebeveynleĢme ve ebeveynleĢmenin birey için doğuracağı sonuçlar 

arasındaki iliĢkiyi açıklayabilecek yollardan biri de benliğin ayrımlaĢması olduğunu ileri 

sürmektedir. Bu kuram benliğin ayrımlaĢması ile ebeveynleĢmenin nasıl iliĢkilendirilebileceğine 

iliĢkin önemli bir çerçeve sağlamaktadır. AyrımlaĢma, çok net olarak bireyin ebeveynleĢmesi ve 

ebeveyn çocuk bağlanmasında önemli bir yere sahiptir (Hooper, 2003). Birey aile içindeki rolünü 

ve statüsünü nasıl görüp değerlendiriyorsa o Ģekilde aileden ayrılmakta ya da ailenin bir parçası 

olmaktadır (Borchet ve ark. 2020).  Sağlıklı bir iliĢki fonksiyonu benliğin ayrımlaĢması ile 

belirlenir (Bowen, 1987). Çocuk için ebevynleĢme davranıĢları gerçekleĢtiğinde bu ailesinde alt 



sistemler ile üst sistemler arasında sınırların olmadığının göstergesidir (Hooper, 2003). Dolayısı 

ile ebeveynleĢme bireyin ayrımlaĢma düzeyinin belirleyicisi ve karĢılıklı iliĢki içindedir (Shih, 

Wu ve Lin, 2010). Böylelikle yazar bu çalıĢmada, ayrımlaĢmanın ebeveynleĢme ile iliĢkili 

olacağını varsaymıĢtır.  

Türk Aile Yapılarında EbeveynleĢme 

Türk toplumunda aile yapıları incelendiğinde geniĢ aile yapısından çekirdek aile yapısına; 

toplumsalcılıktan-bireyselliğe doğru halen bir oluĢum olduğu gözlenmektedir (KağıtçıbaĢı, 2017; 

KağıtçıbaĢı, Sunar ve Berkman, 2001). Bu durum, Türk toplumunda aile üyelerinin rol ve 

sorumluluk sınırlarının belli olmadığının bir göstergesidir. Böylelikle, Türk aile yapılarında 

yoğun bir ebeveynleĢme yaĢandığı düĢünülebilir. Bunun yanında, Türk toplumu için uzun süreli 

bir araĢtırma olan çocuğun değeri projesinin sonuçları göstermektedir ki (KağıtçıbaĢı ve Ataca, 

2005) çocuklardan kardeĢlerine maddi destek, ev iĢlerine yardım, ebeveynine maddi yardım, 

ebeveyni yaĢlandığında ona bakma beklentileri vardır. Türk ebeveynler erken yaĢlardan itibaren 

çocuklarından aileye duygusal, finansal ve fiziksel olarak katkısı beklemektedir (Çarkoğlu, 

2016). Bu beklentiler erken yaĢta çocukta ebeveynleĢme davranıĢlarını ortaya çıkarmaktadır. 

Ayrıca, bu beklentilerin cinsiyete göre karĢılaĢtırmasında, annenin kız çocuklarından erkek 

çocuklarına oranla ev iĢlerinde yardım beklentisi daha yüksek olduğu raporlanmıĢtır (KağıtçıbaĢı 

ve Ataca, 2005). Benzer Ģekilde, kız çocukları erkek çocuklarına göre aile üyelerine daha çok 

fiziksel bakım sağladıkları görülmektedir (Karagöbek, 2014).  Bütün bunlara dayalı olarak, Türk 

kız çocuklarının erkek çocuklara göre ebeveynleĢme düzeyinin daha yüksek olma olasılığı 

bulunmaktadır. Türk toplumunda çocuklardan beklenen ebeveynleĢme davranıĢları ailenin sosyo-

ekonomik durumuna göre de değiĢmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan Türk ailelerde 

kardeĢ odaklı ebeveynleĢme davranıĢları daha yüksektir (Karagöbek, 2014). Sonuç olarak, Türk 

toplumunda ebeveynleĢme davranıĢları yoğun olarak gözlemlenebilmektedir.  

Mevcut ÇalıĢma ve ÇalıĢmanın Hipotezleri  

Bowen aile sistemleri kuramına dayanarak gerçekleĢen bu çalıĢma Türk yetiĢkin annelerin 

ebeveynleĢme uygulama davranıĢları geçmiĢi ile onların kız çocuklarının ebeveynleĢme 

davranıĢları iliĢkisinde kız çocuklarının benliğin ayrımlaĢmasının moderatör rolünü incelemeyi 

amaçlamaktadır. Önceki birçok çalıĢma, ebevynleĢmenin çocuğun geliĢimini nasıl etkilediği 

üzerine kurulmuĢtur (Hooper, Sweeney, Gianesini, ve Jankowski, 2014; Nuttall, Valentino, ve 
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Borkowski, 2012). Oysa özellikle Türk kültüründe ebeveynleĢmenin kuĢaklararası nasıl 

aktarıldığını inceleyen çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Ayrıca, bu modelde yer alan anne-kız çocuğu 

iliĢkisinde kız benliğin ayrımlaĢmasının moderatör rolü de incelenmiĢtir. 

Mevcut çalıĢmanın hipotezleri,  

Hipotez 1. (H1): Çocukluk döneminde ebeveynleĢme davranıĢı gösteren yetiĢkin annelerin, kız 

çocukları da ebeveynleĢme davranıĢı gösterir.  

Hipotez 2. (H2): YetiĢkin annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme davranıĢları ile yetiĢkin annelerin kız 

çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢı arasındaki iliĢkide, kız çocuklarının benliğinin ayrımlaĢma 

düzeyinin moderatör (farklılaĢtırıcı) etkisi vardır.  

 

ġekil. 1. AraĢtırmada Öne Sürülen Teorik Model 

 

YÖNTEM 

AraĢtırmanın Deseni 

Bu çalıĢmada yetiĢkin annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme davranıĢları ile kız çocuklarının 

ebeveynleĢme davranıĢları iliĢkisinde, kız çocuğunun benliğinin ayrımlaĢmasının moderatör 

(farklılaĢtırıcı) rolü incelenmiĢtir. Moderatör analizi iki değiĢken arasındaki iliĢkide (yetiĢkin 

annenin ebeveynleĢme davranıĢları ve kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢları) üçüncü bir 

bağımsız değiĢkenin (kız çocuklarının benliğinin ayrımlaĢması) etkisi ölçülmektedir (Hayes, 

Montoya ve Rockwood, 2017). Moderatör değiĢken (yetiĢkin annelerin ebeveynleĢme 

davranıĢları* kız çocuklarının) ise bir bağımsız değiĢken (yetiĢkin annenin geçmiĢ ebeveynleĢme 



davranıĢları) ile bir bağımlı değiĢken (kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢları) arasındaki 

iliĢkinin yönünü veya Ģiddetini etkileyen nitel ya da nicel üçüncü bir değiĢken olarak 

açıklanmaktadır (Baron ve Kenny,1986; Frazier, Tix, ve Barron, 2004), (bk.. ġekil 1.). 

ÇalıĢma Grubu  

ÇalıĢma Grubunun OluĢturulması:Bu çalıĢmada iki farklı çalıĢma grubu oluĢturulmuĢtur. 

Öncelikle, çevrim içi yolla sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe konuĢan yetiĢkin anneler 

(çalıĢma grubu 1) araĢtırmaya davet edilmiĢtir. YetiĢkin anneler için araĢtırmaya katılım kriteri: 

1) 12-18 yaĢ aralığında kız çocuğunun (çalıĢma grubu 2) olmasıdır. Bu koĢulu karĢılamayan 

annelerin araĢtırmada çevrim içi oluĢturulan anketin ikinci sorusundan sonra ölçek bataryasını 

doldurmaya devam etmesine izin verilmemiĢtir ve araĢtırma onlar için sonlandırılmıĢtır. Katılım 

davetine cevap veren ve araĢtırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden (N=289) yetiĢkin 

anneler aracılığı ile onların 12 ve 18 yaĢ aralığındaki Türkçe konuĢan kız çocuklarına (N=289) 

ulaĢılmıĢtır. YetiĢkin annelerin kız çocukları için ayrı bir çevrim içi anket formu oluĢturulmuĢ ve 

annelerinden çalıĢmaya katılımları için onam alınarak, formu kız çocuklarının doldurulması 

istenmiĢtir. ÇalıĢma grupları oluĢturulurken izlenen etik süreç aĢağıda araĢtırmanın iĢlem yolu ve 

etik sürecinde verilmiĢtir. 

ÇalıĢma Grubu 1: YetiĢkin Anneler (N= 289)  AraĢtırmanın birinci çalıĢma grubunu yaĢları 20 ile 

65 arasında değiĢen (Ort. =47,70, SS= 7,68) toplam 289 Türk yetiĢkin anne oluĢturmaktadır. 

Grubun büyük bir çoğunluğu (%96,2) Türkiye Cumhuriyeti, %3,8‘i ise Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) doğumludur. YetiĢkin annelerin eğitim düzeylerine bakıldığında okur-

yazar olmayan anne bu çalıĢmaya katılmamıĢtır. Katılımcıların çoğunluğu %41,2 ilkokul mezunu 

olduğunu bildirmiĢtir.  %19,7‘si ortaokul mezunu, %29,1‘i lise mezunu, %9,3‘ü yüksek lisans 

mezunu, %.07‘si ise doktora derecesine sahip olduğu görülmüĢtür. Böylelikle, çalıĢmaya katılan 

annelerin sadece 2‘sinin uzun süreli eğitim aldıkları söylenebilir. Ayrıca, yetiĢkin annelerin 

büyük bir çoğunluğunun ilk evliliği (%78,5), sadece %1,4‘nün ikinci evliliği, diğerlerinin ise 

%13,5‘i boĢanmıĢ, %6,6‘sının ise eĢi vefat etmiĢtir. Bunların yanında, 144 anne ev iĢçisi 

emekçisi (ev hanımı), 104 anne ev dıĢında ücret karĢılığı tam zamanlı çalıĢan ve 31 anne ise 

emekli olduklarını belirtmiĢtir. Sahip oldukları çocuk sayılarına bakıldığında ortalama 2,82‘dir, 

[(SS=1.44), (minimum =1, maksimum= 7 çocuk)]. ÇalıĢma grubunun toplumun geneli göz önüne 

alındığında Ģu anda yaĢadıkları evdeki ekonomik durumlarını alt ve üst düzeyde gören annelerin 

yüzdelik değerleri aynı bulunmuĢtur (%19). %14,2‘si ortanın altı, %18,3‘ü ortanın üstü ve 
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%29,4‘ü ise orta olarak belirtmiĢtir. Annelerin kardeĢ sayılarına bakıldığında ise, ortalama 4.03, 

[(SS=2.39), (minimum=tek çocuk, maksimum=12 kardeĢ)]. Son olarak, çocukluk döneminde 

evlerinde ortalama kiĢi sayısının 6,48 (SS=2.45) yani daha çok geniĢ ailede yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢma Grubu 2: YetiĢkin Annelerin Kız Çocukları (N=289) AraĢtırmanın ikinci çalıĢma 

grubunu araĢtırmaya katılan Türk yetiĢkin annelerin yaĢları 12 ve 18 (Ort. yaĢ= 15,35, SS=1.98) 

arasında değiĢen toplam 289 kız çocukları oluĢturmaktadır. Kız çocuklarının büyük bir 

çoğunluğu (%92,4) Türkiye, küçük bir grubu ise (%7,6) KKTC doğumludur.  Kız çocukları hepsi 

de öğrenimine %36 ortaokul ve  %73 lise düzeyinde devam etmektedir. Kız çocuklarının hepsi de 

anneleri ile birlikte aynı çatı altında yaĢamaktadır. Evlerindeki kiĢi sayılarından (Ort.=6,80 ranj= 

1-10) anlaĢılacağı gibi geniĢ aile yapılarında yetiĢmektedir. Ayrıca, çocukların doğum sıraları 

incelendiğinde grubun çok az kız çocuğu (%1) tek çocuktur. Genellikle, %47 ilk çocuk (evin en 

büyük çocuğu) olarak kendilerini tanımlamıĢladır.  

Veri Toplama Araçları  

Yetişkin Anneler İçin Kullanılan Veri Toplama Araçları  

EbeveynleĢme Envanteri: YetiĢkin annelerin geçmiĢe yönelik ebeveynleĢme davranıĢlarını ve 

uygulamalarını ölçmek için EbeveynleĢme Envanteri (EE) kullanılmıĢtır. EE‘nin orijinali 

Ġngilizce dilinde Hooper, (2009); Hooper, Doehler, Wallace ve Hannah tarafından (2011) 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalıĢması Köyden (2015) tarafından yapılmıĢtır. 

Envanter bireyin geçmiĢe dönük ebeveynleĢme olgusunu ölçmektedir. Bir diğer anlamı ile 

bireyin ailesi içindeki bakım verme rolünü, sorumluluklarını ve bundan algıladığı yararı 

ölçmektedir. 5-Likert tipi (1= Hiçbir zaman, 5= Her zaman) 22 maddeden oluĢan envanterde üç 

alt ölçek bulunmaktadır. Bunlar; 1) ebeveyn-odaklı ebeveynleĢme [(EOE, (2, 5, 12, 14,16, 18, 19, 

21, ve 22)], 2) kardeĢ odaklı ebeveynleĢme [(KOE), (1, 6, 11, 13, ve 17)] ve 3) algılanan yarar-

uyum [(AYU), (4, 7, 8, 9, 15, ve 20)]. Ölçeğin puanlamasında yüksek düzeyde EOE ve KOE için 

yüksek düzeyde ebeveynleĢmeye,  yüksek düzeyde AY için ise ebeveynleĢmeye yönelik olumlu 

tutumlardaki artıĢ olarak ifade edilmektedir. Türkçe uyarlama çalıĢmasında yapılan faktör analizi 

sonucunda 3. ve 10. maddeler herhangi bir alt boyuta yerleĢmediği için çıkarılmıĢtır. Ayrıca, 

envanterin orijinalinde biçiminde KOE alt ölçeğinde yer alan 4. ve 9. maddeleri ile EOE alt 

ölçeğinde yer alan 8. madde Türkçe dilindeki versiyonunda AYU alt ölçeğine yüklenmiĢtir 

(Köyden, 2015). EOE için ‗‘ Sık sık anne babamın (ya da ailedeki bakım veren yetiĢkinlerin) 



arasındaki sorunları çözmeye yardım ettim.‘‘, KOE için‘‘KardeĢlerimi disipline eden esas kiĢi 

bendim.‘‘ ve AYU için ‗‘ Aile üyelerimle ilgilenmek zorunda olduğumda bile, mutlu ya da üzgün 

olabilecek zamana sahiptim.‘‘ maddeleri örnektir. Türkçe uyarlama tüm ölçek için iç tutarlık 

katsayısı ise α; =.82 olduğu sonucuna varılmıĢtır (Köyden, 2015). Bu çalıĢmada anneler için iç 

tutarlık kat sayısı α; =. 88 olarak bulunmuĢtur.  

YapılandırılmıĢ Açık Uçlu Sorular:YapılandırılmıĢ Açık Uçlu Sorular Woolgar ve Murray‘ın 

(2010) ebeveynleĢme temelli çalıĢmasından uyarlanmıĢtır. Özünde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

soruları olarak hazırlanan sorular çocuklara yöneliktir ve çocukların bebek evinde oyun 

oynayarak aile içindeki rol ve sorumlukları belirlenmektedir. Bu çalıĢmada ise yazar Karagöbek 

ve ġahin-Acar, (2019) çalıĢmasından esinlenerek soruları yapılandırılmıĢ hale getirmiĢ ve 

annelerden geçmiĢte aile içindeki rol ve sorumluluklarına iliĢkin veriler toplamak amacı ile 

kullanmıĢtır. Sorularda, ev iĢlerinde rollerin nasıl paylaĢıldığı, sorumluluğun daha çok kime ait 

olduğu ebeveyne (büyük anne ve babaya bakım, anne babaya bakım ve kardeĢlere bakım) 

sorulmaktadır. Toplam 4 adet açık uçlu soru kullanılmıĢtır. Örnek, ‗‘Lütfen bu soruyu, 

çocukluğunuzda yaĢadığınız evi düĢünerek cevap veriniz. Haftanın herhangi bir günü, evinizde 

sofrayı kim kurar ve kim toplardı? ‗‘ Ģekilde sunulmuĢtur. Annelerden bu sorulara çevrim içi 

ortamda yazılı olarak cevap vermeleri istenmiĢtir. 

Sosyo-demografik Bilgi Formu: AraĢtırmacı tarafından oluĢturulan ve yetiĢkin anneler için kullan 

sosyo-demografik formda annelerin yaĢı, eğitim durumu, uyruğu, medeni durumu, mesleği, 

kardeĢ sayısı, kaçıncı sırada doğduğu, çocukluğunda kaldığı evde yaĢayan kiĢi sayısı, 

çocukluğunda yaĢadığı il, Ģu andaki aylık gelir düzeyi, Ģu anda toplumun geneline göre sosyo-

ekonomik düzeyini nasıl algıladığına yönelik derecelendirilmiĢ sorular yer almaktadır.  

Kız Çocukları İçin Kullanılan Veri Toplama Araçları  

EbeveynleĢme Envanteri: YetiĢkin anneler için kullanılan (bk. Anneler için veri toplama araçları) 

EbeveynleĢme Envanteri (EE) kız çocuklarının ebeveynleĢme düzeylerini ölçmek için de 

kullanılmıĢtır. EE‘nin bu çalıĢmada yetiĢkin annelerin kız çocukları için güvenirlik kat sayısı α; 

=.84 olarak belirlenmiĢtir. 

Benliğin AyrımlaĢması Envanteri- Revize EdilmiĢ Sürümü:YetiĢkin annelerin kız çocuklarının 

benliğinin ayrımlaĢma düzeyini belirlemek için Benliğin AyrımlaĢması Envanteri- Revize 

EdilmiĢ Sürümü kullanılmıĢtır (DSI-T; Skowron ve Schmitt, 2003; IĢık ve Bulduk, 2015). Birçok 

dilde (Ġtalyanca, Ġngilizce, Rumca, Çince ve Türkçe) geliĢtirilen Benliğin AyrımlaĢması 
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Envanterinin Ġngilizce dilindeki versiyonu Skowron ve Schmitt (2003) tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Ölçeğin orijinalinde 46 madde bulunmaktadır. IĢık ve Bulduk (2015) tarafından bu ölçeğin 

Türkçeye uyarlama çalıĢması yapılmıĢ ve revize edilmiĢ formda ise madde sayısı 20‘dir. Bu 

çalıĢmada kullanılan (IĢık ve Bulduk, 2015) revize edilmiĢ sürüm yetiĢkinlerin ayrımlaĢma 

düzeyini ölçmektedir. 6-Likert tipi olan ölçekte 1 = Kesinlikle katılmıyorum, 6= Kesinlikle 

katılıyorum Ģekilde derecendirilmiĢtir. Ölçeğin orijinaline paralel Ģekilde IĢık ve Bulduk (2015) 

uyarlama çalıĢmasında ölçek dört alt boyuttan oluĢmaktadır. Bunlar; 1) duygusal tepkisellik 

[(DT), (8, 11, 15, 17 ve 18)]; 2) ‗‘ben‘‘ pozisyonu [(BP), (6,10,12,13, ve 19)]; 3) duygusal kopma 

[(DK); (1, 3, 4, 7, ve 16)] ve (4) baĢkalarına bağımlılık [(BB), (2, 5, 9, 14, ve 20)] alt ölçekleridir. 

DT için ‗‘Duygularımı genellikle çevremdekilerden daha yogun yaĢarım.‘‘, BP için ‗‘Yaptığım 

Ģeyin doğru olduğunu düĢünüyorsam baĢkalarının ne dediğini pek de umursamam.‘‘, DK için 

‗‘Ġnsanlar benimle yakınlık kurmaya çalıĢtıklarında, bundan genellikle rahatsızlık duyarım.‘‘, BB 

için ‗‘Anne/babamın fikrini almadan karar veremem.‘‘ örnek maddeleridir. Ölçekten alınan 

toplam puanın ve alt ölçeklerden alınan puanların yüksekliği benliğin ayrımlaĢma düzeyinin 

yüksek olduğunu ifade etmektedir. IĢık ve Bulduk (2015), Türkçe revize edilmiĢ sürümünde α; = 

.74 ve α; =.81 arasında değiĢen yeterli ve güçlü iç tutarlı bir yapıya sahip olduğunu raporlamıĢtır. 

Bu çalıĢmada yetiĢkin annelerin kız çocukları için iç tutarlık kat sayısı α; =. 75 olarak 

bulunmuĢtur.  

YapılandırılmıĢ Açık Uçlu Sorular:YetiĢkin anneler için oluĢturulan yapılandırılmıĢ açık uçlu 

sorularda annelerin çocukluğunda yaĢadığı evdeki ebeveynlik davranıĢları ve uygulamaları 

değerlendirilirken, kız çocukları için hazırlanan yapılandırılmıĢ açık uçlu sorularda Ģu an 

yaĢadıkları evdeki uygulamaları düĢünerek çevrim içi ortamda yazılı olarak cevap vermeleri 

istenmiĢtir. Örneğin; ‗‘Lütfen bu soruyu, Ģuanda yaĢadığınız evi düĢünerek cevap veriniz. 

Haftanın herhangi bir günü, evinizde sofrayı kim kurar ve kim toplar? ‗‘ Ģekilde sunulmuĢtur. Kız 

çocuklarından bu sorulara çevrim içi ortamda yazılı olarak cevap vermeleri istenmiĢtir. 

Sosyo-demografik Bilgi Formu:AraĢtırmacı yetiĢkin annelerin kız çocuklarının sosyo-demografik 

bilgilerini almak için ayrı sosyo-demografik bilgi formu oluĢturmuĢtur. Formu oluĢtururken 

izlenen aĢamalar anne formunda yapılan iĢlemler ile aynıdır (bk. Anne veri toplama araçları). 

Formda yaĢları, eğitim durumu, kaçıncı sırada doğduğu gibi sorular sorulmuĢtur.  

 



Verilerin Analizi  

Verilerin analizi için öncelikle kayıp veri ve uç değerler açısından incelenmiĢtir. Ardından 

normal dağılımı bakılmıĢ (p>.005) ve çoklu-bağlantılık kontrol edilmiĢtir. Daha sonra nicel ve 

nitel veriler için betimsel analizler yapılmıĢtır. Ardından, araĢtırmanın yetiĢkin annelerin 

ebeveynleĢme geçmiĢi (X) ile yetiĢkin annelerin kız çocuklarının ebeveynleĢme düzeyi 

iliĢkisinde (Y), kız çocuklarının benliğinin ayrımlaĢması düzeyinin moderatör etkisini (W) test 

etmek için Hayes SPSS MACRO PROCESS analizi (Hayes, 2017; Hayes, Montoya ve 

Rockwood, 2017) yapılmıĢtır.  Bu analizi yapmak için X değiĢkeni ile W değiĢkeni toplanıp 

standardize edilmiĢtir. YetiĢkin annenin ebeveynleĢme geçmiĢinin onların kız çocuklarının 

ebeveynleĢme düzeyini yordamasında, kız çocuklarının benliğin ayrımlaĢması düzeyi (orta, 

düĢük ve yüksek) Slope (eğim) analizi ile test edilmiĢtir. Ardından, Johnsonn ve Neyman 

(D'Alonzo, 2004) tekniği kullanılıp kız çocuklarının benliğin ayrımlaĢması düzeyi ne kadar 

yükselirse yetiĢkin annenin ebeveynleĢme geçmiĢi ile onların ebeveynleĢme geçmiĢi arasındaki 

iliĢkinin de o denli anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın Etik Süreci ve ĠĢlem Yolu  

Bu çalıĢma Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Akademik Yayın ve Etik Kurulu tarafından -

020-10944 referans numarası ile onaylanmıĢtır. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(2018), Amerikan Psikologlar Derneği (2017) ve Türk Psikologlar Derneği (2004) etik 

standartları göz önünde bulundurularak çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Graham ve ark. 

(2013) tarafından hazırlanan ve önerilen çocuklar ile yapılacak araĢtırmalarda gözetilecek etik 

kodlar çerçevesinde yürütülmüĢtür. Öncelikle, bu çalıĢmada verileri toplamak için yetiĢkin 

anneler ve onların kız çocukları için 2 ayrı çevrim içi Google anket formu oluĢturulmuĢtur. Ġlk 

olarak, yetiĢkin anneler için hazırlanan form linkini sosyal medya aracılığı ile paylaĢılma açık 

tutulmuĢ ve Türkçe konuĢan yetiĢkin anneler araĢtırmaya davet edilmiĢtir. Çevrim içi anket 

formunda annelere araĢtırmanın amacı hakkında bilgi verilmiĢ ve gönüllü olarak katılımı kabul 

ettiğini gösteren kutucuğa iĢaretleme yapmaları istemiĢtir. Ayrıca, yetiĢkin annelerden kız 

çocuklarının da çalıĢmaya katılımına onamı alınmıĢ ve iĢaretleme yapması istenmiĢtir. Formun en 

sonunda araĢtırma sonrası bilgi formu paylaĢılmıĢ ve annelere kız çocuklarına ulaĢtırması için 

ayrı çevrim içi anket formunun linki paylaĢılmıĢtır. YetiĢkin anneler için oluĢturulan çevrim içi 

form linki sosyal medya hesaplarında Haziran 2021 ve Kasım 2021 tarihleri arasında açık 

tutulmuĢtur. Kız çocukları için çevrim içi anket formunda Graham ve ark. (2013) önerdiği gibi ilk 
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olarak araĢtırma hakkında bilgi verilmiĢ ve katılım için onamları alınmıĢtır. Onlar için 

oluĢabilecek herhangi bir risk ve zararı önlemek için ‗‘bu formun bir sınav olmadığı belirtilmiĢ 

ve anketi tamamladıktan sonra ücretsiz Google-play uygulamasını içeren eğitici oyun sitesine 

iliĢkin link paylaĢılmıĢ ve bu linkte oyun oynama Ģansı elde etmiĢlerdir.  

BULGULAR 

Betimsel Analizler  

ÇalıĢmaya katılan yetiĢkin annelerden ve onların kız çocuklarından elde edilen verilere 

dayalı olarak betimsel analizlerin bulgularına ve çıkarımlarına aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Yetişkin Anneden Elde Edilen Yapılandırılmış Açık Uçlu Soruların Cevaplarına Yönelik 

Betimsel Analizi  

ÇalıĢmaya katılan yetiĢkin annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme uygulamalarını tespit etmek 

için bazı açık uçlu sorular sorulmuĢtur. Bu sorulara yönelik cevaplar incelendiğinde, annelerin 

çocukluk döneminde yaĢadıkları evde 289 anneden 196‘sı evlerinde akĢamları yemek yapma 

görevinin annesine ait olduğunu ancak kız kardeĢi/leri ile kendisinin de yardım ettiğini ifade 

etmiĢtir. Benzer Ģekilde, çocukluğunda günün herhangi bir saatinde sofrayı kurma ve toplama 

görevi bu çalıĢmaya katılan annelerin 198‘nin annesinin ve kendisinin sorumluluğunda olduğunu 

bildirmiĢtir. AkĢam saatlerinde ebeveynin çocukluk döneminde onu uyutmasında yardımcı olup 

olmadığı sorulmuĢtur. Buna göre annelerin çocukken %76‘sı kendisinin annesinden yardım 

almadan uyuduğunu bildirmiĢtir. Bu tür açıklamalar, aslında çocukluk döneminde yetiĢkin 

annenin ebeveynleĢme davranıĢının göstergesi olduğu söylenebilir.  

Kız Çocuklarından Elde Edilen Yapılandırılmış Açık Uçlu Soruların Cevaplarına Yönelik 

Betimsel Analizi  

AraĢtırmaya katılan yetiĢkin annelerin kız çocuklarına sorulan yapılandırılmıĢ açık uçlu 

sorulardan elde edilen bulgulara aĢağıda yer verilmiĢtir. Kız çocuklarının Ģu anda yaĢadığı evde 

akĢam yemeklerinde ne yapılacağına daha çok annelerinin (f=165) karar verdiğini bildirmiĢlerdir. 

Bunun yanında, bu karara en az (f=1) tüm aile üyeleri birlikte karar aldıkları gözlemlenmiĢtir. 

AkĢam sofrayı kurma ve toplama sorumluluğuna iliĢkin soruda 10 kategoriyi içeren (1= ben, 2= 

annem, 3= annem ile birlikte ben, 4= kardeĢlerimle birlikte ben, 5= hep birlikte, 6= sadece 

ablam/larım, 7=annem ve kız kardeĢlerim ya da ablam/larım 8=annem, ben ve kardeĢlerim, 9 = 

sadece kardeĢlerim ve 10 =annem ve anneannem) bulgu ortaya çıkmıĢtır. Buna göre, benzer 



Ģekilde kız çocuklarının daha çok annelerinin (f = 112) akĢam sofrayı kurma sorumluluğunda 

olduğu vurgulamıĢtır. Sabah kahvaltısını hazırlamanın da araĢtırmaya katılan kız çocuklarının 

çoğunlukta annelerinin sorumluluğunda (f=185) olduğu görülmektedir. Buna göre, aslında bu 

çalıĢmaya katılan annelerin kendi evlerinde de ev içi sorumluluklar çoğunlukla kendilerine aittir. 

AraĢtırmaya katılan kız çocuklarının ebeveynlerinin (anne-baba) onlara bakımına iliĢkin bilgi 

elde etmek amacı ile akĢam saatlerinde yatağa gitmenin nasıl olduğunu ve ebeveyninin onu 

uyutulmasından sorumlu olup olmadığı sorulmuĢtur. Katılımcıların yaĢları (12-18 yaĢ arasında) 

da göz önünde bulunduğunda daha çok kendi baĢlarına uykuya daldıklarını (f=167), ancak 

çoğunluk (f= 122)annesin ona yardımcı olduğunu ve onu kontrol ettiğini belirtmiĢtir. Ayrıca, 

sadece 24 kız çocuğu kardeĢlerinin uyutulmasından sorumludur.  

Korelasyon Analizleri  

Tablo 1‘de görüldüğü üzere araĢtırmaya katılan yetiĢkin annelerin ebeveynleĢme düzeyi 

ile onların kız çocuklarının ebeveynleĢme ve benliğinin ayrımlaĢması düzeyleri karĢılıklı olarak 

anlamlı bir biçimde iliĢkidir (p<.005). Buna göre yetiĢkin annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme 

uygulamaları arttıkça onların kız çocuklarının da Ģu andaki yaĢamlarında ebeveynleĢme 

uygulamaları artmaktadır (r=-.66, p<.005). Ayrıca, yüksek düzeyde benliği ayrımlaĢmıĢ olan kız 

çocuklarının anneleri geçmiĢ yaĢamlarında daha az ebeveynleĢme deneyimi yaĢamıĢlardır (r=-

.61, p<.005). Benzer Ģekilde, yüksek düzeyde benliği ayrımlaĢmıĢ kız çocukları Ģu anki 

yaĢamlarında daha az ebeveynleĢme uygulamaları gerçekleĢtirmektedir. 

 

Tablo. 1 YetiĢkin Annelerin EbeveynleĢme GeçmiĢi, Kız Çocuğunun Benliğinin AyrımlaĢması 

ve EbeveynleĢmesi Arasındaki ĠliĢki  

DeğiĢkenler 1 2 3 

1.Annenin EbeveynleĢmesi 1   

2. Kız Çocuğunun EbeveynleĢmesi .66 1  

3. Kız Çocuğunun Benliğinin AyrımlaĢması -.61 -.16 1 

Ortalama 3.04 3.55 2.96 

Standart Sapma .68 .64 .60 
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AraĢtırmanın Hipotezlerinin Test Edilmesi  

Yetişkin Annelerin Geçmiş Ebeveynleşme Davranışı ile Kız Çocukların Ebeveynleşme 

Davranışı Üzerine Etkisi  

AraĢtırmanın birinci hipotezini test etmek için [(H1): Çocukluk döneminde ebeveynleĢme 

davranıĢı gösteren yetiĢkin annelerin, kız çocukları da ebeveynleĢme davranıĢı gösterir.] basit 

doğrusal regresyon analizi yapılmıĢtır. Yordayıcı değiĢken olan yetiĢkin annelerin çocukluktaki 

geçmiĢ ebeveyleĢme davranıĢı kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢını yordadığı 

görülmektedir (R
2
= .13, F = 67,53, p <.0001). YetiĢkin annelerin çocukluktaki geçmiĢ 

ebeveynleĢme davranıĢı (β = .21, t = 8.21, p <.01) kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢını 

anlamlı derecede yordadığı gösterilmiĢtir. Tek baĢına annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme davranıĢı 

değiĢkeni kız çocuğunun ebeveynleĢme davranıĢını yaklaĢık olarak %12‘sini açıklamaktadır ve 

bu anlamlı bir değerdir.  

Yetişkin Annelerin Ebeveynleşme Davranışı ile Kız Çocukların Ebeveynleşme Davranışı 

İlişkisinde Kız Çocuklarının Benliğin Ayrımlaşmasının Moderatör Rolü 

AraĢtırmanın ikinci hipotezini [(H2): YetiĢkin annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme 

davranıĢları ile yetiĢkin annelerin kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢı arasındaki iliĢkide, kız 

çocuklarının benliğinin ayrımlaĢma düzeyinin moderatör (farklılaĢtırıcı) etkisi vardır.] test etmek 

için Hayes‘ PROCESS macro analizi yapılmıĢtır.  Tablo 2‘de modelin görüldüğü üzere, F değeri 

anlamlı olduğundan modelin bütününde annenin çocukluk döneminde yapmıĢ olduğu 

ebeveynleĢme davranıĢları ile kız çocuğunun ebeveynleĢme davranıĢı arasında, kız çocuklarının 

benliğin ayrımlaĢması, moderatör rolü oynamaktadır. Moderatör modelin açıklama oranının %16 

olduğu, LLCI ve ULCI değerlerine bakıldığında bu aralıkların anlamlığı bazında moderatör 

(p<.001) yönünde anlamlı olduğu görülmektedir. Moderatör etkisi incelendiğinde annenin 

ebveynleĢme ve çocuklarının benliğin ayrımlaĢması arasındaki etkileĢimin negatif yönlü bir etkisi 

olduğu bulunmuĢtur (ß=-.11, p<.001).  

 

 

 

 

 



Tablo 2. Kız Çocuklarının Benliğin AyrımlaĢmasının Moderatör Rolü 

Model R R
2 

MSE F df
1
 df

2
 p 

 .1602 .0386 .3895 2.5038 3.000 285.0000 .005 

                                                                                                                                      % 95 CI 

 Standarize 

EdilmemiĢ 

ß 

Standart 

Hata 

t p Alt limit 

güven 

aralığı 

Üst Limit 

güven 

aralığı 

Sabit   .0029 .0580 .0504 .004 -.1112 .1171 

Annenin EbeveynleĢme 

DavranıĢları  

.0025 .0584 .0420 .000 -.1125 .1174 

Kız Çocuğunun Benliğinin 

AyrımlaĢması   

.1489 .0583 2.5525 .005 .0341 .1638 

Annenin EbeveynleĢmesi* Kız 

Çocuğunun Benliğinin 

AyrımlaĢması (EtkileĢim) 

-.1159 .0588 1.9719 .000 .0002 .1317 

 

Kız çocuklarının benliğin ayrımlaĢması düzeyi için Slope (eğim) analizi yapılmıĢtır ve 

araĢtırmaya katılan kız çocuklarının benliğin ayrımlaĢması düzeyi ne kadar yükselirse yetiĢkin 

annenin ebeveynleĢme geçmiĢi ile onların ebeveynleĢme geçmiĢi arasındaki iliĢkinin ne kadar 

anlamlı olduğunu tespit etmek için ise Johnson-Neyman Tekniği kullanılmıĢtır. Buna göre kız 

çocuklarının benliğin ayrımlaĢması düzeyi orta derecede düĢük [W = 5.768, θ (W→Y) = -.1.97, 

t(289), p < .005] annenin ebeveynleĢme geçmiĢ davranıĢları ve kız çocuğunun ebeveynleĢme 

davranıĢına moderatör etkisi yapmaktadır. Buna göre, ailesinden ayrımlaĢma daha az yaĢayan kız 

çocukları daha fazla ebeveynleĢme davranıĢı göstermektedir.  

TARTIġMA VE YORUM 

Son yıllarda yapılan farklı çalıĢmalar göstermektedir ki ebeveynleĢme benliğin 

ayrımlaĢması ile iliĢkilidir (Hooper, Marotta, Lanthier, 2008; Jankowski ve Hooper, 2012; 

Jankowski, Hooper, Sandage, ve Hannah, 2013), fakat bu yöndeki çalıĢmalar daha çok ergen ve 

yetiĢkin çalıĢma grupları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Oysaki, Türk kültüründe yetiĢkin anneler ve kız 

çocuklarını bu çerçevede ele alan çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu noktadan baĢlanacak olursa bu 

çalıĢmanın temel amacı Bowen aile sistemleri kuramı temelinde Türk yetiĢkin annelerin geçmiĢ 

ebeveynleĢme davranıĢları ile kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢları iliĢkisinde kız 

çocuklarının benliğin ayrımlaĢmasının moderatör rolü incelemektir. AraĢtırma sonuçları 

değerlendirildiğinde değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢki olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 
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her ne kadar da kız çocuklarına yöneltilen açık uçlu sorulardan elde cevaplarda kız çocuklarının 

ebeveynleĢme davranıĢları genel olarak çok fazla açıklanmasa da bu çalıĢmaya katılan Türk 

yetiĢkin annelerin ebeveynleĢme davranıĢı ile kız çocukların ebeveynleĢme davranıĢı arasında 

anlamlı bir iliĢki vardır. Bu durum Ģu Ģekilde açıklanabilir. Ebeveynlik rolü kültür içinde 

öğrenilen bir davranıĢtır (Bornstein, 2012). Ayrıca, ebeveynleĢme nesilden nesille aktarılan bir 

ebeveynlik uygulamasıdır (Serbin ve Karp 2003). YetiĢkin annelerin çocukluk döneminde 

yaĢadıkları evde açıkça görülmektedir ki geleneksel toplumsal cinsiyet normları yer almakta ve 

anne çocukluğunda kendi ebeveyni ile rol ve sorumluluklarını değiĢtirmektedir (yemek yapma 

sorumluluğu, sofrayı hazırlaması vd.) Dolayısı ile bu çalıĢmadaki kız çocuklarının da 

ebeveynleĢme davranıĢı göstermesi (belki farkında olmasalar bile) beklenen bir durumdur. 

ÇalıĢmada, kız çocuklarının benliğinin ayrımlaĢma düzeyi onların annelerinin geçmiĢ 

ebeveynleĢme ve kendilerinin ebeveynleĢme davranıĢları iliĢkisinde moderatörlük yapmaktadır. 

Her ne kadar da alan yazında benliğin ayrımlaĢmasının bu iliĢkideki moderatör rolüne iliĢkin 

çalıĢmalara rastlanmasa da Bowen aile sistemleri kuramı bireyin aile içindeki ebeveynleĢme 

davranıĢları ile ilgili bir netlik sunmaktadır. Aile sistemleri içindeki sınırlar bireyin ebeveynleĢme 

davranıĢlarını belirler (Marotta, 2003; Shih, Wu, ve Lin, 2010). Örneğin Mertan, (2021) 

çalıĢmasında Kıbrıslı Türk annelerin amalgam (çekirdek ailenin geniĢ aile ile çok yakın bir 

mesafede aynı binada, ancak ayrı dairelerde yaĢamakta olduğu aile türü) aile ortamında 

yaĢadığını belirtmiĢtir. Bu aile ortamında bireyler diğer aile üyeleri (büyükanne-baba) ile sık sık 

bir araya gelmekte ve çocuk bakımını paylaĢmaktadır. Bu noktadan hareketle, Kıbrıslı Türk 

annelerin (çalıĢma grubu içinde de yer almaktadırlar) aileden ayrımlaĢma düzeyinin düĢük olduğu 

ve sistem sınırlarının net olmadığı söylenebilir. Benzer Ģekilde, KağıtçıbaĢı (2005) benlik 

modelinde Türk toplumunda aile yapılarının bireyci ve toplulukçu arasında olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Böylelikle, düĢük ayrımlaĢma gösteren kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢı 

göstermesi büyük bir olasılıktır. Sonuç olarak, son zamanlara kadar ve halen önemli ölçüde Türk 

toplumunda bireyin içinde yaĢadıkları aileden bağımsız ve özerk olması daha düĢük bir 

beklentidir. Bu onun ebeveynleĢme davranıĢlarının nesilden nesille aktardığının en açık 

belirtisidir. 

 

 



SONUÇ 

Bu çalıĢma çevrim içi anket davetine katılmayı kabul eden gönüllü 289 yetiĢkin Türk 

anne ve onların aracılığı ile ulaĢılan 289 kız çocukları ile yürütülmüĢtür. Her Ģeyden önce bu 

çalıĢma grubunda yer alan kız çocuklarının yaĢlarının sadece 12 ile 18 yaĢ arasında olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. Yazar, bireyin benliğin ayrımlaĢmasının bu çalıĢma grubunda küçük 

yaĢlarda öz değerlendirme Ģekilde raporlanamayacağını göz önünde bulundurarak bu yaĢ grubunu 

tercih etmiĢtir. Ancak, ileriki araĢtırmacılar bilmelidir ki ebeveynleĢme daha küçük yaĢlarda 

baĢlayabilmektedir (Jurkovic, 2014), böylelikle benliğin ayrımlaĢmasını daha küçük yaĢlar için 

ölçebilecek ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Bunun yanında ebeveynleĢme davranıĢları hem 

ebeveyn odaklı hem de kardeĢ odaklı olabilmektedir. Dolayısı ile ileriki araĢtırmalarda yer alacak 

modeller örneğin kardeĢler arasındaki ebeveynleĢme ve benliğin ayrımlaĢması araĢtırılabilir. 

Bunun yanında, bu çalıĢma Bowen aile sistemleri kuramının varsayımına (Aile içindeki 

davranıĢlar nesilden nesille aktarılmaktadır.) dayanarak gerçekleĢmiĢtir, ancak Rohner‘in 

ebeveyn kabul-red kuramının varsayımını [Her çocuk mutlaka ebeveyninden kabul ya da red 

davranıĢı görecektir, (Rohner, ve Khaleque, 2010)] da araĢtırmacıların düĢünmesi gerekmektedir. 

Çünkü, ebeveynleĢme ebeveyn-çocuk iliĢkisinde ebeveynlerinden daha az sıcaklık gören 

çocuklarda gerçekleĢmektedir (Fortin ve Lachance, 2011; Nuttall, Valentino ve Borkowski, 

2012). ÇalıĢmanın bulguları göz önünde bulundurularak gelecek nesillerdeki olumlu çocuk 

geliĢimini desteklemek için ebeveynliğe geçiĢ sırasında annenin sıcak duyarlı davranıĢlar 

göstermesine yardımcı olacak pozitif ebeveynlik programları ebeveynleĢme geçmiĢi olan 

kadınları hedeflemeyi düĢünülmesi elzemdir. Sonuç olarak, bu çalıĢmaya katılan Türk yetiĢkin 

annelerin geçmiĢ ebeveynleĢme davranıĢları onların kız çocuklarının ebeveynleĢme davranıĢları 

ile direkt etki etmektedir. Ayrıca, düĢük düzeyde ailesinden ayrımlaĢan kız çocukları ve 

annesinin ebveynleĢme davranıĢları ile etkileĢimi kız çocuklarının ebeveynleĢme uygulamalarını 

artırmaktadır.   
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Maternal History of Parentification and Their Daughters‟ Parentification: 

The Moderator Role of Differentiation of Self 

ABSTRACT 

Family systems theory assumes that the behaviors of children can be changeable based on cultural family 

structure. In Turkish culture, it is expected that children, especially girls, should take responsibility and support for 

their family. It is anticipated that a child‘s self-difference is an important predictor in the relationship between the 

adults‘ maternal parentification experience level during childhood and their daughters‘ parentification level. 

Differentiation of self (DoS) is the core concept of family system theory that can be explained by the ability to 

balance between dependency and independence for family members through emotions and thoughts. Therefore, in 

this study, it is anticipated that (1). Mothers who experienced parentification behaviours in their childhood will also 

act as parentified (2). DoS plays a moderator role in this relationship. Adult mothers (Study Group1 N = 289, Mean 

age = 47,70, SD = 7,68) and their daughters who are aged between 12 and 18 (Study Group2 N = 289, Mean age = 

15,35, SD = 1.98) participated in this study. In order to collect data, the Parentification Inventory, Socio-

demographical Information Form, and Structured Open-ended Questions online survey, which consist of four 

dimensions, were administered to adult mothers. An online survey in five dimensions, which included Parentification 

Inventory, Differentiation of Self Inventory-Short Form, Socio-demographical Information Form, and Structured 

Open-ended Questions for daughters of adult mothers, was also administered. The research results indicated that 

adult mothers‘ history of parentification predicts their daughters' parentification behaviors. Also, the daughters‘ 

differentiation of self moderates in the relationship between the history of maternal parentification behaviours and 

their daughters‘ parentification behaviours. This study is important because of its investigation of parentification 

behaviors in the context of Turkish culture. Also, these results of the study will guide family counselors through the 

clinical implications in order to change parents‘ behaviors and shed light on the state while it is developing policies 

for family structure. 

Key Words: Maternal history of parentification, daughters‘ parentification, differentiation of self (DoS).



ANNE-KIZ ĠLĠġKĠLERĠ ÇERÇEVESĠNDE BENLĠK KAVRAMI, YAġAM DOYUMU VE 

BEDEN ALGISI 

*Sinemiz KARADENĠZ 

ÖZET 

Benlik algısı bebeklik döneminden baĢlayarak, sosyal çevrenin etkisiyle Ģekillenen, olumlu ya da olumsuz 

olarak değiĢebilen algılar bütünü; kiĢinin, kendi niteliği, iliĢkileri, olaylar ve yeteneklerinin farkına varması sürecidir. 

Benlik algısının oluĢma sürecinde, anne-baba gibi çocuğun çevresinde değer verdiği kiĢilerden gelen geri bildirimleri 

önemlidir. Bireyler, benlik saygısı ile kendileriyle ilgili hislerini ifade ederler, yaĢanan olaylar ve durumlar 

karĢısında öz değerlendirme yaparlar ve belirli alanlarda kendi yeterlilikleriyle ilgili öz değerlendirme de bulunurlar. 

Birbiriyle ilintili üç kavram; benlik saygısı, yaĢan doyumu ve beden algısı, bir bireyin kurduğu iliĢkilerden 

etkilenerek Ģekillenebilir. Bu iliĢkilerin en önemlilerinden biri de anne-kız iliĢkisidir. Anneler, çocukları topluma 

hazırlamakta ve bazı değerleri aktarmada önemli bir rol üstlenmektedir. Kızların annelerini rol model olarak 

algılaması da yine anne-kız iliĢkisinin önemini vurgulayan sebeplerdendir. Bu bölümde anne-kız iliĢkilerinin  benlik 

kavramı, yaĢam doyumu ve beden algısı üzerine etkilerine iliĢkin bilimsel kanıtların derlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:  Anne-kız iliĢkisi, benlik kavramı, yaĢam doyumu, beden algısı 

GIRIġ 

  Benlik algısı bebeklik döneminden baĢlayarak, sosyal çevrenin etkisiyle Ģekillenen, 

olumlu ya da olumsuz olarak değiĢebilen algılar bütünüdür (Çiftçi, 2018). Benlik algısı, Chapline 

(1985) tarafından ―kiĢinin, kendi niteliği, iliĢkileri, olaylar ve yeteneklerinin farkına varması 

süreci‖ olarak tanımlanmıĢtır (akt. ġirvanlı Özen, 2009). Beanne ve Lipka (1984), benlik 

algısının oluĢma sürecinde, anne-baba gibi çocuğun çevresinde değer verdiği kiĢilerden gelen 

geri bildirimlerin önemini vurgulamaktadır . Benlik kavramı ―kendine güven, akademik yeterlik 

ve ahlak‖ gibi kavramları da içermektedir (Hopkins ve Klein, Lamborn ve ark.dan akt. ġirvanlı 

Özen, 2009). Benzer bir kavram olan benlik saygısı ise, bireyin kendini algılayıĢ biçimi olup, 

kiĢinin kendi hakkındaki duygularını içermektedir (Gecas‘dan akt. Özgür Güler, Güler, KoĢar, 

2017). Brown ve Marshall (2006) benlik saygısının üç farklı Ģekilde kullanıldığından bahseder. 

Bireyler, benlik saygısı ile kendileriyle ilgili hislerini ifade ederler, yaĢanan olaylar ve durumlar 
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karĢısında öz değerlendirme yaparlar ve belirli alanlarda kendi yeterlilikleriyle ilgili öz 

değerlendirme de bulunurlar (akt. Ġmamoğu, Bilge, 2021). Rosenberg‘e (1979) göre ise, benlik 

saygısı ve bireylerin kendilerini değerli ve yeterli hissetmeleri arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

bulunmaktadır. Benlik saygısı arttıkça, bireyler kendilerini daha değerli görürken, benlik saygısı 

az olan kiĢiler, kendilerini değersiz ya da yetersiz hissederler (akt Özgür Güler ve ark., 2017). 

Benlik saygısı bireyin hayatındaki birçok alanda etkili olabilmektedir. Benlik saygısı yüksek 

kiĢiler, okul ve iĢ hayatında daha baĢarılı olabilmekte, stres ile daha kolay baĢ edebilmekte, 

arkadaĢ ve dostluk iliĢkileri geliĢtirebilmektedir. Benlik saygısı yüksek kiĢiler ayrıca genel olarak 

daha yüksek enerjide, canlı ve kendine güvenen kimselerdir (Özkan, 1994). Benlik saygısı 

yüksek kiĢiler sosyal iliĢkilerde daha az sorunla karĢılaĢan, daha giriĢimci, atak ve kendilerine 

daha güvenli bireyler olabilirler (Kuzgun, Rosenberg‘den akt. EriĢ ve Ġkiz, 2013). Benlik saygısı 

ayrıca, bedensel özelliklerini kabul etmede, akran ve evlilik, aile iliĢkilerinde, meslek yaĢamında 

da etkili olabilmektedir (Rosenberg‘den akt. EriĢ ve Ġkiz, 2013). 

Bireyin benlik saygısıyla bağlantılı birçok etmen vardır. Bireyin olumsuz durumlarda yapıcı 

tepkiler vermesini sağlayan koruyucu etmenlerden biri yaĢam doyumudur (Karaırmak‘dan akt. 

Seki, Dilmaç, 2020). YaĢam doyumu, kiĢinin belirli, standartlara göre kendi yaĢamını 

değerlendirdiği bilinçli, biliĢsel bir süreçtir (Pavot ve Diener, 1993). YaĢam doyumu ve özsaygı, 

iyi oluĢ halinin iki farklı boyutudur (Onaylı,2010). 

Benlik saygısı ile bağlantılı diğer bir kavram ise beden algısıdır. Beden kavramı, bireyin dıĢ 

görüntüsü ve içyapısıyla bağlantılı tüm algı ve bilgilerin bütünüdür. Beden algısı ise, bireyin 

bedeniyle ilgili görüntülerin zihinde Ģekillendirilmesidir (Schilder‘den akt. Önal ve ark., 2019). 

Ayrıca ‗beden ve bedene ait tüm duyumların zihindeki tablosu‘ olarak da tanımlanabilir. 

Çocukluk dönemlerinden itibaren, bireylerde geliĢen beden algısı, kiĢinin bedensel, fiziksel, 

biliĢsel ve ruhsal geliĢimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Erkal ve Pek‘den akt. Önal ve ark., 

2019). Beden algısı, aynı zamanda sosyolojik bir durumdur. Olumlu bir beden algısı geliĢtirmiĢ 

olan bir kiĢi, daha olumlu davranıĢ ve tutum sergilemektedir ve olumlu beden algısı, bireyin 

özgüven geliĢiminde ve benlik saygısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (AktaĢ; Aylin ve ark., 

Oktay ve ġahin‘den akt. Önal ve ark., 2019). 

Birbiriyle ilintili üç kavram; benlik saygısı, yaĢan doyumu ve beden algısı, bir bireyin kurduğu 

iliĢkilerden etkilenerek Ģekillenebilir. Bu iliĢkilerin en önemlilerinden biri de anne-kız iliĢkisidir. 

Yapılan çalıĢmalar, anneler ve kızlar arasındaki iliĢkinin, kızların hayatında önemli bir yere sahip 



olduğunun altını çizmektedir. Anneler, çoğunlukla bakım sağlayan kiĢidir ve çocuklarıyla daha 

fazla zaman geçirirler. Anneler, çocukları topluma hazırlamakta ve bazı değerleri aktarmada 

önemli bir rol üstlenmektedir. Kızların annelerini rol model olarak algılaması da yine anne-kız 

iliĢkisinin önemini vurgulayan sebeplerdendir. Kızlar, anneleriyle genellikle, babalarına göre 

daha yakın iliĢkiler kurarlar. Sonuç olarak, anne-kız iliĢkisinin olumlu yönde olması, kızların 

öznel iyi oluĢ hali üzerinde oldukça etkilidir (Chodorow; Shannon & Shaw; Starrels‘dan 

akt.Özgür Güler, Güler, KoĢar, 2017). 

Benlik Saygısı ve Anne-kız ĠliĢkileri 

Yapılan bazı çalıĢmalar, yüksek benlik saygısı olan kiĢilerin sahip olduğu özellikleri 

ortaya çıkarmıĢtır. Bu kiĢiler daha sağlıklı, mutlu, üretken ve baĢarılı olmaya yatkın, akran 

baskılarına daha az boyun eğen, zor aktiviteler tercih edebilen, baĢarıya ulaĢacaklarından daha 

emin olan, duygusal iniĢ-çıkıĢ ya da depresyon gibi durumlardan daha az etkilenen kimselerdir. 

BaĢkalarının kendilerinden bir konuda daha üstün olduğunu gördüklerinde daha az olumsuz 

duyguya kapılmakta, etkin kiĢilerin geribildirimlerine açık bir duruĢ sergilemektedirler. Bu kiĢiler 

kendilerini yararlı ve saygıya değer kiĢiler olarak görürler. Benlik saygısı düĢük kimseler ise daha 

gergin, daha az çaba gösteren, yaĢamdaki önemli Ģeyleri gözden kaçırabilen, baĢarısızlık 

durumunda kendilerini suçlamaya eğilimli olan bireylerdir (Coleman, Hendry; Yelsma, Yelsma; 

Pope, McHal; Temel, Aksoy; Kassin‘den akt. Savi, KarataĢ, 2012). 

Anne kız iliĢkileri, bir kızın yaĢamında oldukça etkilidir (Klockars & Sirola‘dan akt. Onaylı, 

2010). Anne, doğumdan sonra, çocuğun ilk etkileĢimde bulunduğu ve en yakın olduğu kiĢidir. 

Aynı zamanda kendisine bakım veren, fiziksel ihtiyaçlarını karĢılayan kiĢidir. Çocuğun sadece 

fiziksel ihtiyaçları açısından değil, psikolojik ve sosyal geliĢiminde de rol oynamaktadır. Annenin 

çocukla ilgilenme biçimi, beden teması, ses tonu gibi birçok etmen, bu erken iliĢkide rol 

oynamaktadır. Bebeklikten, ergenliğe kadar olan dönemde annenin, çocuk üzerindeki etkisi 

düĢünüldüğünde, ergen bir bireyin benlik algısında annenin rolü yadsınamaz (Dilek, Aksoy, 

2013). Baruch and Barnett (1983), anne-kız deneyiminin kalitesinin, kızın, benlik saygısı ile 

bağlantılı olduğunu vurgulamıĢlardır. Anne, kızını destekler ve düĢüncelerine önem verirse, kızı 

daha yüksek bir benlik saygısı oluĢturur (Sholomskas and Axelord‘dan akt Onaylı, 2010). 

Anneleriyle güvensiz iliĢki geliĢtiren kızların, ruhsal sorunlar yaĢama olasılığı daha fazladır 

(Klockars & Sirola,‘dan akt. Onaylı, 2010). 
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Birçok araĢtırmada annelerin kızları üzerindeki etkisi üzerinde durulmuĢtur. Anneler 

genellikle, bakımı daha fazla üstlenen ebeveyn olması, kızların anneleri ile daha çok vakit 

geçirmesi ve kızların annelerini rol model alması, annelerin, kızlarına bazı değerleri aktaran 

konumunda olması gibi sebeplerden dolayı annenin kızların hayatındaki önemi vurgulanmıĢtır. 

Dolayısıyla da anne ile uyum içinde olması ile kızların iyi oluĢ hali arasında pozitif yönde bir 

etkileĢim vardır. (akt. Özgür Güler, Güler, KoĢar, 2017). Ersun (2007) da aynı Ģekilde annelerin, 

kızların hayatlarında ve seçimlerinde önemli bir etkiye sahip olduğundan bahseder (akt Onaylı, 

2010). Farklı araĢtırmalar da anne ve kız arasındaki iliĢkinin, kızın ruhsal geliĢimi ve genel iyi 

oluĢ hali üzerinde etkili olduğunu göstermektedir (Donovan, Kitamura & Muto, Baruch & 

Barnett‘dan akt. Onaylı, 2010). KağıtçıbaĢı and Ataca (2005), kızların, bazı değerleri yansıtmada 

ve nesiller arası duygusal yakınlığı aktarmakta kızların önemine değinmiĢtir. Dolayısıyla, kızlar, 

anneleriyle iyi iliĢkiler içinde olursa, kendilerini daha iyi hissederler ve bu durum gelecek 

nesillere yansır (akt. Onaylı, 2010). 

Anne-kız iliĢkilerini benlik saygısı ve yaĢam doyumuyla bağlantılı olarak incelemiĢ çalıĢmalar 

bulunmaktadır. Adana ilinde farklı yaĢ ve meslek gruplarından anneler ve kızlarıyla yapılan 

araĢtırmada ―karĢılıklı paylaĢım‖, ―karĢılıklı bağlılık‖ ve ―hiyerarĢiden kaynaklı saygı‖ alt 

ölçekleri kullanılarak, bu kavramların ―yaĢam doyumu‖ ve ―benlik saygısı‖ arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda anne-kız iliĢkilerinin, kızların iyi oluĢ halini etkilediği 

ortaya çıkmıĢtır. KarĢılıklı paylaĢımın kızların yaĢam doyumu ve benlik saygısı üzerinde etkili 

olduğu ortaya çıkmıĢ, karĢılıklı bağlılık ile benlik saygısı arasında negatif yönlü bir iliĢki tespit 

edilirken, hiyerarĢiden kaynaklı saygı ile benlik saygısı ve yaĢan doyumu arasında bir iliĢki 

bulunmamıĢtır (akt. Özgür Güler ve ark, 2017). 

Benzer bir Ģekilde farklı bir araĢtırma da anne-kız bağının kızların duygu durumuna ve yaĢamına 

etkisini ortaya koymuĢtur. KırĢehir ve Ankara‘da kadın üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir 

araĢtırmanın sonunda, anneleriyle daha iyi iliĢkiler içinde olan kızların iyi oluĢ halleri daha 

yüksek, anne ve kız arasındaki iliĢkide bağlantı, bağlılık ve hiyerarĢiye güven varsa, kızların daha 

fazla yüksek yaĢam doyumuna ve öz saygıya sahip olduğu ortaya çıkmıĢtır (Onaylı, 2010). 

Yapılan bazı araĢtırmalar, annenin takdirinin, kız çocuğunun benlik algısında güçlü bir etmen 

olarak göründüğünü ortaya koyar (Hortaçsu,KağıtçıbaĢı‘dan akt.Özen, 2009). Bir çok çalıĢmada 

anne ile yakın iliĢki ve destek ile, kız çocuklarının benlik algısı arasında olumlu yönde bir iliĢki 

bulunmuĢtur (Bahçıvan-Saydam ve Gençöz,; Erol, Toprak ve Yazıcı‘dan akt. Özen, 2009). 



Özellikle Türk ailelerinde anne-kız bağının kuvvetti olmasından ötürü, annenin takdirinin kız 

çocuklarının benlik algısında oldukça büyük etkisi olduğu söylenebilir (KağıtçıbaĢı‘ndan akt. 

Özen, 2009). 

Yapılan çalıĢmalar, benlik saygısı yüksek annelerin çocuklarının da benlik saygısının yüksek 

olabileceğini göstermiĢtir. Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araĢtırmada çalıĢan annelerin 

çocuklarının benlik saygılarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Annelerin, iĢ hayatında 

olması, kendisini yeterli ve baĢarılı hissetmesine neden olur ve anne olumlu benlik algısı 

geliĢtirir. Bu da annelerin diğer hayat alanlarını olumlu Ģekilde etkiler. Anneler, annelik rolünü 

daha keyifle yaĢarlar ve oluĢturdukları olumlu benlik algısı, çocuklarına da yansır. Ayrıca çalıĢan 

anneler, çocuklarını küçük yaĢtan itibaren farklı alanlarda cesaretlendirdiği için, çocuklarının 

kendi kendine yetebilen, bağımsız ve çevresiyle uyumlu bireyler olmasını sağlarlar (Howell; 

AktaĢ‘tan akt. Dilek, Aksoy, 2013).  

YaĢam Doyumu, Ruhsal Sağlık ve Anneler 

YaĢam doyumu, negatif duygulardan daha sık, olumlu duygular hissetmek olarak 

tanımlanır (Diener & Lucas‘dan akt. Acun-Kapıkıran, Körükçü, Kapıkıran, 2014). YaĢam 

doyumu, mutlulukla bağlantılı bir kavramdır. Ġnsan mutluluğunun biliĢsel yönüdür ve insanın 

kendi yaĢamını sosyal iliĢkiler, iĢ yaĢamı, sağlık ve kazanç gibi açılardan değerlendirmesi 

anlamına gelmektedir (Diener ve Lucas‘tan akt. Kermen, Ġlçin Tosun, Doğan, 2016). YaĢam 

doyumunun saptayıcı olarak bazı kriterlerden söz edilmektedir. Bunlar fiziksel, ruhsal sağlık, 

psikolojik iyi oluĢ, iletiĢim kurabilme becerileri, etkili sosyal iliĢkiler kurabilme ve sürdürebilme 

Ģeklinde özetlenebilir (Cruce,Worrall, Hickson ve Morrison‘dan akt. Kermen ve ark.,2016). 

YaĢam doyumu, yaĢam kalitesinin bir göstergesi olarak görülebilir ve fiziksel ve ruhsal sağlığın 

devamı için gerekli sosyal iliĢki derecesiyle de bağlantılıdır (Iwasa, Kawaai, Gondo, Inagaki ve 

Suzuki‘den akt. Kermen ve ark.,2016). DüĢük özerklik ve zayıf sosyal iliĢki ağının, yaĢam 

doyumu ve psikolojik iyi oluĢ düzeylerinde azalmaya sebep olduğu gösterilmiĢtir (Damasio, 

Melo ve Silva‘dan akt. Kermen ve ark.,2016). 

KeyeĢ, ruhsal iyi oluĢ halini iki akımda incelemektedir: ödomanik akım; insanların hayat 

iĢlevlerini yerine getirme Ģekli; bir diğeri ise hedonik akım; hayatı algılama Ģeklimiz (akt. Levin 

ve Currie, 2010). YaĢam doyumu, hedonik iyi oluĢ-halinin bir göstergesi olup, insanın kendi 

hayatını, evrensel bir yargılama biçimidir. Aynı zamanda da ruhsal iyi oluĢ halinin bir 

göstergesidir (Pavot, Diener‘den akt. Levin ve Currie, 2010). YaĢam doyumu, ruhsal sağlıkla; 
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depresyon ve anksiyete gibi, iliĢkili olabildiği gibi, intihar ve ölümcül kazalara sebep 

olabilmektedir. DüĢük yaĢam doyumu olan kiĢilerde çeĢitli psikolojik ve sosyal problemler 

görülebilmektedir (Gilman and Huebner; Edwards, Lopez; Park‘dan akt. Levin ve Currie, 2010). 

Yapılan bir çalıĢmada, her bir ebeveynin, ergenlerin yaĢam doyumunda etkili olduğu saptanırken, 

özellikle annesinden hissettiği ilgiyi daha olumlu olarak bildiren kızlarda yaĢam doyumu daha 

yüksek çıkmıĢtır (Salgado, González ve Yáñez, 2021). 

Anne-kız, Benlik ve Beden 

Grogan (2006) beden imgesini ―çoğunlukla kiĢinin kendi fiziksel özüne olan algısı ve bu 

algı sonucunda sahip olduğu duygu ve düĢünceler olarak‖ tanımlamıĢtır (akt. Yılmaz, 2019, s.4). 

Beden imgesi, biliĢsel bir değerlendirmedir ve baĢkalarıyla kıyaslama sonucunda oluĢur. Genel 

olarak bilinçsizce yapılan bu kıyaslama, sinirsel, duygusal ve sosyal bazı faktörlerle ilgilidir ve 

sosyo-kültürel normlardan etkilenir (Shenaar-Golan, Walter, 2015). Birçok farklı disiplin 

içerisinde yapılan çalıĢmalar, beden imajı kavramının, kiĢinin duygu, düĢünce ve davranıĢlarını 

etkilediğini ortaya koymuĢtur (Shagar, Harris, Boddy ve Donovan‘dan akt.Yılmaz, 2019). 

Kadınlar, erkeklere oranla fiziksel görünümlerine daha odaklıdır ve bu yüzden vücutları ile ilgili 

memnuniyetsizlik daha sık yaĢarlar (Hoyt ve Kogan‘dan akt. Yılmaz, 2019). Vücut 

memnuniyetsizliği ve mükemmeliyetçilik gibi kavramlar, benlik kavramı ile bağlantılıdır 

(Baumeister ve ark., ‗dan akt. Yılmaz, s. 81). Olumsuz beden algısı, benlik saygısında azalmaya 

sebep olabildiği gibi, benlik saygısı azalan kadınlarda beden algıları bozulmaya 

baĢlayabilmektedir (Hamurcu; Phares, Steinberg ve Thompson‘dan akt. Yılmaz, 2019). 

Yapılan bir araĢtırma, anne-kız iliĢkisinin bir ergen kızın kendini ve kendi bedenini algılayıĢı 

üzerinde de büyük etkisi olduğunu göstermektedir. Bu araĢtırma bu konuyu iki açıdan 

incelemiĢtir: kızın kendi hakkındaki görüĢü ve kızın kendi bedenini algılayıĢ Ģeklini annenin fark 

etmesi. Bununla beraber kızın kendi beden imgesi ve kendi iyi oluĢ halini algılayıĢ biçimi 

üzerinde durulmuĢtur. 46 anne-kız üzerinde yapılan çalıĢmada, hissettikleri yaĢam doyumu, 

hayatlarında nasıl hissettikleri ve hem annenin, hem de kızın kendi beden algıları ölçülmüĢtür 

(Shenaar-Golan, Walter, 2015). Aslında anneler direk ya da dolaylı olarak çocukların hayatındaki 

birçok alana etki etmektedir; yeme alıĢkanlıkları, kendilerine olan yaklaĢımları ve beden imgesi 

(akt. Shenaar-Golan, Walter, 2015). Bu araĢtırma, anne-kız iliĢkisinin önemini vurgulamakta ve 

annenin duygusal desteğinin, kızın olumlu bir beden imgesi oluĢturmaktaki etkisini göstermiĢtir. 

Kızın kendi beden imgesinin de genel iyi hissetme durumuna etkisi de gözler önüne serilmiĢtir. 



Kız, kendi bedeniyle ilgili negatif bile hissetse, anne ile iyi bir iliĢki, kızın iyi oluĢ halinde bir 

artıĢa sebep olmaktadır (s.555). Hill & Franklin (1998) belirttiği üzere kızlarının dıĢ görünüĢü ile 

fazla ilgilenen ve eleĢtirel tutum sergileyebilen annelerin kızlarında yeme bozukluğu 

görülebilmektedir (akt. Yapa, 2019). Sonuç olarak, sağlıklı bir anne-kız iletiliĢimi, bir kızın kendi 

bedenine daha olumlu bit tutum sergilemesine sebep olabilmektedir. 

SONUÇ 

Birbiriyle bağlantılı olan üç kavram; benlik saygısı, yaĢam doyumu ve beden algısı, 

kadınların hayatını, iliĢkilerini, sosyal yaĢantısını, baĢarısını ve mutluluğunu etkileyebilen önemli 

duygulardır. Benlik saygısı, kiĢinin bir nesne olarak kendine yönelik duygu ve düĢünceleridir. 

Yüksek benlik saygısı ise kiĢinin kendini olduğu gibi kabul etmesi, değerli görmesidir 

(Rosenberg‘den akt. Özbey-Gültekin, 2021). YaĢam doyumu ise bireyin, kendi belirlediği 

kriterlere göre hayatını değerlendirmesidir (Pavot, Diener, 1993). Beden algısı ise fiziksel 

görünümü ile ilgili duygu, düĢünce ve ifadelerinden oluĢmaktadır (Güzel‘den akt. Özbey-

Gültekin, 2021). Benlik saygısı, yaĢam doyumunu ve beden algısını etkileyebilmektedir ve 

annelerin, kızlarıyla olan bağından dolayı, kızların bu duyguları sağlıklı Ģekilde 

oluĢturabilmesinde annenin rolü büyüktür. 

YaĢamı, hayatı veren anneler, kızlarının hayatlarını nasıl yaĢadıkları üzerinde de oldukça 

etkilidir. Annenin, kızıyla geçirdiği zamanın babalara göre daha fazla olduğu düĢünüldüğünde 

bazen annenin söyledikleri, bazen ise kızın anneyi sadece gözleyerek model alması, kızların 

belirli davranıĢları geliĢtirmesine neden olabilir. Anne-kız arasında kurulan sağlıklı iletiĢim, kızın 

annesi tarafından kabul edildiğini hissetmesi, kendi yaĢamına ve kendini algılayıĢ biçimine 

yansıyacak, kızlar daha yüksek benlik saygısı oluĢturarak hem kendine hem çevresine ve olaylara 

karĢı daha hoĢgörülü bir tutum sergileyecektir. 
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ANNEDEN KIZA SESSĠZ KUġANMA: KENDĠNĠ SUSTURMA   

*Serap YILDIRIM,   **Selin YĠĞĠT 

ÖZET 

Ses, psikolojik, toplumsal ve kültürel düzeni anlamaya yönelik kullanılan bir anahtar ve kiĢilerarası iliĢkiler 

içinde önemli bir ölçüdür. Yakın iliĢkilerde sesin kaybı olarak nitelendirilen kendini susturma, kiĢinin yakın 

iliĢkilerinde partnerinin ihtiyaçlarının kendininkinin önüne geçmesi, kendi isteklerinin karĢısında kiĢinin sessiz 

kalmasıdır. Klinik olarak depresif kadınlarla yapılan çalıĢmalardan doğan kavramın kuramında, farklı kuramlar bir 

araya getirilmiĢ ve kendini susturmanın ilgili boyutları açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu konuda yapılan sınırlı 

çalıĢmalardan yakın iliĢkilerde genellikle kadınların kendini susturan taraf olduğu, kadının bunu iyi ve ideal kadın 

olmak için yaptığı, bunun bütün iliĢkilerinde görülebildiği ve kuĢaktan kuĢağa anneden kızlarına aktarılabildiği 

bildirilmektedir. Özellikle ülkemiz gibi kadınlarda kendini susturmanın daha yaygın olarak görüldüğü ve anne kız 

arasındaki etkileĢimin daha fazla olduğu toplulukçu kültürlerde bu kavramın ele alınması ve çalıĢılması kadınların 

hem kendi sağlıklarının hem de yetiĢtirecekleri geleceğin kadınlarının sağlıklarının korunması ve geliĢtirilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bu bölümde, kendini susturmanın tanımı, boyutları, kuramsal alt yapısı ve anneden 

kızlarına aktarımı, toplumsal cinsiyet ve kültürle olan iliĢkisi ve kadının sağlığı üzerine etkileri ilgili literatür 

doğrultusunda ele alınmıĢtır.. 

Anahtar Kelimeler:  KuĢaklararası aktarım, anne-kız iliĢkileri, kendini susturma 

GIRIġ 

Ġnsanı diğer canlı türlerinden ayıran en önemli özellik, sahip olduğu duyguları, 

düĢünceleri ve bu duygu ve düĢüncelerini uygun ve doğru bir Ģekilde dıĢarıya yansıtabilmesidir 

(Kim, 2002). KiĢilerin kendi duygu ve düĢüncelerini karĢı tarafa uygun ve doğru bir Ģekilde ifade 

etmeleri kadar, ifade edemeyip sessiz kalmaları da, sosyal ve kiĢilerarası iliĢkilerin önemli bir 

yönünü oluĢturmaktadır. Özellikle yakın iliĢkilerde sesin kaybı olarak nitelendirilen kendini 

susturma kavramı, kiĢinin yakın iliĢkilerinde partnerinin ihtiyaçlarının kendininkinin önüne 

geçmesi, kendi isteklerinin karĢısında kiĢinin sessiz kalmasıdır (Gilligan, 2017). Bu konudaki 

sınırlı literatür incelendiğinde, yakın iliĢkilerde kendini susturan tarafın genellikle kadınların 

olduğu, sesin kaybıyla baĢlayan ve benliğin susturulmasıyla devam eden durumun zamanla 

kadının bütün iliĢkilerinde de görülebildiği ve hatta kuĢaktan kuĢağa anneden kızlarına 
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aktarılabildiği bildirilmektedir (Demir-Kaya, 2019; Jack, 2011). Özellikle ülkemiz gibi 

kadınlarda kendini susturmanın daha yaygın olarak görüldüğü toplulukçu kültürlerde bu 

kavramın tanımlanması, iliĢkili kuramsal alt yapının incelenmesi, toplumsal cinsiyet ve kültür 

bağlamında ele alınması ve kadının sağlığı üzerine etkilerinin belirlenmesi kadınların hem kendi 

sağlıklarının hem de yetiĢtirecekleri özellikle annelerini rol modeli alan kız evlatlarının 

sağlıklarının korunması ve geliĢtirilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Kendini Susturma Kavramının Tanımı  

Ses, psikolojik, toplumsal ve kültürel düzeni anlamaya yönelik kullanılan bir anahtar ve 

kiĢilerarası iliĢkiler içinde önemli bir ölçüdür.  Sesin kaybı olarak nitelendirilen susmak ise Türk 

Dil Kurumu‘nda konuĢmasını kesmek veya konuĢmaktan kaçınmak olarak tanımlanmaktadır 

(TDK, 2022).  

Kendini susturma kavramı ise ilk olarak kadınlarda görülen depresyonun yakın iliĢkilerindeki 

deneyimlerinden kaynaklandığını açıklayan Jack (1991) tarafından ileri sürülmüĢtür. Bir baĢka 

deyiĢle bu kavram klinik olarak depresif kadınları dinleyerek geliĢtirilmiĢtir. Jack (1991), 

―bireylerin yakın iliĢkilerinde kendi duygu ve düĢüncelerini ifade etmeyi engellemeleri‖ Ģeklinde 

tanımladığı kendini susturma kavramını, sessizliğin ötesine geçerek, iĢleyiĢi, iĢlevi ve yol açtığı 

sonuçlar bağlamında kavramsallaĢtırmıĢtır. Kadınlar, kiĢilerarası iliĢkiler içinde geliĢtikleri için, 

diğerlerinin duygusal durumlarına uyum sağlama, baĢkalarını anlamaya çalıĢma ve empatik 

tepkiler geliĢtirme konusunda erkeklerden daha iyi durumdadırlar (Surrey, 2008; akt. Maji ve 

Dixit 2018). Kadınların ötekinin istek ve ihtiyaçlarına kendininkinden daha fazla önem vermesi, 

kendi duygularını ve düĢüncelerini bastırması, güçlü yanlarını ve yeteneklerini ifade etmesini 

engellemeye çalıĢması kendini susturma olarak nitelendirilir (Jack, 2003).  

Kendini Susturmanın Boyutları 

Jack‘in (1991) kavramsallaĢtırmasına göre kendini susturma, fenomenolojik ve 

davranıĢsal bakıĢ açılarına göre dört farklı boyutta incelenmektedir: dıĢsallaĢtırılmıĢ benlik algısı, 

bölünmüĢ benlik, kendini feda etme ve benliği susturma.  

Dışsallaştırılmış benlik algısı, bireyin kendini dıĢ dünyanın belirlediği standartlara göre 

değerlendirmesidir. DıĢsallaĢtırılmıĢ benlik algısı, olumsuz benlik yargılamasını teĢvik eden ve 

güçlendiren ve dıĢ standartlar aracılığıyla yargılamayı içeren mevcut sosyal iklimden yararlanır. 

Bu türden kendini susturma, bu standartların algılanmasıyla sağlanır. Bölünmüş benlik ise, 



bireylerin yakın iliĢkilerinde duygu ve düĢüncelerini aĢırı bastırdığı zaman benliğinin içsel benlik 

ve dıĢsal benlik (sahte benlik) Ģeklinde bölünmesi olarak tanımlanır. Benliğin bölünmesi temelde 

farklı olan iki benliğin deneyimlenmesidir: duyulmak isteyen iç benlik ve nasıl olması 

gerektiğine dair toplumsal olarak dikte edilmiĢ normlara ve beklentilere atfedilen dıĢ benlik 

(Jack& Dill, 1992). Kendi kendini susturmanın doğası, kadınların baĢkalarıyla, özellikle de yakın 

iliĢkide olduğu kiĢilerle nasıl olması gerektiğini belirleyen mevcut kültürel değerlerin bir 

yansımasıdır. Bu benlik karmaĢası ve çatıĢması, kiĢide stres, kaygı ve depresyon belirtilerine 

neden olabilir (Hirsh& Kang, 2016). Kendini susturmanın kendini feda etme boyutu, 

baĢkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutarak, iliĢkilerini sağlama almasına 

karĢılık gelmektedir. Bireyin partnerine bağlanmayı güvence altına almak ve iliĢkide bencil 

olarak algılanmaktan kaçınmak için kendi ihtiyaçlarını görmezden gelmesini içerir (Jack& Dill, 

1992). Son olarak kendini susturma boyutu ise, bireyin benliğini susturmak, sözlü ifadelerini 

engellemek ve potansiyel çatıĢmadan ve yakın iliĢkinin olası kaybından kaçınmak için 

davranıĢlarını değiĢtirme eylemidir. Bireyin iliĢkilerini korumak için çatıĢmalardan kaçınmanın 

bir yolu olarak neye ihtiyaç duyduğunu, hissettiğini, istediğini veya sevdiğini ifade edememesidir 

(Jack& Dill, 1992). 

Kendini Susturmanın Kuramsal Alt Yapısı 

Jack (1991) tarafından kavramlaĢtırılan Kendini Susturma Kuramı, klinik olarak 

depresyon tanısı almıĢ 12 kadın ile yapılan görüĢmelerin yer aldığı bir çalıĢmadan doğmuĢtur. 

Kuramında, bağlanma kuramı, biliĢsel kuram, iliĢkisel benlik kuramı ve sosyal öğrenme 

kuramının varsayımlarını bir araya getiren Jack (1991), kendini susturmayı, yakın iliĢkiler 

bağlamında depresyona yatkınlık faktörü olarak değerlendirip, ilgili bileĢenlerini açıklamaya 

çalıĢmıĢtır. 

 

 Bağlanma Kuramı: Bowlby tarafından 1969 yılında ilk olarak tanımlanan bağlanma 

kavramı, bireylerin ait olma ve güven gereksinimleri nedeniyle yakın iliĢkide oldukları kiĢilerle 

kurdukları derin duygusal bağı tanımlamaktadır. YaĢamın ilk yıllarında yeni doğan ile ona bakım 

veren anne ya da anne yerine geçen kiĢi/ kiĢiler arasında kurulan bağlanmanın ise yaĢam boyu 

diğer yakın iliĢkilerin temellerini oluĢturduğu ifade edilmektedir (Bowlby, 1988; akt. Kohanteb, 

2021). Jack (1991), romantik iliĢkilerde iliĢkinin güvenliğini korumak üzere, sürekli bir biçimde 

karĢıdakine yönelme ve onun isteklerini öncelik vererek onu memnun etme çabasını içeren 
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kendini susturma Ģemasını ―feminen bağlanma davranıĢları‖ olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan 

kendini susturma Ģemasını, sadece toplumsal olarak belirlenmiĢ cinsiyet rollerinin ötesinde, 

kadınların zihinlerinde geliĢtirdikleri ―iyi kadın‖ temsiline uymayan tutum ve davranıĢlarının, 

partnerinin onu terk etmesi ile sonuçlanacağı ve duygusal iyilik halinin bozulacağı düĢüncelerine 

yol açan kaygılı bağlanma stili ile ilgili olabileceğini ifade etmektedir.  

 Bilişsel Kuram:Beck (2008), ruhsal sorunların temelinde, biliĢsel süreçler nedeniyle birey 

tarafından çarpıtılmıĢ ve gerçeğe uygun olmayacak bir Ģekilde yorumlanmıĢ olan düĢüncelerin 

yattığını belirtmektedir. Benzer Ģekilde kendini susturma kavramını ele alırken Jack (1991), 

bireylerin iliĢkilerinde mevcut iliĢkilerini sürdürme ve çatıĢmalardan kaçınmak için stratejik 

yöntem olarak kendini susturmayı kullanması, kiĢilerin kendi içsel kaynaklarına yönelik 

çarpıtılmıĢ düĢüncelerinden beslendiğini belirtmektedir. Söz konusu inanç ve düĢünceler, 

kiĢilerin kendilerini negatif Ģekilde değerlendirmelerine, acı, öfke gibi olumsuz duygularını 

bastırmalarına, kültürel olarak tanımlanmıĢ ―ideal kadın‖ rolüne dayanan Ģekilde kendini 

değerlendirmelerine, kendi yönelimli eylemlerini engellemelerine ve bunu kuĢaktan kuĢağa 

aktarmalarına yol açmaktadır. 

 İlişkisel Benlik Kuramı: Kendini susturma kavramının sahte benlik kavramından ileri 

geldiği ve benlik yapılanmasında sahte benliğin kökeninin ―yeterince iyi olmayan anneye‖ 

dayandığı ileri sürülmektedir (Winnicott, 1971 akt; Maji& Dixit, 2018). Anne, bebeğin kiĢilik 

bütünleĢmesi tamamlanmadan önce ihtiyaçlarını karĢılamakta baĢarılı olamamıĢsa ya da kültüre 

bağlı özellikler nedeniyle özellikle kız bebeklerinin ihtiyaçlarını karĢılamaya istekli değilse, 

bebek sağlam bir benlik algısı için gerekli olan tüm güçlülük duygularını deneyimleyememiĢ 

olur. Buna ek olarak bebeğin ihtiyaçları uygun bir Ģekilde karĢılanmadığı için, bebeğin ―var 

olmaya devam etmesi‖ durumu tehlikeye girer. Bunun sonucu olarak bebek ―olmak‖ yerine, dıĢ 

dünyaya ―tepki vermeye‖ baĢlar. Bu durumda eĢ duyumlu olarak bebeğinin ihtiyaçlarını 

karĢılamak yerine anne, bebeği kendisine uymaya zorlamıĢ olur; ki bu da sahte benliğinin ortaya 

çıkıĢındaki ilk aĢama olarak görülebilir (Sarısoy, 2016). Anne, bebeğinin ihtiyaçlarını eĢ duyumlu 

olarak tekrar tekrar karĢıladığında ise, bebek gerçek benliğini saklama ihtiyacı hissetmez. Bu 

yolla anne bebeğine gerçek benliğini ortaya çıkarması için uygun bir ortam sunmuĢ olur. Bu 

teoriye dayanarak, ihtiyaçlarını karĢılayamayan anneye uyum sağlamak için çocukların kendi 

seslerini susturdukları ve annelerine yakın olmak için, duygularını annelerinin duygularından 



ayırt etmekte zorlanabildikleri belirtilmiĢtir (Surrey, 1985 akt: Price, 2021). Bundan dolayı 

bağlanma ve iliĢki kurmayı çocuklar kendi sesini saklayarak öğrenirler. 

Kadınlarda benliğin geliĢimi açıklanırken, Karen Horney ve Harry Stack Sullivan tarafından 

oluĢturulan kiĢilerarası bir benlik modelinde de bireyin içinde yaĢadığı ve varlığına sahip olduğu 

kiĢilerarası iliĢkiler kompleksinden ayrı tutulamayacağı belirtilmiĢtir (Fishman, 1992). Bu modele 

dayanarak kadınlardaki ruhsal sorunlar, iliĢkilerinde bağlılığı sürdürürken benlik duygusunu 

oluĢturamama ya da ifade edememelerinden kaynaklandığı sonucuna varılmıĢtır (Condylis, 

2012). Jack (1991), kendini susturma Ģemasını kavramsallaĢtırırken, bireylerin sahip oldukları 

benlik yapılarının önemini vurgulamıĢ ve ―Ben ve Diğer Ben‖ olarak bireysel ve iliĢkisel benlik 

olmak üzere iki farklı benlik yapısından bahsetmiĢtir. ―Diğer Ben‖ olarak tarif edilen benlik 

yapısının beraberinde getirdiği tutum ve davranıĢların, bireylerin sürekli kendilerini izlemelerine 

ve kiĢilerarası iliĢkilerde olumsuz Ģekilde değerlendirmelerine sebep olan içsel standartlar 

geliĢtirmelerine yol açtığı belirtilmiĢtir. ĠliĢkisel benlik kuramlarında da söz edildiği gibi, bireyler 

etkileĢimde bulunduğu kiĢilerin, kendilerini nasıl algıladığı ve değerlendirdiğine bağlı olarak 

benliklerini oluĢturup, dıĢa bağlı ve iliĢkisel bir kendilik geliĢtirebilmektedirler. 

 

 Sosyal Öğrenme Kuramı:Kuram, sosyal iliĢkiler, kültür, cinsiyet rolleri ve değerler gibi 

faktörlerin bireylerin kiĢiliklerinin oluĢumunda ve kiĢilerarası iliĢki süreçleri üzerinde belirleyici 

rolünün olduğunun altını çizmektedir (Bem, 1981; Kohlberg, 1966; Mahalik, 2000). Bu 

kuramdan yola çıkılarak kendini susturma kavramını ele alan Jack (1991), özellikle cinsiyetçi 

kültürlerde kiĢilerin kim oldukları ve iliĢkilerinde neleri, nasıl yapabileceklerinin kültürel 

normlarla belirlendiğini, kadınlar ve erkeklerin romantik iliĢkiler hakkında farklı öğrenme 

süreçlerinden geçtiğini ifade etmektedir. Bireylerin ve özellikle kadınların toplum tarafından 

kabul edilen davranıĢları sergilediğinde baĢkaları tarafından daha fazla sevileceklerini çok erken 

yaĢlardan itibaren öğrendikleri belirtilmektedir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet rolleri tarafından 

belirlenen tutum ve davranıĢların, özellikle kadınlarda kendilerini susturma Ģemasının 

geliĢimindeki rolünün altı çizilmektedir (Gilligan, 2017). Bu açıdan, kadınların romantik 

iliĢkilerinde yakın ve doyum sağlayıcı bağlar geliĢtirmek yerine, kendi his ve deneyimlerinden 

uzaklaĢarak -hatta bir süre sonra zaten onların yeterince önemli olmadığına karar vererek- 

partnerlerinin deneyimleri üzerinden iliĢkilerini kurmalarını sözü edilen sosyal öğrenme sürecinin 

bir sonucu olarak değerlendirilmektedir (Gratch, Bassett & Attra, 1995). 
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Kendini Susturma ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri  

Kendini susturmanın hem erkekler hem de kadınlar tarafından sergilenen bir davranıĢ 

olduğu saptanmıĢ olsa da, teorisi öncelikle uyumlu ve psikolojik olarak sağlam bir iliĢki isteyen 

kadınlar için öne sürülmüĢtür (Jack& Dill,1992). Bu konuda yapılan çalıĢmalardan elde edilen 

bulgularda kadının, fedakarlık, özveri, boyun eğme, öfke gibi olumsuz duyguları bastırma, 

kendini öne sürmeyi azaltma gibi nitelikleri vurgulanarak; kendini susturma kavramı  "ideal 

benlik" veya "iyi kadın" terimleriyle açıklanmıĢtır (Jack, 1991; Jack& Dill, 1992; Jack& Ali, 

2010; Miller& Rogers, 2007; Tsong& Smart, 2015). Kadın için ―ideal benlik‖ veya ―iyi kadın‖ 

özverili, Ģefkatli, fedakar, bağımlı ve nazik bir bedene dönüĢtüren toplumsal beklentiler, normlar, 

gelenekler, değerler ve inançların yarattığı bir imajdır. Kadına atfedilen ―iyi‖ imajı daha sonra bir 

gelenek veya toplumsal cinsiyet rolü olarak kendisinden sonraki nesillere yani kızlarına 

aktarılmıĢtır. Kendini susturma kavramını bu bağlamda Jack (2003), kadınların kendilerini geri 

planda tutarak toplumsal cinsiyet rollerini nasıl yerine getirme eğiliminde olduklarını açıklayan 

iyilik modelinde açıklamıĢtır. Jack ve Ali‘nin (2010) kendini susturma, toplumsal cinsiyet ve 

depresyon arasındaki iliĢkiyi inceledikleri çalıĢmalarının sonuçları, kadının çocukluğundan 

itibaren ailesine öncelik vererek ve kendi isteklerini görmezden gelerek eğitilmelerinin, ilerideki 

yakın iliĢkilerinde de kimliklerini kendini susturan kadınlar olarak yapılandıracağını göstermiĢtir. 

Kadınlardan ve özellikle kızlarından toplumsal cinsiyet rolü beklentilerine uygun davranıĢlarda 

bulunmalarının beklenmesi ve cinsiyetçilik karĢısında kendini susturma davranıĢları, bu cinsiyet 

rolü beklentileriyle uyumludur (Swim, Eyssell, Murdoch& Ferguson, 2010). Dolayısıyla 

cinsiyetçilik karĢısında kadınların çatıĢmalardan kaçınan ve iliĢkileri sürdüren Ģekillerde tepki 

vermeleri ve dolayısıyla cinsiyetçi davranıĢlar karĢısında sessiz kalmaları beklenir (Sabbagh, 

Hare, Wheelhouse, Mcfarland& Murdoch, 2011; Swim ve ark., 2010). Kendini susturma 

davranıĢları, kadınlar ve özellikle rol modeli oldukları kızları için tehdit edici durumlarda veya 

iliĢkilerde hayatta kalma veya bu durumlarla baĢ etme tekniği olarak hizmet etmektedir (Jack, 

2011; Jack& Dill, 1992). Barclay (2004) kadınlarda kendini susturma ve kiĢilik tarzlarını 

incelediği çalıĢmasının sonucunda, erkeklerin eĢlerine yönelik gerçekleĢtirdiği psikolojik 

istismarın, kadınlarda kendini susturma ve cinsiyet kimliği geliĢimini açıkladığını göstermiĢtir. 

Benzer Ģekilde, Witte ve Sherman (2002) tarafından yapılan bir çalıĢmada kendini susturmanın 

geleneksel cinsiyet rollerinde bir baĢ etme tekniği olarak kullanıldığını, Harper (2004) ise 



romantik iliĢkilerde kendini susturmayı incelediği çalıĢmasında, genellikle romantik iliĢkilerdeki 

tartıĢma ortamında kendini susturmanın görüldüğünü belirtmiĢlerdir.  

Kendini Susturma ve Kadın Sağlığı ĠliĢkisi 

Klinik olarak depresif kadınlarla yapılan çalıĢmalardan doğan kendini susturma 

kavramının, özellikle kadın sağlığı üzerine etkileri oldukça fazladır. Bu konuda yapılan ve 

ulaĢılabilen çalıĢmalarda, kendini susturma ile fiziksel ve ruhsal bozukluklar arasındaki iliĢki 

oldukça net olarak ortaya konulmuĢtur.  

Depresyon 

Depresyon, olumsuz biliĢsel Ģemalar ve temel inançların sonucu oluĢan ruhsal bir hastalıktır 

(Beck, 2008). Ancak biliĢsel Ģemalar, kiĢilerarası deneyimlerden ayrılamaz. Bu nedenle, 

bağlanma ve iliĢkili olma Ģemaları tutarlı bir biçimde depresyonla bağlantılıdır (Abi-Habib& 

Luyten, 2013; Adams, Abela, Auerbach& Skitch, 2009). Kendini susturmada yakın bağ kurma ve 

sürdürme isteği, depresyondaki bağlanma ve iliĢkili olma Ģemasını etkiler. Dolayısıyla iliĢkiyi 

devam ettirmede baĢarısızlık, utanç ve suçluluk depresyonla sonuçlanabilir. Uebelacker ve 

arkadaĢları (2003) ve  Whiffen ve arkadaĢları (2007) tarafından yapılan çalıĢmalarda, kendini 

susturmanın evlilik doyumsuzluğu ve depresyon arasındaki iliĢkide aracı rolünün olduğunu 

saptamıĢlardır. Aynı çalıĢmalardan elde edilen bulgularda kendini susturmanın arkasındaki en 

büyük motivasyonlardan birinin iliĢkiyi kaybetme korkusu olduğu bildirilmiĢtir. Kendini 

susturma ve depresyonla ilgili yapılan bir diğer çalıĢmada ise kendini susturma 

boyutlarından fedakarlığı yüksek olan kadınların öz bakımına fazla odaklandığında kendini 

suçlu hissettiği, bu nedenle kendini susturmanın depresyon semptomlarının iyileĢmesini 

olumsuz yönde etkilediği bulunmuĢtur (Vidler, 2005). Oh‘un (2010) kendini susturma ve 

depresyon arasındaki iliĢkiyi incelediği bir baĢka çalıĢmasının sonuçlarında, depresyonun kendini 

susturmanın güçlü bir göstergesi olarak ortaya çıktığı görülmüĢtür. Bu konuda yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde kendini susturmanın kadınlarda depresyonun (Besser, Flett& Davis, 2003), 

yüksek reddedilme duyarlılığının (Harper, Dickson& Welsh, 2006) ve düĢük özsaygının  

(Cramer, Gallant& Langlois, 2005) açıklayıcısı olduğu saptanmıĢtır. Buna ek olarak yapılan 

bir diğer çalıĢma da kendini susturmanın depresyon ile mükemmeliyetçilik arasındaki 

iliĢkide aracılık rolünün olduğu bulunmuĢtur (Flett, Besser, Hewitt& Davis, 2007).  
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Yeme Bozuklukları  

Yeme bozuklukları, yeme davranıĢındaki ciddi bozulmayla karakterize olan bir ruhsal 

hastalıktır. Kendini susturmanın bileĢenlerinden biri olan dıĢsal benlik algısı, beden 

memnuniyetsizliğine yol açması ve zayıf olma dürtüsünü arttırması nedeniyle, özellikle 

kadınlarda görülen yeme bozukluklarının çoğunun altında yatan etkenlerden birisidir 

(Buchholz ve ark., 2007). Frank ve Thomas (2003) tarafından yapılan bir çalıĢmada, toplum 

normlarına uyan kadınların daha çok kendilerini susturdukları için yeme davranıĢı sorunları 

yaĢamaya daha yatkın olduğu bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada kendini susturma puanı yüksek 

olan kadınların, stres ve travma ile baĢa çıkma stratejisi olarak duygusal yeme, aĢırı yemek 

yeme gibi davranıĢlar sergilediği saptanmıĢtır (Frank& Thomas, 2003). Hambrook ve 

arkadaĢları (2011) tarafından yapılan bir çalıĢmada ise anokreksiya nevrozalı kadınların 

kendilerini feda etme eğilimlerinin yüksek olduğu, gerçek benliği ile dıĢ benlikleri arasındaki 

farkın fazla olduğu ve bu yüzden kendilerine öfke duydukları belirlenmiĢtir. 

Premenstrual Sendrom 

Kadınlarda adet döneminden önce ve adet dönemi sırasında görülen ve psikolojik, 

davranıĢsal ve somatik (fiziksel) semptomları kapsayan sorunlar premenstrüel sendrom (PMS) 

olarak adlandırılmıĢtır (IĢgın& Büyüktuncer, 2017). YaĢanılan psikolojik sorunlar duygu durum 

değiĢkenliği, artan öz eleĢtiri ve depresif ruh halidir. Kadınlar bu zamanlarda ortaya çıkan ruh 

hallerindeki değiĢkenliklerini saklayabilmek için kendini susturma davranıĢını strateji olarak 

belirleyebilirler. Yapılan çalıĢmalarda kendini susturma ile PMS arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu bulunmuĢtur (Chrisler, Gorman& Streckfuss, 2014; Perz& Ussher, 2006; Ussher& Perz, 

2010). Bu çalıĢmalardan elde edilen bulgularda; PMS dönemindeki kadınlar duygusal olarak 

kontrolsüz davranıĢlar (öfke, kızgınlık) sergilemekten korktukları için baĢ etme yöntemi olarak 

kendini susturmayı kullandıkları ve karĢısındaki kiĢiyle iliĢki kurmaktan kaçınmayı tercih 

ettikleri saptanmıĢtır. 

SONUÇ  

Kendini susturma ile ilgili incelemelerin sonucunda, özellikle toplulukçu kültürlerde 

yakın iliĢkilerde kendini susturan tarafın genellikle kadınların olduğu, kadınların yakın iliĢkilerde 

kendini susturmayı tercih etmesinin en büyük nedeninin ―iyi kadın‖ imajıyla, bir baĢka ifadeyle 

toplumsal cinsiyet algısı ve kültürle yakından iliĢkili olduğu görülmüĢtür. Kadına atfedilen iyi 



kadın imajının geleneksel veya toplumsal cinsiyet rolü olarak kendisinden sonra gelen kuĢağa 

özellikle de kızlarına aktarıldığı ve böylece kızlarının da anneleri gibi kendini susturmayı 

öğrendiği, kendini susturma ve kadın sağlığı üzerine etkilerinin incelendiği araĢtırmalarda, 

kendini susturma davranıĢının kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını etkilediği sonucuna 

varılmıĢtır. Bu sonuçlar doğrultusunda kadınlarda ve kızlarında yakın iliĢkilerde kendini susturma 

kavramı ve iliĢkili olduğu kavramlar üzerinde durularak planlanan giriĢimsel çalıĢmaların 

yapılması kadınların hem kendi sağlıklarının hem de yetiĢtirecekleri kızlarının sağlıklarının 

korunması ve geliĢtirilmesi açısından oldukça önemlidir. 
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TOKSĠK ANNELĠK ve KIZLARI  

*Gülseren KESKĠN 

ÖZET 

Toksik bir anne ile çocuğu arasındaki iliĢkinin sağlıklı veya besleyici olma ihtimali oldukça düĢüktür. 

Özellikle toksik anne-kız iliĢkileri çok yaygındır, toksik anne-oğul iliĢkileri biraz daha nadirdir. Bu birincil 

bağlantıdaki iĢlev bozukluğu, bir kiĢinin ruhunun ve yaĢamının tüm yönlerini etkiler. Toksik iliĢkinin en yaygın 

iĢareti, kontrol edici davranıĢların varlığıdır. Toksik anneler, kızlarının hayatlarının her yönünü yakından yönetmeye 

eğilimlidirler. Toksik bir ebeveyn, çocuğun hayatında tutarlı ve baskın olan olumsuz davranıĢ kalıplarına sahiptir. Bu 

ebeveynler sadece sözlü ve fiziksel Ģiddet gösteren davranıĢlar sergilemezler aynı zamanda çocuğun ruhsal açıdan 

zehirleyebilecek eylemlerde bulunurlar. Bu bölümde toksik anneliğin etiyolojisi, nörofizyolojisi ve tipleri; toksik 

annelik tutumunun kız çocukları üzerindeki etkileri ile bu tutumla baĢ etme yollarına yer verilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler:  Toksik annelik, anne-kız iliĢkileri, baĢ etme 

GIRIġ 

Toksikolojide belirli bir maddenin miktarı, dozu uygun Ģekilde kullanılmadığı taktirde 

zehir haline gelebileceği ifade edilmiĢtir. Ebeveyn tarafından geliĢim aĢamasındaki çocuğa 

gösterilen sevginin dozu uygun Ģekilde ayarlanmazsa,  çocuğa Ģefkat, ilgi ve sıcaklık gösterilmesi 

istenirken,  çocuğa zarar da verile bilinir. AĢırı sevgi, çocuklara müdahaleci ve boğucu gelebilir  

(Adams, 2012). 

Ebeveynlerle olan iliĢki bireyin sadece tüm hayatını değil, gelecek nesillerin hayatlarını da 

etkiler. Ġster açık ister gizli olsun, kızlar kimi seveceklerini, nasıl seveceklerini, nasıl 

sevileceklerini ve bir çocuğun kendini nasıl sevmesi gerektiğini ebeveynlerinden öğrenirler. Bu 

deneyim, gelecekteki tüm iliĢkiler için temel oluĢturur. Ebeveynlerle bağın derecesi, güvenli ve 

sağlıklıdan güvensiz ve zehirliye doğru bir değiĢkenlik gösterebilir (Adams, 2012).  

ġefkatli ebeveynler, zehirli ebeveynlerin aksine, çocukların sevgi, güvenlik ve koruma ortamında 

kendilerini ve dünyayı keĢfetmelerine, yaĢamı öğrenmelerine ve büyümelerine izin verir. Bu, 

çocukların aĢırı Ģımartılması, uygunsuz özgürlük verilmesi veya evin yönetimine izin verilmesi 

gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine, ebeveynler özgürlük ve kontrol arasında uygun 

dengeyi sağlamayı öğrenmelidir. Ebeveynliğin nihai amacı, çocukların bağımsız, yetkin ve sevgi 

*Prof.Dr., Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ORCID: 0000-0002-5155-0948 gulseren.keskin@ege.edu.tr 
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dolu bir dünya vatandaĢı ve kendi çocuklarına karĢı Ģefkatli ebeveynler olmalarını sağlamaktır. 

Doğal olarak anne baba sevgi, koruma, bakma ve her çocuğun ihtiyaçlarını karĢılamaya çalıĢır ve 

ister. Elbette hiçbir ebeveyn duygusal olarak her zaman müsait olamaz. Ancak bazı ebeveynler, 

kızlarına karĢı sevgiyi farklı biçim ve Ģekillerde yorumlayarak kızların fiziksel, zihinsel ve 

duygusal olarak incinmiĢ hissetmelerine neden olur. Toksik bir ebeveyn, çocuğun hayatında 

tutarlı ve baskın olan olumsuz davranıĢ kalıplarına sahiptir. Bu ebeveynler sadece sözlü ve 

fiziksel Ģiddet gösteren davranıĢlar sergilemezler aynı zamanda çocuğun ruhsal açıdan 

zehirleyebilecek eylemlerde bulunurlar (Adams, 2012) . 

Toksik bir anne ile çocuğu arasındaki iliĢkinin sağlıklı veya besleyici olma ihtimali oldukça 

düĢüktür. Özellikle toksik anne-kız iliĢkileri çok yaygındır, toksik anne-oğul iliĢkileri biraz daha 

nadirdir. Bu birincil bağlantıdaki iĢlev bozukluğu, bir kiĢinin ruhunun ve yaĢamının tüm yönlerini 

etkiler. Toksik iliĢkinin en yaygın iĢareti, kontrol edici davranıĢların varlığıdır. Toksik anneler, 

kızlarının  hayatlarının her yönünü yakından yönetmeye eğilimlidirler. Kızlar, duygusal olarak 

olgunlaĢmamıĢ veya toksik annelerine bağımlı hissedebilirler, bu da yaĢlandıkça ve kendi kızları 

olduğunda kendilerine ve onlara karĢı güvensizlik duygularına yol açabilir. Toksik anneler 

sıklıkla kızları  için duygusal olarak ulaĢılamaz durumdadırlar. Bu anneler sevgisini ve Ģefkatini 

kolaylıkla baĢkalarına verirken, kızları  kendilerini istenmeyen ve sevilmemiĢ hissederler. 

Anneye ait rollerinin uygun olmaması veya kendi anneleriyle sağlıklı iliĢkilerin olmaması, bazı 

kadınların toksik anneler haline gelmesine neden olabilir. Çocuksu eğilimleri olan bir kadın, 

sahiplenici ya da kontrolcü olma gibi toksik davranıĢlar sergileyebilir (Forward, Craig, 2009; 

Forward, Frazier, Glynn, 2013). 

Toksik Anneliğin Nörofizyolojisi  

Ġyi annelik hem annenin hem de kızlarının refahı üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Sonuç 

olarak, yaĢamın ilk aĢamalarında yetersiz anne bakımı, ihmali yaĢamak, psikiyatrik bozuklukların 

geliĢimi ve hatta kızların gelecekteki çocuklarına yönelik yetersiz ebeveynlik için önemli bir risk 

faktörüdür. Bu nedenle, anne ihmalinin nörobiyolojik temelini anlamak çok önemlidir. Oksitosin 

uzun zamandır anne davranıĢının ana modülatörlerinden biri olarak bilinmektedir.  

Güvensiz/kaygısız annelerin, kendi bebeklerinin ile etkileĢime girdiklerinde periferik oksitosin 

salgılarının azaldığı belirlenmiĢtir. Bu anneler bebeğin yüzünü görürken ödülle ilgili bölgelerin 

aktivasyonunun azalması söz konusudur. Buna benzer olarak uyuĢturucu bağımlısı annelerin, 

bebekleriyle etkileĢimlerinde ödül bölgelerinin aktivasyonu azaldığı; çocuklarının mutlu 



görüntülerini izlerken, hipotalamus, ventral striatum ve ventromedial prefrontal korteks gibi 

oksitosin tarafından innerve edilen bölgelerin aktivasyonun azaldığı saptanmıĢtır (Kim ve ark., 

2017). Özellikle oksitosnin ‗kötü ebeveynliğin‘ nesiller arası aktarımına dahil olduğu öne 

sürülmüĢtür  (Toepfer ve ark., 2017), yani istismarcı ebeveyne sahip olan kızlarında kendileri 

olumsuz ebeveyn davranıĢı göstermektedir (Greene ve ark., 2020).  

Öte yandan  OXTR rs237895 T-allelini taĢıyan ve çocukluk döneminde kötü muameleye maruz 

kalan anneler, sağlıklı bir gençliğe sahip annelere kıyasla daha düĢük anne duyarlılığı 

göstermektedir (Toepfer ve ark., 2019). Annelerin düĢük duyarlılık gösterdiği çocuklarında 

güvensiz bağlanma yaygınlığının arttığı belirlenmiĢtir. Ayrıca, çocuklukta istismar veya ihmal 

öyküsü olan kadınların plazma ve beyin omurilik sıvısında oksitosin düĢüklüğü de saptanmıĢtır 

(Toepfer ve ark., 2019).    

Toksik Anne De Sıklıkla Toksik Bir Anneye Sahiptir  

Toksik annelerin çoğu zaman toksik ebeveynleri de vardır. Toksik bir aile sistemi sıklıkla 

nesilden nesile aktarılır. Bu nedenle toksik sistem, toksik ebeveynlerin icat ettiği bir Ģey değil, 

daha çok birikmiĢ duyguların, kuralların, etkileĢimlerin ve atadan ataya aktarılmanın sonucudur.  

Bu aktarım üç Ģekilde kendini gösterir (Dunham ve ark., 2011; Long, 2013; Forward, Frazier 

Glynn, 2013): 

Tekrarlama kompulsiyonu: Sıklıkla tanıdık gelen Ģeylere, aĢina olunan davranıĢ kalıplarına 

yönelme söz konusudur. AĢinalık, tanıdıklık bireye rahatlık verir.  Bu nedenle, bireye yakın olan 

diğer insanlarla olan iliĢki kalıpları, ebeveynlerle olan iliĢkide öğrenilen davranıĢ kalıplarına 

benzer olma eğilimi gösterir. Diğer insanlardan ebeveynlerinin davranıĢlarının benzerlerini, yani 

benzer bir samimiyeti beklerler.  

Öfke çıkıĢları: Öfke, toksik ebeveynler tarafından yetiĢtirilen kızların oldukça yaygın bir 

özelliğidir. Ġstismara uğrayan kızları n çok fazla birikmiĢ öfkesi vardır. Ebeveynin öfkesi 

hırpalanma, küçük düĢürme, korkutma ve aĢağılanmaya dönüĢür. Bir çocuğun tüm öfkesini 

salıvermesinin bir yolu olmadığı için, birikir ve yetiĢkinlikte, genellikle Ģiddet içeren davranıĢa, 

suça, depresyona dönüĢebilir.  

Ġstismara uğrayan istismarcı olur: Bazen bir kız çocuk, istismarcı ebeveyn ile aynı niteliklere 

sahip olmaları halinde kendilerini koruyabileceklerini varsayar. Çoğu zaman düĢüncelerinde 

onları adeta tanrılaĢtırdıkları için karĢı koymaktan çekinirler. Mağdur kızlar, böylece istismarcı 

ile aynı Ģekilde davranarak kendilerini koruyabileceklerini hayal ederler. Sonunda, toksik 
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ebeveynlerle aynı zararlı özellikleri geliĢtirirler (Dunham ve ark., 2011; Forward, Frazier Glynn, 

2013; Long 2013). 

Onları Kaidelerinden Ġndirmek 

Bir kız çocuğun kendi baĢına hayatta kalması mümkün değildir. Çocuklar tamamen 

ebeveynlerine bağımlıdır. Ebeveynlerin her Ģeye gücü yeter. Kızlar ihtiyaç duyar, ebeveynler 

tedarik eder. Onlar olmadan sevilmezler, korunmazlar, beslenmezler, barınmazlar, tek baĢlarına 

hayatta kalamayacaklarını bilerek, her türlü zorluğu rasyonalize eder. Onları yargılayacak hiçbir 

Ģeyi ve hiç kimsesi olmayan bir kız, ebeveynlerinin mükemmel olduğunu varsayar. Ve bir kız, 

ebeveynlerinin mükemmel olduğuna inandığı sürece, kendilerini korunmuĢ hisseder. Pek çok 

toksik ebeveyn-kız iliĢkisinde ebeveyn, çocuğun gözünde korkunç bir tanrı gibidir. Çocukken, 

tanrısal ebeveynler kızlarının  her Ģeyidir, onlar olmadan korunmasızdırlar ve hiç kimse 

tarafından sevilmeyeceklerini düĢünürler (Brasher, 2003; Forward, Craig, 2003).  

Tanrı gibi davranan ebeveynler kurallar koyar, yargılar ve acı verir. YaĢayan ya da ölü, anne baba 

tanrılaĢtırıldığı taktirde, çocuk onların gerçekliğine göre yaĢamayı kabul etmiĢ olur. Acı verici 

duygular hayatın bir parçası olarak kabul edilir.  Durumu gerçekçi olarak değerlendirme ancak 

çocuğun gözünde toksik anne baba yeryüzüne indiğinde, aralarındaki iliĢkiye rasyonalize 

etmeden bakabildiğinde baĢlar (Brasher, 2003; Forward, Craig,  2003). 

Toksik Anne: Ölüm ve Affetmek  

Ölüm, zehirli ebeveynlerin tanrılaĢtırılmasına son vermez. Aslında, bunu artırabilir. 

YaĢayan bir ebeveynin yaptığı zararı kabul etmek ne kadar zorsa, o ebeveyni öldükten sonra 

suçlamak çok daha zordur. Ölüleri, sanki onlar yerdeyken tekmeliyormuĢuz gibi gelir ve 

eleĢtirmeye karĢı güçlü bir tabu vardır. Sonuç olarak ölüm, en kötü istismarcıya bile bir tür 

azizlik verir. Ölen anne babanın tanrılaĢtırılması neredeyse otomatiktir. Ne yazık ki zehirli 

ebeveyn mezarın kutsallığı tarafından korunurken, hayatta kalanlar duygusal kalıntılarla sıkıĢıp 

kalırlar. ―Ölüler hakkında kötü konuĢma‖ bir yavanlık olabilir, ancak çoğu zaman ölü 

ebeveynlerle olan çatıĢmaların gerçekçi çözümünü engeller (Brasher, 2003; Forward, Craig,  

2003). 

Bir ġey YapmamıĢ Olması Zarar Vermediği Anlamına Gelmez 

Yetersiz ebeveynler, beslenme, giyinme, barınma ve korunma gibi birçok temel hakka 

sahiptirler. Ancak bu fiziksel hakların yanı sıra, duygusal olarak beslenme, duygularına saygı 



duyulma ve özdeğer duygusu geliĢtirmelerine izin verecek Ģekilde muamele görme hakları vardır. 

Ancak kızların da çocuk olma hakları vardır. Ġlk yıllarını oyunbaz, kendiliğinden ve sorumsuz 

olarak geçirmeye hakları vardır. Ebeveynlerini dinler, ebeveynlerini izler ve ebeveynlerinin 

davranıĢlarını taklit ederler. Aile dıĢında çok az referans çerçeveleri olduğundan, evde kendileri 

ve baĢkaları hakkında öğrendikleri Ģeyleri, zihinlerine derinden kazınmıĢ evrensel gerçekler 

haline getirirler. Ebeveyn rol modelleri, bir çocuğun geliĢen kimlik duygusunun merkezindedir; 

özellikle de cinsiyet kimliğini geliĢtirirken bu çok daha ön plandadır. Son yirmi yılda ebeveyn 

rollerinde meydana gelen dramatik değiĢikliklere rağmen, bugün de ebeveynler için geçerli olan, 

kızlarının fiziksel ihtiyaçlarının karĢılanması, kızları n fiziksel zararlardan korunması, kızları n 

sevgi, ilgi ve Ģefkat ile ihtiyaçlarının karĢılanması, kızları n duygusal zararlardan korunması, 

kızların ahlaki ve etik yönergeler doğrultusunda yetiĢtirilmeleri gibi görevlerin çoğu geçmiĢteki 

ebeveyn rolleri ile benzeĢir. Bu beĢ sorumluluk, yeterli ebeveynliğin temelini oluĢturur. Zehirli 

ebeveynler nadiren listedeki ilk maddeyi geçerler. Çoğunlukla, kendi duygusal dengeleri veya 

zihinsel sağlıkları önemli ölçüde bozulmuĢtur. Genellikle kızlarının ihtiyaçlarını karĢılamazlar, 

çoğu durumda kızlarından kendi ihtiyaçlarını karĢılamasını bekler ve talep ederler. Bir ebeveyn 

bir kız çocuğa ebeveynlik sorumluluklarını yüklediğinde, aile rolleri belirsiz, çarpıtılmıĢ veya 

tersine çevrilmiĢ olur. Kendi ebeveyni olmaya, hatta kendi ebeveyninin ebeveyni olmaya 

zorlanan bir kız çocuğun, örnek alacağı kimsesi yoktur  (Brasher, 2003; Forward, Craig, 2003; 

McDonald ve ark., 2014).  

Bir ebeveyn bir kız çocuğu dövdüğünde veya kötü sözlere maruz bıraktığında istismarı tanımak 

kolaydır. Ancak yetersiz ebeveynlerin toksisitesi anlaĢılması zor olabilir. Özellikle ihmal 

durumlarında toksisiteyi görmek zorlaĢabilir. Sorunu daha da karmaĢık hale getiren Ģey, bu 

ebeveynlerin birçoğunun kendilerine acıma duygusu uyandıracak kadar dertli olmalarıdır. Bu 

ebeveynler genellikle çaresiz veya sorumsuz kızlar gibi davrandıkları için yetiĢkin kızları 

kendilerini onların koruyucusu olarak görmeye baĢlarlar. Fail için özür dileyen bir suç kurbanı 

gibi ebeveynlerini savunmaya atlarlar. Ġster ―zarar vermek istemediler‖ veya ―ellerinden gelenin 

en iyisini yaptılar‖ olsun, bu tür özürler, bu ebeveynlerin sorumluluklarından vazgeçtiği gerçeğini 

gizlemeye neden olur. Bu feragat yoluyla, bu toksik ebeveynler, kızlarını sağlıklı duygusal 

geliĢimin son derece zor olduğu olumlu rol modellerinden mahrum ederler. Yetersiz bir 

ebeveynin yetiĢkin kızları sıklıkla onlardan sorumlu hissetmenin bir alternatifi olduğunu fark 

etmeden büyürler. Bu kızlar ebeveynleri ile kurdukları güvensiz bağlanma ile çok erken 
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büyümeye zorlanırlar, adeta çocukluklarının çalınmasına Ģahit olurlar (Brasher, 2003; Forward, 

Craig, 2003; McDonald ve ark., 2014).  

Güvensiz Bağlanma Toksik Annelikteki ĠliĢkinin Temelini OluĢturur  

Tipik anne babalar bir çocuğun doğumuyla iç içe geçmiĢ bir heyecan, umut, korku ve 

kaygıyla karĢı karĢıya kalabilirler; bir bebeğin çaresizliği anne babada hem bakım verme 

davranıĢlarını hem de kırılganlıklarını tetikleyebilir. Birçok insan için bir bebeğe bakma ve 

onunla duygusal bağ kurma davranıĢı içgüdüseldir. Öte yandan, çoğu ebeveynde Ģefkatli, özenli, 

sevecen tepkiler uyandıran bebek, toksik anneler tarafından sinir bozucu,  bencil ve talepkar 

olduğuna yönelik hisler oluĢturur. Bazı anneleri, kızlarının  ruhları ve iliĢkileri için yıkıcı yapan 

Ģey, kiĢinin kendi karĢılanmamıĢ ihtiyaçlarını iyileĢtirmeye çalıĢmasıdır. Zehirli ebeveynler, 

çocuk doğurma ve çocuk yetiĢtirme yoluyla yaralarını onarmaya çalıĢarak kendi ihtiyaçlarını 

karĢılamaya çalıĢırlar. Kızlarını, sevildiklerini, değerli olduklarını hissetmelerine yardımcı olan 

bir amaç olarak görürler. Onları asla  iyileĢtiremeyecek bir yolla Ģifa ararlar. Anne babanın 

çocukla sevgi bağı vardır ama çocuğa bağlı değildirler. Bir ebeveyne güvenli bir Ģekilde bağlanan 

kız, destek ve güvenlik duyguları için ebeveyne dönecektir. Aynı Ģeyler için ebeveynin kız 

çocuğa yönelmesi uygun değildir (Brasher, 2003; Forward, Craig, 2003; McDonald ve ark., 

2014).  

Toksik anneler bir veya daha fazla nedenden dolayı böyle davranırlar: kendi ebeveynlerine karĢı 

öfkelerini ve kırgınlıklarını ifade etmenin bir yolu olarak, aĢka olan inançlarını yeniden 

kazanmak için ya da sadece baĢkalarının ihtiyaçlarını doğru bir Ģekilde algılama becerilerini asla 

öğrenmedikleri için. Kızlarına karĢı ikircikli tavırlar sergileyebilirler; kızlarını beslemek isterler 

ama büyümelerini engellerler, sevinçlerini bastırırlar. Toksik anneler, kızlarını duygusal veya 

fiziksel olarak istismar ederek, terk ederek, onlara sevgisiz davranarak yıkıcı davranıĢlarda 

bulunurlar. Bu kalıplar baĢkalarına ne kadar zararlı görünse de, toksik anneler, bu davranıĢlarının 

kızları  veya yetiĢkin kızları  üzerindeki etkisinden habersiz olabilir. Bu iliĢkilere müdahale 

etmenin zor olmasının nedenlerinden biri, ebeveynlerin kötü niyetlerine karĢı kör olmaları veya 

hatta davranıĢlarını iyilik olarak algılamalarıdır  (Brasher, 2003; Forward, Craig, 2003; 

McDonald ve ark., 2014; Snowdon, Kotze, 2012).  

 

 

 



 

Tablo 1. Toksik Anne DavranıĢları  

Toksik anne davranıĢ kalıpları YetiĢkinlikte toksik anne davranıĢ 

kalıpları 

Toksik anne iliĢkisinin 

yetiĢkinlikteki iliĢkilere etkisi 

Sürekli eleĢtirmek 

 

YetiĢkin olan çocuğuna, küçük 

çocukmuĢ gibi davranmak 

Sürekli olarak kötü niyetli iliĢkilere 

girme, toksik bağlanma stiline sahip 

olması (kaçınan veya endiĢeli) 

Disiplin için fiziksel zarar vermek Tüm önemli kararların anne 

tarafından onaylanmasını istemek 

Yakınlarınızın sizi inciteceğine veya 

sizi terk edeceğine inanması 

Kızları n önünde sarhoĢ olmak veya 

uyuĢturucu kullanmak 

YetiĢkin çocuğun anne ile vakit 

geçirilmesi için duygusal olarak 

yoğun baskı hissetmesi 

Ġnsanlardan ve genel olarak hayattan 

en kötüsünü beklemesi 

 

Sürekli depresif  olmak 

 

YetiĢkin çocuğun anne aynı fikirde 

olmamaktan korkması 

Kim olduğunu, ne hissettiğini ve ne 

olduğu ile ilgili kafa karıĢıklığı 

yaĢaması 

Kızları n bakımında büyük kızları n 

anne gibi görev alması 

YetiĢkin çocuğun annelerin 

olumsuz duygu ve 

davranıĢlarından kendini sorumlu 

hissetmeleri 

Ġnsanların sevmeyeceklerinden 

korkması. 

 

Kızları n annelerine karĢı kendilerini 

ifade ederken sürekli korku 

yaĢamaları 

YetiĢkin çocuğun ne yaparsa 

yapsın, anne için asla yeterince iyi 

olmadığını hissetmesi 

Rahatlamakta veya iyi vakit 

geçirmekte zorlanması 

Çocuğuna isim takmak ve hakaret 

etmek 

 

YetiĢkin çocuğun sürekli olarak 

annenin bir gün daha iyiye doğru 

değiĢeceğini umması. 

Ġstememesine rağmen kendisini 

annesi gibi davranırken bulması 

* Brasher, 2003; Forward, Craig 2003; Long, 2013 

 

Toksik Anne Tipleri  

A. Anne arayan anne 

Anneliğe ihtiyacı olan anneler, bakıcılık rollerini terk ederek sık sık kendi dünyalarına 

çekilirler. Evde olabilirler, ancak baĢarılarınızı fark edecek veya bir hayal kırıklığından sonra 

gözyaĢlarını silecek kadar kızlarının yanında bulunmazlar. Bunun yerine günlerini uyuyarak, 

Ģikâyet ederek, televizyon izleyerek geçirirler. Genellikle depresyon veya bağımlılığın 



255 
 

bataklığına saplanırlar. Bu annelerin kızları  sıklıkla annelerine karĢı büyük bir acıma duyarak, 

her ne kadar zor olursa olsun her Ģeyi daha iyi duruma   getirebileceklerine ve bunun onların 

sorumluluğu olduğun inanırlar. Kızlarını çoğu zaman kendilerine ve ailenin geri kalanına bakmak 

zorunda bırakırlar. Aslında annelik görevini yapan anne yoktur. Kızın kendi çocukluğundan 

ebeveyne itilmesiyle birlikte rol değiĢtirmenin klasik kalıpları devreye girer. Çocuksu anne hayatı 

boyunca ona rehberlik edemeyecektir ve korunmaya aç bir yetiĢkin  olma yolunda ilerleyecektir. 

Bu tür bir rol değiĢtirmeye zorlanan kızlar, genellikle " olgun kız  " olarak adlandırılmaktan gurur 

duyarlar, kendilerinin aĢırı sorumluluk sahibi olmasında dolayı mutlu olurlar. Ömür boyu yük 

omuzlarındadır ve baĢkalarına ait sorumlulukları da kolayca üstelenebilirler. Hayatları boyunca 

adeta baĢkalarının mutluluğu için yaĢarlar, kendi ihtiyaçlarını görmezlikten gelirler.  YetiĢkin 

kızların geri adım atmaları ve yetiĢkin yardımcı rolüne nasıl alındıklarını görmeleri genellikle çok 

zordur. Bu dinamiği kullandığınızı gösteren iĢaretler Ģunlardır:  

 Hayattaki en önemli iĢinizin, size maliyeti ne olursa olsun, annenizin problemlerini 

çözmek veya onun acısını hafifletmek mi oldu?  

 Kendi duygularınızı görmezden gelip sadece onun ne istediğine ve nasıl hissettiğine mi 

dikkat ettiniz? 

 Onu kötü davranıĢlarının sonuçlarından onu korumaya mı çalıĢtınız? 

 Biri onun hakkında kötü bir Ģey söylediğinde onu savunmaya mı çalıĢtınız? 

 Kendinizle ilgili iyi duygularınızın onun onayına bağlı olduğunu mu düĢünüyorsunuz? 

 Annenizin kötü davranıĢlarını etrafınızdan gizlemek mi zorunda kalıyorsunuz? 

 Annenizi ve hayatınızdaki diğer yetiĢkinleri üzmemek için her Ģeyi yapabileceğinizi mi 

düĢünüyorsunuz? 

 Birini hayal kırıklığına uğrattığınızı hissederseniz bu sizi çok mu üzer? 

 Hayatınızda yanlıĢ giden Ģeyler için kendinizi mi suçlarsınız?  

 Gerçekten güvenebileceğim tek kiĢi kendiniz mi olduğuna inanıyorsunuz?  

 Her zaman güçlü olmanız mı gerekiyor?  

 Bir Ģeye ihtiyacınız olduğunda, yardım istemek kendinizi zayıf hissetmenize mi yol 

açıyor? 

 Her sorunu çözebilmek zorunda mı hissediyorsunuz? . 

 Öfkeli, takdir edilmemiĢ ve çoğu zaman kullanılmıĢ mı hissediyorsunuz? (Forward, Craig, 

2003; Vasko, 2017) 



B. ġiddetli Narsist Anne 

Narsist kiĢilerin kiĢisel yaĢamları ve aile üyelerine davranıĢ biçimlerinin günlük yaĢamda 

birçok zorluğa ve memnuniyetsizliğe yol açtığı görülmüĢtür.  Narsist kiĢiler sadece eĢlerini değil,  

kızlarını da etkilemektedir. Narsizim kendine hayran olan birini tanımlamak için kullanırlar. 

Narsist anne güçlü bir Ģekilde güvensiz ve bencil, doyumsuz, sürekli bir hayranlık ihtiyacı olan, 

ve kendisini çok önemseyen bir yapıya sahiptir.  Ġlgi odağı olmak, sürekli çocuğunu rakip gibi 

görmek en önde gelen özellikleridir. Bu anne kendini tehdit altında hissettiğinde, özellikle de 

yetiĢkin kızı büyümeye baĢladığında kızına karĢı eleĢtiri miktarı ve rekabetçi yapısı alevlenir. 

Anne narsisizmi olan kadınlar, sürekli hayranlığa ihtiyaç duyarlar ve kiĢisel olarak onlar üzerinde 

olumlu bir yansıması olmadıkça, baĢkalarına gösterilen herhangi bir ilgiyi kıskanabilirler. 

DavranıĢları, kızlarının  hayatı üzerinde önemli ölçüde olumsuz bir etkiye sahip olabilir 

(Butterfield, 2012; Farzand, 2021; Teri, 2020) . 

Narsistler kibirli, kendinden emin ve aĢırı kibirli görünseler de, gerçekte derinden güvensiz ve 

kendinden sıklıkla Ģüphe duyan bir yapıları vardır. Narsist anneler, kendilerini önemli, ve istisnai 

göstermeye o kadar çok kaptırırlar ki sıklıkla karĢısındaki insanlara sevilmediklerini hissettirirler. 

Narsistlerin genç kızları, ilgi odağı olduklarında, annelerinin onu geriye çekmek için harekete 

geçeceğini bilirler. Bu kızlar bir kenara itilmeye, bir aksesuar gibi davranılmaya veya annelerinin 

gölgesinde kaybolmaya alıĢıktırlar. Narsist, baĢarılarının sorumluluğunu üstlendikçe ve 

mutsuzluğu için onları suçladıkça, kızlarının  kendilerine güvenleri ve doğal coĢkuları yok olur. 

AĢırı derecede narsist bir annenin öfkesi, eleĢtirisi ve çocuğunun duygularını düĢüncesizce 

reddetmesi acı verici ve yıkıcıdır. Çocuk ise annesinin bu davranıĢlarının bir gün farkına 

varabileceğini ve bu negatif davranıĢlarına bir gün son vereceğine inanır. Özellikle kız kızları, bu 

sefer her Ģeyin farklı olacağını umarak tekrar tekrar annelerine ayna tutmaya çalıĢırlar. Ancak 

Ģiddetli narsistler, herhangi bir yüzleĢmeye direnme, saptırma  ve kızlarının  eksikliklerine 

odaklanma ile yanıt vererek, özüne sadık kalırlar. Ġstediği sonuçlara ulaĢamadığında inkârı 

kullanır. YüzleĢme, onları köĢeye sıkıĢtırılmıĢ hissettirir, bunun yerine gerçekliği yeniden 

yazarlar ve gördüklerinizin görmediğinizi, deneyimlediklerinizin yaĢanmadığını söylerler (Wurst  

ve ark, 2017; Zeigler –Hill, Trombly, 2018). 

Ciddi derecede narsist anneler, kendilerini güvensiz, hayal kırıklığına uğramıĢ veya morali bozuk 

hissettikleri her an, çevresindekileri özellikle kızlarını eleĢtirmeye baĢlarlar. KarĢısındakini 

yıkarak adeta geliĢimlerini tamamlarlar. Zaman zaman kızlarının  geleceklerine yönelik güçlü 



257 
 

fantaziler kurarak onları pohpohlarlar, ancak kızları  onların ideallerine ulaĢamadığı zaman 

eleĢtiri dozunu daha da arttırırlar (Wurst  ve ark, 2017; Zeigler –Hill, Trombly, 2018).  

Saptırma, Ģiddetli narsisizmi olan bir anne için güçlü bir savunmadır. Bunu çocuğunu 

kendisinden uzak tutmak için kullanır, böylece çocuğunun duygularını ve yanılmıĢ olma 

olasılığını düĢünmek zorunda kalmaz, hatta kabul etmez. Kimsenin kendisinin mükemmel 

imajına meydan okumasına izin veremez. Yenilmez. Aslında bu Ģeklide derinden güvensiz olan 

benliğini gizler (Wurst  ve ark, 2017; Zeigler –Hill, Trombly, 2018). 

AĢırı derecede narsist bir anne kendini ne kadar az güvende hissederse, draması, öfkesi ve 

kendini üstün hissetme giriĢimleri o kadar aĢırı olur. Ancak bazen genellikle istediğini elde 

ettiğinde, kendine güvendiğinde veya sizden gelecek bir meydan okuma hissetmediğinde 

davranıĢları sakinleĢir. Bazı kızlar narsist annelerinin iyi yanını nadiren görürler. Ancak bazıları, 

―iyi anneleri‖ ile ―kötü anneleri‖ arasındaki karĢıtlıktan mustariptirler (Wurst  ve ark, 2017; 

Zeigler –Hill, Trombly, 2018). 

Ebeveynler ve kızlar arasında yakın ve iyi iliĢkiler bulunduğundan, bu her zaman toksik annenin 

bir özelliği değildir. Ancak aynı zamanda kontrolcü, manipülatif ve pasif-agresif özellikler 

sergiliyorsa, onun en iyi arkadaĢı olmak sizin için büyük bir yük olabilir. Bazı toksik anneler 

karĢılıklılığı teĢvik etmez ve yalnızca onun duygularına odaklanmanız konusunda ısrar eder. Bu 

bir baĢka narsistik özelliktir. Alternatif olarak, onun yaptığı gibi duygusal yakınlığı paylaĢtığınız 

zaman, toksik anne, sizi baĢka türlü kontrol edemediği zaman, güveninize ihanet etmekten veya 

sizi manipüle etmekten çekinmez (Evans, 2019; Farzand, 2021; Teri, 2020). 

C. AĢırı Bağımlı Anne 

Bu anneler kızının hayatındaki en önemli kiĢi olmakta ısrar ederek, aralarındaki sınırları 

silerek, zaman ve ilgi talepleriyle adeta kızını boğar. Tüm duygusal ihtiyaçlarını karĢılamak için 

bir anne olarak rolüne güvendiği için, kızının sağlıklı bağımsızlığını destekleyemez. Kızını 

genellikle "en iyi arkadaĢı" olarak tanımlar, ancak kızının ihtiyaçları ve tercihleri kendisininkiyle 

örtüĢmediğinde nadiren empati kurar. 

YetiĢkinlerin ebeveynleriyle birlikte yaĢamaya devam etmelerinin birkaç nedeni var. Toksik bir 

ebeveynin en önemli belirtisi, yetiĢkin kızlarının herhangi bir bağımsızlığa sahip olmaya 

çalıĢtıklarında kendilerini suçlu hissetmelerine neden olmasıdır. Kızlarını kontrol etmek için en 

sık kullandıkları Ģey suçluluk duygusudur. Toksik ebeveyn, yetiĢkin kızları n evden 

ayrıldıklarında onları sevmemekle tehdit eder. Ebeveyn, çocuğun kalmasını sağlamak için 



sıklıkla bir sağlık sorununu kullanabilir. Bu teknik özellikle kendini kolayca suçlu hisseden biri 

için iĢe yarayabilir. Sıklıkla bu yetiĢkin kızlar sadece ebeveynleri ile kalmakla yetinmezler, 

ebeveynlerinin tüm ihtiyaçlarını da karĢılarlar. Bu durum toksik anne için bu gayet normal aynı 

zamanda olağanüstü memnuniyet verici bir durumdur (Forward, Craig, 2003; Long, 2013; Vasko, 

2017).  

D.AĢırı Kontrolcü-Manüplatif Anne  

Kontrol mutlaka kirli bir kelime değildir. Bir anne, çocuğunu sokağa salmak yerine onu 

takip eder ve yanında olursa, bu kontrol anlamına gelmeyebilir, bu bir sağduyu demektir. 

Çocuğunun korunma ve rehberlik ihtiyacını karĢılayan annenin uyguladığı, kontrol değildir. 

Kontrol, kız  kendi baĢının çaresine bakabilecek durumdayken, onu dizginlemesidir.  Kontrol 

etme eğilimleri bazen sürekli eleĢtirel yapıya dönüĢür. Bu anneler genellikle liderlik özelliklerine 

sahip güçlü, hatta baskın bir kiĢiliğe sahiptir. Bununla birlikte, muhtemelen çocuğuna nasıl 

davranması, ne giymesi ve ne yapması gerektiği konusunda, talimatlar verir. Ayrıca, çocuğunun 

hayatının birçok yönü hakkında fikir yürütür ve kendini her konuda uzman olarak görür. Sesinin 

tonu genellikle çocuğunu harekete geçiren en önemli uyarandır (Forward, Craig, 2003; Long, 

2013; Zubair, 2019).  

Toksik anne manipülatiftir, genellikle istediğini yapamadığı zamanlarda, kötü davranıĢlarından 

dolayı çocuğunu suçlu veya sorumlu hissettirmek için aktif olarak çalıĢır. Muhtemelen 

çocuğunun duygusal zayıf noktalarını yani "düğmelerini" bilme konusunda uzmandır ve 

duygularıyla ustaca oynayabilir. Ayrıca, dolaylı veya dolaysız olarak sorunları için onları 

suçlayabilir veya hayattaki baĢarısızlıklarından onları sorumlu tutabilir (Forward, Craig, 2003; 

Long 2013; Määttäi ve ark., 2020; Zubair, 2019). 

Kontrolcü ebeveynler çoğu zaman kızlarına karĢı endiĢeli ve korkmuĢ davranırlar ve bu durum 

kızlarını da yetiĢkinlik döneminde genellikle endiĢeli ve korkak hale gelmelerine yol açabilir. Bu 

onların olgunlaĢmasını zorlaĢtırır. Ergenlik ve yetiĢkinlik boyunca sürekli ebeveyn rehberliği ve 

kontrolüne ihtiyaç duyarlar. YaĢamları boyunca ebeveynleri yaĢamlarını iĢgal etmeye, manipüle 

etmeye ve sıklıkla yaĢamlarına hükmetmeye devam eder. Ġhtiyaç duyulmama korkusu, birçok 

kontrol edici ebeveyni, kızlarında bu güçsüzlük duygusunu sürdürmeye motive eder. Bu 

ebeveynler, kızları  nihayet evden ayrıldığında tüm ebeveynlerin yaĢadığı kaçınılmaz kayıp 

duygusu olan ―boĢ yuva sendromu‖ gibi sağlıksız bir korkuya kapılmalarına yol açar. Kontrol 

eden bir ebeveynin kimliği ebeveyn rolüne o kadar bağlıdır ki, kız bağımsız hale geldiğinde 
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kendini ihanete uğramıĢ ve terk edilmiĢ gibi hisseder. Kontrol eden bir ebeveyni bu kadar sinsi 

yapan Ģey, çocuğa hükmetme eylemini endiĢe Ģeklinde göstermesidir. ―Bu senin iyiliğin için‖, en 

sık kullanılan hükmetme cümlesidir. EndiĢe sıklıkla dolaylı kontrol eylemidir. Doğrudan kontrol 

ise ―Dediğimi yap yoksa paranı keserim‖ Ģeklinde açık, somut bir Ģekilde yapılan kontroldür.  

Doğrudan kontrol genellikle korkutma içerir ve sıklıkla aĢağılayıcıdır (Forward, Craig, 2003; 

Long, 2013; Määttäi ve ark., 2020; Zubair, 2019).  

E. Ġhmal Eden, Ġhanet Eden Anne 

Bu anneler yelpazenin en karanlık tarafını iĢgal ederler, soğukturlar. Kızlarını diğer aile 

üyelerinin tacizine karĢı korumasız bırakırlar, hatta kızlarını fiziksel olarak taciz ederler. 

Verdikleri tahribat zehirlidir ve kızlarının taĢıdığı yaralar derindir (Lattanzi ve ark 2020; Rueda 

ve rak 2021) .  

Tıpkı yumurtalarını kuma bırakan ve daha sonra tekrar denize dönen deniz kaplumbağaları gibi, 

bazı anneler de neredeyse kızlarını dünyaya getirir getirmez duygusal olarak kızlarından 

uzaklaĢırlar. UlaĢılamaz, uzak ve soğuk olabilirler, fiziksel olarak mevcut olabilirler, ancak kendi 

ihtiyaçlarıyla meĢgul olarak küçük kızlarını kendi hallerine bırakırlar. Kızlarının temel duygusal 

ihtiyaçlarını ve bazen de fiziksel ihtiyaçlarını ihmal ederler. O kadar ilgisizlerdir ki, bağlanmanın 

anneliğin ayrılmaz bir parçası olduğu varsayımını adeta yalanlar gibi davranırlar. Bunun gibi 

anneler kızlarına birer nesne gibi davranırlar, hayattaki memnuniyetsizlikler için onları suçlarlar, 

en küçük nezaketten bile kaçınırlar ve en kötü durumlarda onları istismardan koruyamazlar, ya da 

kendileri istismarcı olurlar. Duygusal olarak terk eden, ihanet eden bu anneler, sadece somut 

olarak annedirler, gerçek annelikten oldukça uzak davranırlar  (Forward , Craig, 2003; Long, 

2013; Lattanzi ve ark., 2020; Rueda ve ark., 2021).  

Nasıl bir diĢi aslan yavrularını tehdit eden herhangi bir yaratıkla ölümüne savaĢırsa, sevgi dolu 

anne de daha azını yapmamalıdır. Bir annenin kızının geliĢmesi için yerine getirmesi gereken tüm 

sorumluluklar arasında belki de en büyüğü korumadır. Kızını, bir tacizcinin fiziksel veya cinsel 

istismarından koruyamayan bir anne, faile yardım ve yataklık etmekten suçludur. Kızlarının 

çığlıklarını ve yalvarıĢlarını görmezden gelerek ve hatta karıĢmamakla doğru olanı yaptıklarını 

rasyonalize ederek, ne kadar zalim veya Ģiddetli olursa olsun, tacizci partnerlerine tutunmak için 

her Ģeyi yaparlar. Kızına, yanında durarak ve ona fiziksel zarar gelmesine izin vererek ihanet 

ettiğinde, duygusal olarak terk etme kadar hatta daha fazla travmatik olurlar.  Arkalarında 



korkulu, öfkeli, sevgiye aç ve sonsuza kadar kendi yollarını bulmak için mücadele eden kızlarını 

bırakırlar (Forward , Craig, 2003; Long, 2013; Lattanzi ve ark., 2020; Rueda ve ark., 2021). 

Bu korku, hayal kırıklığı ve ihanet atmosferi, kız  üzerinde kalıcı izler bırakır. Özellikle böylesi 

bir istismarla karĢılaĢan kız çocuk yetiĢkinliğinde ailesinin yanından ayrılmaları gerektiğinde 

sıklıkla aĢırı uçlarda yaĢar. Bazen de herkesin kendilerine zarar vereceğini veya ihanet edeceğini 

varsayabilir ve tehlikeli bir dünyada yalnız olduklarına inanabilirler. Bu, durum korku ve Ģüpheyi 

arttırarak çoğu zaman insanların en kötüsünü bekleyerek yakınlık ve samimiyetle 

karĢılaĢtıklarında Ģüpheci yaklaĢımları nedeni ile bu yakınlığı kaybeder. Sonuçta, eğer annene 

güvenemiyorsan, baĢka biri neden farklı olsun ki? Ya da paradoksal olarak, diğer uca geçebilir ve 

aĢırı güvenebilir hale gelebilirler, kendilerini önemseyen birini bulmak için o kadar çaresiz 

hissederler ki, uyarı iĢaretlerini görmezden gelebilirler. Kendilerini tekrar mağdur edecek 

insanlarla iliĢki içine girebilirler. Çocukken korunmasız olan kadınlar sevilmeye değer 

olduklarına inanmazlar, bilinçdıĢı bir Ģekilde, öyle olsalardı annelerinin onlara zarar gelmesine 

izin vermeyeceğine inanırlar. Aslında korunmasız bir çocuk olan bir kadın kendi kendine ―Benim 

için iyi bir Ģey olacağına inanmıyorum, iyi ve kibar kimse beni gerçekten sevemez.‖ diye söyler 

(Lattanzi ve ark., 2020; Rueda ve ark., 2021).  

Bunun öteki yanı ihmalci annedir. Bütün kızları n vazgeçilmez temel hakları ve ihtiyaçları vardır. 

Bir çocuğun sağlıklı bir yetiĢkin birey olabilmesi için beslenmesi, giydirilmesi, barınması ve 

korunması gibi temel ihtiyaçların yanı sıra karĢılanması gereken baĢka ihtiyaçlar ve haklar da 

vardır. Sevgi dolu ebeveynler, çocuğa belirli sorumluluklar ve ev iĢleri vererek çocuğun 

olgunluğunu beslerken, yetersiz ebeveynler, çoğu zaman kendilerine iyi bakamadıkları için, 

depresyon, muhtaçlık, sorumsuzluk nedeniyle, çocuğu kendi sorumlulukları için zorlar. Bu, derin 

duygusal yaralara yol açar. YetiĢkin gibi davranmaya zorlanan kızlar her zaman yetersiz kalır. 

Çünkü bir çocuğun yetiĢkin olmadığı için yetiĢkin olarak iĢlev görmesi imkânsızdır. Bir ebeveyn 

bir çocuğa yetiĢkin sorumluluklarını zorlarsa, aile rolleri belirsiz, çarpık ve hatta tersine çevrilir. 

Çocuğun birdenbire öyküneceği, bir Ģeyler öğreneceği, örnek alacağı kimsesi kalmaz. Çok hızlı 

büyümeye zorlanan kızları n çocuklukları elinden alınır. Diğer çocuklar kaygısız bir Ģekilde 

dıĢarıda oynarken, yetersiz ebeveynlerin kızları, yetiĢkin sorumluluklarının bir kısmını 

omuzlarına alarak yetiĢkinler gibi davranmak zorundadır. Çocuklar yetiĢkin sorumluluklarını asla 

yetiĢkinler kadar iyi yapamayacaklarından, yetersiz ebeveynlerin kızları çoğunlukla derin 

yetersizlik ve düĢük değer duyguları geliĢtirirler. Bu çocuklar asla yeterince iyi yapamayacakları 
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bir içsel imaj geliĢtirirler. Hayatlarının geri kalanında, imkânsız standartlarla, her Ģeyi deneyerek, 

iĢkolik, mükemmeliyetçi bir bireye dönüĢürler. DavranıĢlarıyla enerjilerini kendi fiziksel ve 

duygusal hayatta kalmalarına odaklayan yetersiz ebeveynler, kızlarına önemli olanın sadece 

kendileri olduğu mesajını verir. Bu, çocuğu görünmez yapar. Ve bir çocuk görünmez 

hissediyorsa, kendine değer duygusu geliĢtirmesi imkânsızdır (Lattanzi ve ark., 2020; Rueda ve 

ark., 2021). 

F. Pasif Agresif Anne  

Pasif saldırganlık, öfkeyi görünüĢte düĢmanca olmayan bir Ģekilde ifade etmenin bir yolu, 

gizli duyguları belirtmenin kasıtlı ve maskeleĢmiĢ bir Ģeklidir. Bu zehirli anne kızlarına karĢı 

öfkesini veya kırgınlığını dıĢa vurmayacaktır, ancak örneğin bir olayı kasten erteleyebilir, önemli 

bir randevuya geç gelebilir veya görünürde bir sebep olmaksızın çocuğuna surat asıp, küsebilir 

(Forward, Craig, 2003; Long, 2013).  

G. Mükemmeliyetçi Anne  

Mükemmelliyetçi anneler kızlarının  isteklerine odaklanarak, onları ezerek ya da sırf o an 

kendilerini daha iyi hissetmeleri için acımasız aĢağılamalar ya da eleĢtirilerde bulunurlar. Ancak 

baĢka bir denetleyici mükemmeliyetçi anne tipi ise daha sistematik davranan tipidir. Bunlar, 

çocuğuna ulaĢılması imkânsız bir standartta tutmaya çalıĢan mükemmeliyetçilerdir. Evlerinde 

sorgulanmasına izin vermediği kurallar ve rutinler vardır. Mükemmellikten daha azını 

baĢarısızlık olarak görürler.  

Bu ebeveynler adeta kızlarıyla rekabet ederler. Kızlarına asla kendi çocukluklarındaki kadar iyi 

olamayacaklarını hatırlatırlar. Çocuğun ilgi duyduğu Ģeylere dahil olurlar ve bunu ondan daha iyi 

yapabileceğini ifade ederler. Çocuğun sahip olduğu baĢarıları indirgeme eğilimindedirler. Onların 

sıklıkla yaklaĢımları: ―Bütün derslerden 90 ve 100 almanız harika, ama hatırlıyorum 

ortaokuldayken benim tüm derslerim 100‟dü, üstelik yarı zamanlı bir iĢte çalıĢıyordum.‖ 

Ģeklindedir. Kızların ve yetiĢkin kızların güvenini baltalayan, kızların sistematik, uzun vadeli 

yapılan eleĢtirilerdir. Bu ebeveynler kızlarına sıklıkla karıĢık mesajlar gönderirler. Bir yandan, bu 

ebeveynler bir çocuğu baĢarılı olmaya zorlayabilir, öte yandan, çocuğun baĢarılarını sabote eder 

veya eleĢtirir (Forward, Craig, 2003; Long, 2013; Niner ve ark., 2014; Snowdown, Kotze, 2012) 

 



H. Hayali Ebeveyn 

  Hayali ebeveynler, kızlarını dıĢ dünyaya yüceltirler, ancak bu, çocuğun gerçekte kim 

olduğu gerçeğini görmezden gelen bir fantezi tarzındadır. Kendilerine göre gerçek payı olan bir 

hikaye yaratırlar ancak çocuğun baĢarılarını, hedeflerini, kiĢilik özelliklerini veya ebeveyn-kız 

çocuk  iliĢkisinin kalitesini abartırlar. Bu ebeveynler, çocuğun veya yetiĢkin çocuğun hayatını 

aĢırı abartarak, çocuğa veya yetiĢkin çocuğa gerçekte kim olduğu, beklentileri karĢılamadığına 

dair bir mesaj da gönderirler. Hayali ebeveynin bir baĢka varyasyonu, çocuğun dıĢ dünyadaki 

baĢarılarını abartmak yerine, ebeveynlerin çocukla iliĢkilerini abartmasıdır. Oğullarından veya 

kızlarından ―en iyi arkadaĢım‖ olarak bahsedebilirler. Birisi çocuğuna çok yaklaĢırsa 

kıskanabilirler çünkü diğer kiĢi onun çocuğunun hayatındaki en önemli konumu gasp edebilir. 

Kızlarının  sevgi, kabul ve özdeğer ihtiyaçlarını karĢılamasını beklerler (Forward, Craig, 2003; 

Long, 2013; Snowdown, Kotze, 2012; Wegar, 1997). 

I. Kayıtsız Anne  

Kayıtsız anneler çocuğa anlamlı bir Ģekilde bağlı değildir. Ebeveynler her zaman fiziksel, 

duygusal veya finansal olarak yeterince iyi durumda olmayabilirler. Kayıtsız anneler her gün 

evde olabilir, ancak kendi hayatlarına o kadar dalmıĢlardır ki,  çocuğunun hayatını görmezden 

gelir. Kızlarının temel ihtiyaçlarını sağlayabilirler, bu onların bakıĢ açısından ebeveynliktir. 

Ancak eksik olan Ģey, güvenli bağ, yani duygusal bağdır. Bu anneler, çocuğun sıkıntılı 

zamanlarda gidebileceği ve etrafta olabileceği ancak duygusal olarak müsait olmadığı kiĢilerdir. 

Güvenli, Ģefkatli anneler duygusal olarak meĢgul olur. Duygusal olarak bağlanmamak, çocuğun 

önemli olmadığı ve çocuk ile ebeveynleri arasında çok az veya hiç bağlantı olmadığı mesajını 

verir. Herhangi bir tepki, hatta öfke, hiç tepki vermemekten iyidir. Bu aynı zamanda kız çocuk 

yetiĢkin olduğunda da geçerli olabilir. Anne her zaman iĢiyle çok ilgili, flört etmeyle ya da 

arkadaĢlarıyla çok ilgili, ancak kızlarına ya da ailelerine ayıracak kadar zamanı yoktur. Kayıtsız 

anneler önerileri gözden geçirir ve bir kontrol listesini takip eder, ancak bu kontrol listesinde 

çocuğun duyusal desteğine iliĢkin ebeveyenlik görevleri eksiktir. Kayıtsız ebeveynler nitelikten 

çok niceliğe odaklanabilir (Forward, Craig, 2003; Long, 2013; Snowdown, Kotze, 2012; Wegar, 

1997). 
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TOKSIK ANNE ILE BAġA ÇIKMAK  

YüzleĢ 

Ebeveynlerle yüzleĢmenin amacı misilleme yapmak, onları cezalandırmak, aĢağılamak, 

öfkelenmek ya da olumlu geribildirim almak değildir. Bir yüzleĢmenin amacı, onlarla gerçekten 

yüzleĢilmesi, onlarla yüzleĢme korkusunun yenilmesi,  onlara gerçeğin söylenmesi, o andan 

itibaren onlarla nasıl bir iliĢki kurulmak istendiğinin belirlenmesidir. YüzleĢmeyi onlar için değil, 

birey kendisi için yapmalıdır. Anne ile yüzleĢmenin hayati derecede önemli nedeni, çocuğa 

verilmeyen Ģeyin bir baĢkasına verilmesidir. Ebeveynlere karĢı duyulan korku, suçluluk ve öfke 

ile baĢa çıkılamazsa bu duygu bireyin eĢine ya da çocuklarına yönelecektir. Bir mektup yazarak 

veya onlarla yüz yüze konuĢarak toksik anne ile yüzleĢilebilinir. ―Toksik anne sana ne yaptı? O 

dönemde nasıl hissettin? Bu hayatını nasıl etkiledi? ġu andan itibaren yapmak istediğin nedir?‖ 

yüzleĢmede paylaĢılması gereken esaslardır. Toksik ebeveynlerin en sık görülen tepkisi karĢı 

saldırıdır. En sık verilen yanıtla: ―Bu senin hatandı, üzgün olduğumu söyledim.‖, ―Elimizden 

gelenin en iyisini yaptık.‖, ―Bunu bana nasıl yaparsın!‖  gibidir.  

Toksik anneler yüzleĢme sonrası sıklıkla üç davranıĢ kalıbı benimserler. Birincisi anne yavaĢ 

yavaĢ hatalarını ve verdikleri zararı kabul eder ve onarmaya çalıĢır. Ġkincisi anne kızlarla iletiĢimi 

keser, çünkü yüzleĢmek onun için çok acı vericidir. Üçüncüsü toksik anneler kelimeleri 

çarpıtmaya, suçlamaya, çığlık atmaya ve hatta mobilyaları kırmaya, tehdit etmeye baĢlar. Ayrıca 

Bu anne çocuğunu hayatından çıkarabilir, reddedebilir. Ancak önemli olan yüzleĢmede çocuğun 

tepkisidir. Annenin öfkesi, suçlaması, tehdidi ve suçluluk manipülasyonları karĢısında dik 

durmaya çalıĢmak gerekir (Forward, Craig 2009; Forward, Frazier Glynn, 2013).  

Oyunu Oynamayı Durdur 

Toksik anneleri değiĢtirmeye çalıĢmak çoğu zaman boĢuna bir eylemdir. Sevmelerini ve 

kabul etmelerini sağlamak için her Ģeyin yapılmasına rağmen istenen geri bildirim sıklıkla 

alınmaz.  Bu mücadele bireyin enerjisini tüketebilir.  Birey kendisini daha iyi hissetmek için, 

anneyi değiĢtirmeye çalıĢmaktan vazgeçmelidir.  

Bireyin içindeki kız hala bir gün annesinin onun ne kadar harika olduğunuzu göreceği ve tüm 

koĢulsuz sevgisini vereceği umuduna sarılır. Birey bu duyguya sarılmayı bırakıp, bağımsız 

olmaya çalıĢırsa, ebeveynin birey üzerindeki kontrolü azalacaktır (Forward, Craig 2009; Forward, 

Frazier Glynn, 2013). 



Sınır Koy 

Anne çocuğunun duygularını kabul etmeyi reddediyorsa, bir sınır koymanın zamanı 

gelmiĢtir. Ancak bu, annenin tamamen geri çevrildiği anlamına gelmez.  Bir sınır koymak, ancak 

yetiĢkin olan çocuğun kendini rahat hissettiği durumlarda hala anne ile birbirlerinin hayatının bir 

parçası olacakları anlamına gelir. Buradaki kararlar kız tarafından verilir (Forward, Craig 2009; 

Forward, Frazier Glynn, 2013). 

KAYNAKÇA 

Adams, SL. (2012). Mad mothers, bad mothers, and what a "good" mother would do the ethics of ambivalence.  

Columbia University Press. 

Brasher, KJ. (2003) Toxic Relationships . How to Regain Lost Power In Your Relationship. Better Life Publishing 

Co., LLC 

Butterfield, I. (2012). The myth of Jocasta and maternal narcissism. Australasian psychiatry : bulletin of Royal 

Australian and New Zealand College of Psychiatrists, 20(2):153–156. 

https://doi.org/10.1177/1039856212438952 

Dunham, SM., Dermer, SB., Carlson, J. (Eds.). (2011). Poisonous parenting: Toxic relationships between parents 

and their adult children. Routledge/Taylor & Francis Group. 

Evans, M. (2019). Narcissistic Mothers: Recognize the Traits of a Narcissistic Mother and Find Healing and 

Recovery After Hidden Emotional and Psychological Abuses. Publisher  Mattia Loria. 

Farzand, M., Cerkez, Y., Baysen, E. (2021). Effects of self-concept on narcissism: mediational role of perceived 

parenting. Frontiers In Psychology, 12: 674679. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.674679 

Forward, S.,   Craig, B. (2009). Toxic parents: overcoming their hurtful legacy and reclaiming your life. Bantam; 

Reprint edition. 

Forward, S.,   Frazier Glynn, D. (2013). Mothers Who Can't Love. A Healing Guide for Daughters. HarperCollins 

Publishers 

Greene, C. A., Haisley, L., Wallace, C., & Ford, J. D. (2020). Intergenerational effects of childhood maltreatment: A 

systematic review of the parenting practices of adult survivors of childhood abuse, neglect, and violence. 

Clinical psychology review, 80, 101891. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101891 

Kim, S., Iyengar, U., Mayes, LC., Potenza, MN., Rutherford, H., & Strathearn, L. (2017). Mothers with substance 

addictions show reduced reward responses when viewing their own infant's face. Human brain mapping, 

38(11):5421–5439. https://doi.org/10.1002/hbm.23731 

Lattanzi, GM., Provini, L., Williams, R., Aceti, F., & Giacchetti, N. (2020). Personality structure and attachment 

models of women who kill their children. A systematic review on maternal filicide. Child abuse & neglect, 

106:104532. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104532 

Long, K. (2013). The Bad Mothers United.  Bad Mother Series, 448. Simon & Schuster Ltd, New York City. 

Määttäi, M., Määttä, K., Tanja Äärelä, SU. (2020). She does not control me anymore but ı can hear her voıce 

sometımes‖-a phenomenographıc research on the resılıence perceptıons of chıldren who have survıved from 

upbrıngıng by a narcıssıstıc parent. European Journal of Education Studies, 12: 1-17 doi: 

10.5281/zenodo.3662420 

McDonald, PK., Bradley, LM.,  Guthrie, D.  (2014). Good mothers, bad mothers: exploring the relationship between 

attitudes towards nonmaternal childcare and mother‘s labour force participation. Journal of Family Studies  1: 

62-82 doi.org/10.5172/jfs.327.11.1.62 

Niner, S., Cuthbert, D., Ahmad Y. (2014).  Good mothers, bad mothers.  motherhood, modernity and politics in 

representations of child abuse in Malaysia's english-language newspapers. Feminist Media Studies  14: 993-

1011 



265 
 

Rueda, P., Ferragut, M., Cerezo, MV., & Ortiz-Tallo, M. (2021). Child Sexual Abuse in Mexican Women: Type of 

Experience, Age, Perpetrator, and Disclosure. International journal of environmental research and public 

health, 18(13): 6931. https://doi.org/10.3390/ijerph18136931 

Snowdon, J.,  Kotzé,  E. (2012) I'm Not a Bad Mother – Stories of Mothering-on-the-Edge. Cambridge University 

Press 

Teri, S. (2020)..Daughters of Narcissistic Mothers: How to Handle your Narcissistic Mother and recover Yourself.   

Independently published, 979-8670254502,ss:131 

Toepfer, P., O'Donnell, K. J., Entringer, S., Heim, C. M., Lin, D., MacIsaac, J. L., Kobor, M. S., Meaney, M. J., 

Provençal, N., Binder, E. B., Wadhwa, P. D., & Buss, C. (2019). A role of oxytocin receptor gene brain tissue 

expression quantitative trait locus rs237895 in the intergenerational transmission of the effects of maternal 

childhood maltreatment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 58(12):1207–

1216. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.03.006 

Wurst, S. N., Gerlach, T. M., Dufner, M., Rauthmann, J. F., Grosz, M. P., Küfner, A. C., & Back, M. D. (2017). 

Narcissism and romantic relationships: The differential impact of  narcissistic  admiration and  rivalry. 

Journal  of  Personality  and  Social  Psychology, 112(2):280-306. doi: 10.1037/pspp0000113 

Wegar, K. (2007). In search of bad mothers: Social constructions of birth and adoptive motherhood. Women's Studies 

International Foru,m  20:77-86 

Vasko E T. (2017). Mad mothers, bad mothers: resisting stigma and embracing grace as disease. Journal of the 

Society of Christian Ethics,  37:  141-159, doi;10.1353/sce.2017.0009 

Zeigler-Hill, V., Trombly, D.R. (2018). Narcissism and mate value: Is beauty in the eye of the narcissistic beholder? 

Personality and Individual Differences, 122:115-119. doi: 10.1016/j.paid.2017.10.021 

Zubair, M. (2019). Psychologically controlling parenting and its impact on children. Psychologist Forum. 

https://www.researchgate.net/publication/334226273_Psychologically_Controlling_Parenting_and_its_impact

_on_children 

 

 

 

 



ANNEMĠN BENĠ SEVECEK VAKTĠ YOKTU:  

GELENEKSEL DĠNDAR AĠLELERDE ANNE KIZ ĠLĠġKĠSĠ 

* Sümeyra ÜNALAN TURAN 

ÖZET 

Bu çalıĢma, geleneksel-dindar aile yapısında anne-kız iliĢkisini, yükseköğrenim mezunu, çalıĢan, dindar ve 

anne olan 25 kadının penceresinden ele almaktadır. Fenomenoloji deseniyle yürütülen ve derinlemesine görüĢme 

verilerine dayanan bu araĢtırmada 1980 ve 90‘larda çocuk olmuĢ kadın katılımcıların deneyimleri çerçevesinde anne-

kız iliĢkisinin seyrini ortaya koymak amaçlanmıĢtır.  

AraĢtırma neticesinde çalıĢma grubundaki kadınların ağırlıklı olarak geleneksel annelerle büyüdüğü ve katılımcıların 

kendi sosyal çevrelerinde yükseköğrenim gören ilk kuĢak olduğu görülmüĢtür. Köyden kente göç etmiĢ ikinci kuĢak 

ailelerde büyüyen bu katılımcıların yetiĢtikleri aileler, geçiĢ ailesi görünümü arz etmektedir. Katılımcıların anneleri 

bir yandan özellikle gelin-kayınvalide iliĢkisinde belirginleĢen geniĢ aile iliĢkilerini dengede tutmaya çalıĢırken bir 

yandan da geleneksel kadınlık rollerini yerine getirmeye çalıĢmıĢlardır. Aile büyükleriyle ilgilenmek, ev, tarla, bahçe 

iĢleri, aile iĢletmesinde çalıĢmak gibi çoklu roller arasına çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını karĢılamak nadiren 

girmiĢtir. Annelerini, sevecen, merhametli ve müĢfik olarak tanımlayan az sayıda katılımcı bulunurken Ģu an 

30‘larını süren katılımcılarda annelerine dair en öne çıkan duygu kırgınlıktır. Bugünden geçmiĢe bakınca katılımcılar 

annelerinin çocuklarıyla oyun oynamaya; hatta onları sevmeye vakitlerinin olmamasını, geleneksel kadın cinsiyet 

rollerine bağlamaktadırlar. Ancak ailenin ilk veya tek kız çocuğu olan katılımcılar, bir yandan annelerinin geniĢ aile 

fertlerine yöneltemedikleri öfkenin hedefi olurken diğer yandan anneler yaĢadıkları diğer problemleri, dert ortaklığı 

adı altında kızlarına anlatmıĢlardır. Annelerinin erkek kardeĢlerine ayrıcalık tanığını ve ayrımcılığa uğradıklarını 

düĢünmeleri ise katılımcıların annelerine duyduğu kırgınlığın bir diğer nedenidir. Bu sebeplerle bugün de 

katılımcılar genellikle anneleriyle duygusal açıdan mesafeli bir iliĢki sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Aile algısı, geleneksel aile, dindar,  anne-kız iliĢkileri 

GIRIġ 

  Annelik, evrensel ve içgüdüsel bir pratikler evreni olmayıp toplumsal olarak inĢa edilen 

bir olgudur (Tuğrul, 2018). Her dönem ve kültüre göre hâkim ideal annelik formları değiĢmekle 

birlikte (Badinter, 2015) annelik ve anne olma deneyimleri kaçınılmaz biçimde yaĢ, ırk, sosyal 

sınıf ve sosyo-kültürel konuma bağlıdır (Miller, 2010). Geleneksel ve modern tutumların bir 

arada bulunduğu Türkiye‘de de tarihsel bağlam, kuĢak, yaĢanan bölge, ait olunan kültür gibi 

*Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0003-3900-0369 suturan@uludag.edu.tr  
 

** Bu çalıĢma Prof. Dr. Vejdi Bilgin danıĢmanlığında yürütülen ve 2019 yılında tamamlanan ―Toplumsal Cinsiyet Tutumları Bağlamında 
Aile Ġçi Sorumluluk PaylaĢımı: Yükseköğrenim GörmüĢ, ÇalıĢan Dindar Kadınlar ve EĢleri Örneği‖ adlı doktora tezinde kullanılan ve 

kullanılmayan verilere dayanarak hazırlanmıĢtır. 
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birçok değiĢkenin kadınların annelik biçimlerini etkilediği söylenebilir (Özgen, 2021). Nitekim 

gerek içerisinde Türkiye‘nin de bulunduğu farklı kültürleri; gerekse ülke içerisinde farklı 

nitelikler taĢıyan aileleri karĢılaĢtıran çalıĢmalarda, kültür ve sosyo-kültürel değiĢkenlerin 

ebeveynlerin çocuğa yükledikleri anlam ve davranıĢ tarzlarını etkilediği ortaya konmuĢtur 

(Canatan, 2020; Dinn ve Sunar, 2017; KağıtçıbaĢı, 1982; ġanlı ve Öztürk, 2015; Turgut ve Koca, 

2019).   

Bu araĢtırmada da çalıĢma grubu olarak seçilen 1980 ve 1990‘larda dünyaya gelen 

yükseköğrenim görmüĢ, çalıĢan, kendilerini dindar olarak tanımlayan ve anne olan kadınlar, 

kendi annelerinden farklı bir annelik tecrübesi yaĢamakta ve 1960‘lı ve 70‘li yıllarda doğan ve 

geleneksel annelik sergileyen annelerini bugünün annelik kıstaslarıyla değerlendirmektedirler. Ġki 

farklı kuĢağın anne-kız iliĢkilerini, bugünün genç-yetiĢkin kadınlarının gözünden ele alan bu 

çalıĢmada öncelikle Türkiye‘nin toplumsal ve tarihsel bağlamında kadın ve aile konularına 

değinmek yararlı olacaktır.  

Cumhuriyet‘in ilanıyla birlikte kadın ve erkekler eĢit yurttaĢlar olarak konumlandırılmıĢ, sosyal 

ve gündelik hayatın yanı sıra siyasal, hukuki açıdan ve eğitim bakımından kadınların yolunu açan 

bir dizi düzenleme yapılmıĢtır. Örneğin kadınlara birçok Avrupa ülkesinden önce 1934 yılında 

seçme ve seçilme hakkı tanınmıĢ (Arat, 1998; Doğramacı, 1993), aynı zamanda kadın 

milletvekillerinin meclisteki temsil oranı dönemin Avrupa ülkelerinden daha yüksek olmuĢtur 

(Tekeli, 1992). Yeni rejimde bilhassa kadınların eğitimini iyileĢtirecek yasal düzenlemelere önem 

verilmiĢ; ülkenin içerisinde bulunduğu zor koĢullara rağmen milli savunmadan sonraki en büyük 

harcama kalemi eğitime ayrılmıĢtır (Doğramacı, 1993).  

Cumhuriyet‘in ilanından sonra kadınlar lehine alınan çok sayıda karar ve yasal düzenlemeye 

rağmen bu imkânlardan kırsal bölge kadınları yeterince faydalanamamıĢ (Kadıoğlu, 1998); 

örneğin ortaöğrenim ve yükseköğrenime az sayıda kırsal bölge kadını devam edebilirken bu 

eğitim basamakları daha çok kentli kadınlara özgü bir seçenek olmuĢtur (Doğramacı, 1993). 

Bugün de devam eden bir olgu olarak orta sınıf ve az sayıda alt sınıf kadın daha çok kadınsı 

olarak kabul edilen öğretmenlik, hemĢirelik ve ebelik mesleklerinde yoğunlaĢırken (Çitçi, 1982; 

Makal, 2015) kız çocuklarının en fazla devam ettiği eğitim kurumları, kadınsı iĢleri profesyonel 



ve teknik bir alan olarak eğitim müfredatının merkezine yerleĢtiren Kız Enstitüleri olmuĢtur 

(AkĢit, 2005).
1
    

Kadınların yükseköğrenim görmesiyle ailenin sosyoekonomik konumu arasındaki güçlü iliĢki 

(Gök, 2015), ilerleyen yıllarda da devam etmiĢ; özellikle kırsal bölgelerde ailenin ekonomik 

kaynakları sınırlı ise eğitim imkânlarından erkekler daha yüksek oranda yararlanmıĢ (Özbay, 

1982),
 
örneğin 1970‘li yıllarda yapılan üniversiteye giriĢ sınavında kızların sadece 11.7‘sinin köy 

kökenli olduğu tespit edilmiĢtir ((Tevfik Çavdar, Demet Tünay, Tuna Yurtseven, ―Yüksek 

Öğrenime BaĢvuran Öğrenciler (1974 - 1975)‖, Sosyo - Ekonomik Çözümleme, Ankara: DPT, 

1976.), akt. Kazgan, 1982:152). 1977 yılında Kandiyoti tarafından yapılan bir çalıĢmada da 

Türkiye‘nin en seçkin üniversitelerinden biri sayılan Boğaziçi Üniversitesi‘nde öğrenim gören 

kız öğrencilerin %88‘inin üç büyük kentte ikamet ettiği ve yalnızca bir kız öğrencinin annesinin 

köy kökenli olduğu ortaya konmuĢtur (Kandiyoti, 1982).
 
 

1950‘lerden itibaren Türkiye‘nin toplumsal yapısını değiĢtiren en önemli geliĢmelerin baĢında 

tarımda mekanizasyonun etkisiyle köylerden kentlere kitlesel göçlerin baĢlaması gelmektedir. 

Tarımda makineleĢme sonrasında yaĢanan iç göçler kırsal bölgelerin dönüĢümünde katalizör 

iĢlevi görmüĢtür. Kentlere göç eden kadınların bir kısmı bir yandan ekonomik zorunluluktan 

dolayı kayıt dıĢı ve güvencesiz olan gündelikçilik sektöründe çalıĢırken bir grup kadın da 

özellikle 1980 ve 90‘lı yıllarda yapılan çalıĢmalarda gösterildiği gibi ev kadını olarak 

nitelendirilmelerine rağmen evde piyasaya yönelik gelir getiren iĢler yapmıĢlardır. Bu kadınların 

kendileri dahi yaptıkları iĢi gelir getirmesine rağmen ev iĢlerinin bir uzantısı olarak 

değerlendirmektedir (bkz. Cinar, 1994; Kümbetoğlu ty; White, 2015). Tekstil atölyesi gibi aile 

iĢletmesinde ücret karĢılığı çalıĢan bir elemanın yaptığı tüm iĢleri ücretsiz yapan kadınlar da ev 

kadını olarak nitelendirilmektedir (White, 2015).  

KentleĢmeyle ailenin ve aile içi iliĢkilerin hızlı bir değiĢime girmesi sosyal bilimcilerin de odak 

noktalarından birisi olmuĢtur (bkz. Kongar, 1996; Yasa, 1991). Kentler dıĢında ara bir yerleĢme 

birimi olan kasabalar hakkında bilinen ilk çalıĢmayı Mübeccel Belik Kıray yapmıĢtır. Kıray‘ın 

Ereğli çalıĢması, aile içi iliĢkiler, rol paylaĢımı, kadınların gündelik faaliyetleri hakkında önemli 

bilgiler vermektedir. Örneğin anneler, babalarla çocuklar arasında dengeyi kuran tampon 

mekanizma iĢlevi görmekte; bu arabuluculuk rolü çoğu zaman fark edilemese de aile içi 

iliĢkilerin dengede kalmasında yeri doldurulamaz kritik bir iĢlev üstlenmektedir (Kıray, 1982). 

                                                           
1  Kız Enstitüleri‘nde 1930-31 yılında 423; 1950-51 yılında 8357, 1970-71 yılında 11.300 kız öğrenci eğitim görmüĢtür (bkz. 

TaĢkıran 1973:154). 
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Bin dokuz yüz yetmiĢli yıllarda yapılan bir diğer önemli ve kapsamlı çalıĢma çocuğun değeri ve 

kadının rolü üzerine Çiğdem KağıtçıbaĢı‘nın sekiz ülkeyi karĢılaĢtırdığı araĢtırmasıdır 

(KağıtçıbaĢı, 1982). Bu ülkeler arasında yer alan Türkiye‘de ağırlıklı olarak alt gelirli ve düĢük 

eğitimli kadınları içeren örneklem grubu, erkek çocuğunu yaĢlılık güvencesi olarak 

değerlendirmekte, kız çocuklar ise anneler için dert ortağı ve hem anneler hem babalar için ev 

iĢlerinde yardımcı eleman olarak görülmektedir.  

Kadınların uğraĢlarındaki değiĢimi ele alan Özbay‘a (2015) göre 1950 öncesinde kırsal 

bölgelerde kadının üretim ve yeniden üretim faaliyetleri iç içe geçtiği için üretim, kadınların ev 

iĢlerinin bir uzantısı olarak algılanmıĢtır. Kadınlar tarla-bahçe iĢlerinden hayvan bakımına, 

giyecek ve yiyecek hazırlama, halı-kilim dokuma, çocuk dünyaya getirip büyütme, hasta bakma, 

kadınlar arası iliĢkileri düzenleme gibi pek çok iĢten sorumlu tutulmuĢtur. Kentlere göçle birlikte 

kadınların ev kadınlarına dönüĢmesi ve özellikle 1980‘lerden itibaren liberal politikaların 

etkisiyle zorlaĢan ekonomik koĢullar nedeniyle erkeklerin dıĢarıda çalıĢtıkları sürelerin uzaması, 

kadınların çocuk eğitimindeki sorumluluklarını arttırmıĢtır. Erkeklerin iĢ sürelerinin uzaması 

çocuk eğitiminin yanı sıra 1980 öncesinde daha çok erkeklerin üstlendiği alıĢveriĢ faaliyetinin de 

bir kadın uğraĢı hâline gelmesine yol açmıĢtır (Özbay, 2015).   

O yıllarda Türk aile yapısına yönelik çalıĢmalarda ise ailenin geniĢ aileden çekirdek aileye doğru; 

eĢler arası otorite iliĢkilerinin de buna paralel olarak eĢitlikçiliğe doğru değiĢtiği yönündeki 

evrimci çalıĢmaların yanı sıra farklı bir perspektifle yürütülen çalıĢmalar da mevcuttur. Örneğin 

Bott‘un (Bott, 2004) sosyal ağlar yaklaĢımını merkeze alan Olson‘a (1982) göre Türk ailesi karı 

kocanın otorite ve sorumluluk alanlarının net olarak ayrıldığı ayrılmıĢ aile modeline sahiptir. 

Ancak Olson kadınların da erkekler gibi müstakil alanlarda otorite sahibi olduğunu vurgulayarak 

Türk ailesini iki odaklı (duofocal) aile olarak tanımlamaktadır. Türk ailesinde ekstra ailesel 

iliĢkiler hemcinslerle kurulmaktadır (Olson, 1982).  Olson‘ın modeli sadece geniĢ aile için değil 

çekirdek aile için de geçerlidir. Bu durumda Olson, geniĢ aileden çekirdek aileye geçildikçe 

eĢitlikçi iliĢkiye geçileceği tezini reddetmektedir. Ona göre Türk ailesinde mekânın cinslere göre 

katı Ģekilde ayrılmıĢ olması kadınlara geniĢ bir özerklik ve otorite alanı sağlar ve Türk ailesinde 

karı-koca kendi merkezlerini yöneten eĢit güç odaklarıdır. Bu noktada Çelebi, Türk ailesinin iki 

odaklı bir yapıya sahip olduğunu ve kadınların geniĢ bir otorite alanı olduğunu kabul etmekle 

birlikte eĢlerin eĢit güçte olmadığını erkeğin bir üst hiyerarĢik basamakta bulunduğunu iddia 

etmektedir (Çelebi, 1990).  



―Ataerkil pazarlık‖ kavramıyla  Kandiyoti (1988) de benzer Ģekilde farklı coğrafyalardaki 

kadınların farklı erkek egemenliği biçimlerine karĢı farklı uyum ve direniĢ stratejileri 

geliĢtirdiklerini öne sürmektedir. Kadınların davranıĢ biçimleri, içinde bulundukları sistemin 

mantığıyla uyumlu Ģekilde iĢlemektedir. Egemenlik biçimleri bir yandan baskıcı, bir yandan 

koruyucu öğeler içerirken kadınlar da bu yapılar içerisinde kendilerine güç ve özerklik alanları 

inĢa etmekte; bu sebeple sistemi erkekler kadar destekleyebilmektedirler (Kandiyoti, 1997). 

Cumhuriyet‘in ilk yıllarından günümüze kızların eğitilmesine yönelik tutumların olumluya 

dönmesi ve yükseköğrenimin her sosyal kategori için daha ulaĢılabilir olmasına rağmen en iyi 

üniversitelerde profesyonel-uzman meslek eğitimi almakla ailelerin sosyoekonomik statüsü 

arasındaki iliĢki, güçlü bir Ģekilde devam etmektedir.
2
 Nitekim bu araĢtırmanın dindar-

muhafazakâr kimliği taĢıyan katılımcılarının eğitim ve yaĢam parametreleri yukarıda bahsedilen 

Türkiye‘nin toplumsal koĢullarıyla paralel bir seyir izlemiĢtir. Dindar-muhafazakâr ailelerin 

1950‘lerde tekil örnekler olarak baĢlayan kızlarını üniversiteye gönderme olgusu (Barbarosoğlu, 

2011), 1980‘lerde baĢörtülü olarak üniversite okumak isteyen genç kızlarla görünürlük 

kazanmaya baĢlamıĢtır.  ÇalıĢma grubunu oluĢturan kadınlar da 1980 ve 90‘larda dünyaya gelen 

2000‘li yıllarda üniversite eğitimi gören baĢörtülü kadınlardan oluĢmaktadır. Kırsaldan kentlere 

göç etmiĢ ailelerin çocukları olan bu kadınlar kendi sosyal çevrelerinde üniversite eğitimi gören 

ilk kuĢak olmakla birlikte 1980 ve 90‘ların yukarıda değinilen özellikleri taĢıyan ailelerinde 

yetiĢmiĢ ve bu anneler bahsi geçen bağlamsal çerçeveye uygun bir annelik sergilemiĢlerdir.  

YÖNTEM 

Fenomenoloji deseniyle yürütülen ve derinlemesine görüĢme verilerine dayanan bu 

araĢtırmada 1980 ve 90‘larda çocuk olmuĢ 25 kadın katılımcının deneyimleri çerçevesinde anne-

kız iliĢkisinin seyrini ortaya koymak amaçlanmıĢtır. Yarı-yapılandırılmıĢ soru formu uygulanmıĢ 

ve görüĢmeler 2018 yılında Bursa‘da gerçekleĢtirilmiĢtir. Veriler raporlandırılırken katılımcıların 

gerçek ismi kullanılmamıĢ, bunun yerine katılımcılar K-1, K-2 Ģeklinde numaralandırılmıĢtır.  

 

 

 

 

                                                           
2  Devlet Planlama TeĢkilatı ve Dünya Bankası iĢbirliği ile Türkiye'de yapılan eğitimde fırsat eĢitliği araĢtırmasına göre ailenin 

yoksul olması durumunda sadece erkek çocuk okula gönderilmektedir ve kız çocukların okula kayıt oranlarındaki genel 

düĢüĢte toplumsal cinsiyet en önemli faktörlerden biridir (bkz. Ferreria ve Gignoux, 2010:4).  
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Tablo 1: Katılımcıların Özellikleri 

Kod YaĢ Meslek Eğitim Düzeyi 

K1 40 Öğretmen Lisans 

K2 33 AraĢtırma Görevlisi Yüksek Lisans 

K3 29 Öğretmen Lisans 

K4 32 Bilgisayar iĢletmeni (Memur)  Lisans 

K5 29 Kur‘an Kursu Öğreticisi Lisans 

K6 28 Öğretmen Lisans 

K7 35 Uzman Yüksek Lisans 

K8 36 Öğretmen Lisans 

K9 32 Öğretmen Lisans 

K10 40 Biyolog-Memur Lisans 

K11 28 Kur‘an Kursu Öğreticisi Lisans 

K12 32 Vaize Lisans 

K13 36 Öğretmen Lisans 

K14 33 Öğretmen Lisans 

K15 32 Yönetici (Okul) Lisans 

K16 27 HemĢire Lisans 

K17 36 Eczacı Lisans 

K18 32 Vaize Lisans 

K19 32 Eczacı Lisans 

K20 36 Ziraat Mühendisi Lisans 

K21 30 Öğretmen Lisans 

K22 32 Eczacı Lisans 

K23 28 Öğretmen Lisans 

K24 30 Kur‘an Kursu Öğreticisi Ön Lisans 

K25 30 AraĢtırma Görevlisi Yüksek Lisans 

 

 

 

 



BULGULAR 

Katılımcıların Ailelerinin Sosyoekonomik Özellikleri 

Katılımcıların yetiĢtikleri aileler ağırlıklı olarak kırsaldan kentlere göç eden ikinci kuĢak 

kiĢilerden oluĢmaktadır. Bu aileler kentleĢme sürecini tamamlayamamıĢ geçiĢ ailesi nitelikleri 

taĢımaktadır. Her ne kadar çekirdek aile görünümü arz etse de bu ailelerde, eĢ seçimi ve aile içi 

otorite iliĢkilerinde geniĢ ailenin denetimi etkin Ģekilde varlığını sürdürmektedir. Katılımcı 

kadınların anne ve babaları arasında eğitim farkı dikkat çekmektedir; anneler genellikle ilkokul 

mezunu iken babalar lise veya lisans mezunudur. Anne babalar arasında sadece eğitim 

bakımından değil dindarlık, hayat görüĢü, zevk ve beğeniler bakımından da dikkat çekici 

farklılıklar bulunmaktadır. Bunda babaların üniversite mezunu olduğu durumlarda dahi geniĢ 

ailenin müdahalesiyle söz haklarının sınırlı olması ve ağırlıklı olarak ailelerinin seçimiyle 

evlenmiĢ olmalarının etkisi belirgindir. AĢk evliliği yapan ebeveynlerin sayısı bir elin 

parmaklarını geçmemektedir. Geleneksel kadınlık ve erkeklik rolleri benimsendiği ve bu roller 

etrafında eĢlerin uyumlu bir birliktelik sürdürdüğü iliĢkiler ağırlıktadır.  

Kadın katılımcıların 15‘inin babası sabit ve düzenli gelir elde eden memur ya da iĢçi gibi 

statülerde çalıĢırken 8‘inin babası serbest meslek erbabıdır.
3
 Geleneksel çizgideki bu ailelerde 

sadece üç anne ev dıĢında çalıĢmaktadır. Bu annelerden biri sonradan dinî yönelim yaĢayan 

sosyal-demokrat çizgideki bir ailede yetiĢen bir katılımcının annesi iken bir diğeri kentli-eğitimli 

bir ailede yetiĢen ve eĢinin etkisiyle dinî yönelim yaĢayan bir kadındır. Diğerlerinden farklı 

özellikler taĢıyan üçüncü anne ise dindar-muhafazakâr kodlarda olumlu bir imaj taĢıyan Kur‘an 

Kursu öğreticiliği mesleğini icra etmiĢtir. Buradan hareketle katılımcı kadınların ağırlıklı olarak 

kendi sosyal çevrelerinde yükseköğrenim gören ve çalıĢan ilk kuĢak kadınlar olduğu söylenebilir. 

Zikredilenler dıĢındaki katılımcıların annelerinin bir kısmı tarla-bahçe iĢlerinde ve aile iĢinde 

aktif olarak faaliyet göstermelerine, ev bütçesine önemli katkılar sağlamalarına rağmen 

tanımlanmıĢ bir meslek icra etmemiĢlerdir. Bu sebeple çalıĢma grubunun ekonomik durumunun 

ve sosyal statüsünün temel belirleyicisi baba mesleği ve geliridir. Katılımcılar yetiĢtikleri aileleri 

orta sınıf olarak nitelemektedir. Az sayıda katılımcı üst sınıfa mensup olduğunu dile getirmekte; 

ancak tüketim, yaĢama tarzı ve beğeni ayrımına dayanan tabakalaĢma biçimi göz önünde 

bulundurulduğunda gelirleriyle paralel sosyal yaĢantı ve tüketim alıĢkanlıklarına sahip 

olmadıklarını ifade etmektedirler. 

                                                           
3 2  kiĢi babasının mesleğini belirtmemiĢtir. 
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Anne-Kız ĠliĢkisi 

Derinlemesine görüĢmeleri gerçekleĢtirmeden önce kadın katılımcıların anneleri ile sıcak-

paylaĢımcı bir iliĢkisi olduğunu düĢünen araĢtırmacının beklentisinin aksine birçok kadın 

katılımcı, yetiĢme döneminde annesiyle mesafeli bir iliĢkisinin olduğunu dile getirmiĢtir. 

Katılımcıların annelerine karĢı hissettiği en güçlü duygu kırgınlıktır. Annelerin aile içindeki ağır 

sorumlulukları nedeniyle kızlarına zaman ayıramaması, öfke, kızgınlık, üzüntü gibi duygularını 

yoğun Ģekilde kızlarına yansıtmaları ve erkek kardeĢlere daha ayrıcalıklı davranmaları, bu 

kırgınlığın üç temel sebebi olarak öne çıkmıĢtır.   

Aile Ġçi Sorumluluk PaylaĢımında Kadınların Rolü 

Katılımcılar sıklıkla aile içi iĢ bölümünü ―Ġçeri iĢleri anneme, dıĢarı iĢleri babama aitti.‖ 

Ģeklinde özetleseler de içeri ve dıĢarı iĢlerinin sınırlarının iç içe geçtiği ve kadınların genel olarak 

içeri, dıĢarı, her alanda emek sarf ettiği görülmektedir. Katılımcıların çoğu, annelerini ev hanımı 

olarak nitelemelerine rağmen, sorumluluğu ev iĢi ve çocuk bakımı ile sınırlı olan çok az anne 

bulunmaktadır. Örneğin kırsal bölgelerde bağ-bahçe iĢleriyle geçimlerini sağlayan veya ek gelir 

olarak topraklarını iĢleyen ailelerde kadınların öncelikli iĢleri tarla-bahçe faaliyetleridir. Ev iĢi ve 

çocuk bakım iĢleri bunlarla paralel yürütülür.  Hatta bazı katılımcılar bu iĢlerde annelerinin 

babalarından daha fazla emek sarf ettiğini düĢünmektedir.   

Babanın iĢletme veya atölye sahibi olduğu durumlarda ise annelerin; hatta çocukların emeğine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Geçimini aile iĢiyle sağlayan ailelerde, ücret karĢılığı çalıĢan elemanların 

yerini evin üyeleri, özellikle anneler almaktadır. Anneler hem ev iĢlerini yapmakta hem de 

kendilerinin ve varsa çalıĢanların yemeklerini hazırlamakta bir yandan da aile iĢletmesinde 

durmaksızın çalıĢmaktadırlar. Tabir-i caizse bu kadınların molaları bulunmamaktadır. 

Kadınlar aynı zamanda kriz durumlarında devreye girip evi çekip çeviren konumundadırlar. 

Örneğin babanın vefatı veya iflas durumunda aileyi toparlayan anneler olmaktadır. Ev dıĢında 

daimi olarak çalıĢan az sayıda kadın için de ev içi iĢ bölümü neredeyse değiĢmemektedir. ÇalıĢan 

annelerin gösterdiği insanüstü performansı K-7 Ģöyle anlatmaktadır:  

“Annem tam gün çalıĢır iĢçi olarak, sonra mesai de var, eve gel, iĢleri yap. 

Bizim evde ya halam ya baĢkaları misafirler olurdu, annem onlara da bakar. 

Hâlimiz vaktimiz döneme göre iyiydi, sıcak su bizde var, amcamız falan 

çocuklar ile gelir çocukları bizde yıkar. Misafir çok olurdu, annem onlara da 



çok hizmet eder. Annem nasıl hayatta kalmıĢ bilmiyorum. Onları Ģu an ben 

yapamam. BulaĢıkları, elle yıka, bütün gün çalıĢ, mesaiye kal. Yemek hiç 

eksik olmaz, düzenli yemek piĢir, ev temiz düzenli, hiç pis ve dağınık 

hatırlamam annemi. Sabah herkesten önce kalkar, en geç o yatar, çok 

çılgınca çalıĢır.” 

37 YaĢ, Uzman 

Anneler çocukların bakımının temel sorumlusu olmalarının yanı sıra çocuk eğitiminde de 

aktif görev almıĢlardır. Annelerin eğitim durumları iyiyse çocukların eğitim ve ödev iĢleriyle 

doğrudan ilgilenmiĢlerdir. Hatta bazı katılımcılar babalarından çok daha düĢük eğitimli 

olmalarına rağmen eğitimlerinin annelerinin takibinde olduğunu dile getirmiĢlerdir.  Sadece 

çocuk değil yaĢlı ve hasta bakımında da kadınlar yoğun bir emek harcamıĢlardır. Katılımcıların 

―gelin‖ konumunda olan anneleri için ailede bakıma muhtaç yaĢlı varsa bakım iĢi kaçınılmaz 

Ģekilde annelerin sorumluluk alanına girmiĢtir. 

DıĢarı iĢlerinden market alıĢveriĢini genellikle babalar; pazar alıĢveriĢini anneler yapmıĢlardır. 

Cinsler arasında çok keskin ayrımların olduğu ailelerde ise kadınlar en ufak dıĢarı iĢini dahi 

üstlenmemiĢlerdir.  

Annelerin eğitim durumu hatırlanacak olursa
4
 çoğunun babalarının aksine düĢük eğitim 

seviyesine ve geleneksel cinsiyet tutumlarına sahip olduğu görülmektedir. Bakım ve hizmet 

temelli bir annelik sürdüren ve ağır ev iĢleri, geniĢ aile ağları arasında denge kurma, tarla-bahçe, 

aile iĢletmesinde çalıĢma, yaĢlı ve engellilerin bakımını üstlenme gibi tüm aile iĢlerinden sorumlu 

tutulan annelerin çocuklarıyla ilgilenmeleri ve oynamaları çok sınırlı kalmaktadır. Çocukların 

bakımı ve eğitiminin takibi annenin temel iĢleri arasında yer alırken onlarla ilgilenme, oynama 

veya zaman geçirme gibi psikolojik ihtiyaçlar iĢ skalasının içerisine nadiren girmektedir. 

Annelerin buna vakti olmamaktadır. 

K-14: “… Babam çok iyi babadır. Onun Ģirinlik yapmaya vakti var, evde hiç iĢ yapmadığı için. …  

Annemin ebeveynliği ile ilgili yakın zamanda düĢünmeye baĢladım, anne olunca. Annem biz 

çocukken oyun oynamak için vakit geçirmezdi bizimle. … Babamın vakti olduğu için o bizimle 

oynardı…” (33 YaĢ, Öğretmen). 

                                                           
4  Kadın katılımcılardan üçünün annesi ya hiç okula gitmemiĢ ya da ilkokulu yarım bırakmıĢtır. 14 kiĢinin annesi ilkokul, 3 

kiĢinin ortaokul, 4 kiĢinin lise, 1 kiĢinin ise ön lisans mezunudur. 
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K-21: “…Anneyle çok fazla duygusal bağım yoktu. … Zaten annem küçükken bizi sevmek için çok 

fazla vakti olmamıĢ iĢlerden dolayı. … Biraz konuĢamadık annemle, anne kız yakınlığı olmadı.” 

(30 YaĢ, Öğretmen). 

Olumsuz Duyguların Hedefi Olarak Kız Çocukları 

Geleneksel aile yaĢantısında anneleriyle erkek kardeĢlerine göre daha çok zaman geçiren 

kız çocukları bazen annelerin yaĢadığı duygusal iniĢ çıkıĢların Ģahidi olmuĢ bazen de annelerin 

sakinleĢmesinde tampon mekanizma iĢlevi görmüĢlerdir. Ġlk olarak katılımcıların çoğunluğunun 

ya anne tarafı ya baba tarafı akrabalarıyla aynı apartman ya da mahallede büyümesinin getirdiği 

mekânsal yakınlığın annelerin duygu durumlarının değiĢmesinde ve kızlarına yansımasında 

oldukça etkili olduğu söylenebilir.  

Aile büyüklerinin katılımcıların yetiĢtikleri aileye müdahale düzeyi farklı olmakla birlikte aile 

büyükleri, anne-babanın çocuk yetiĢtirme biçiminden hâl ve hareketlerine varıncaya dek bir üst 

otorite olarak yaĢamın her aĢamasında aile bireylerini denetlemiĢlerdir. GeniĢ aile ile en dikkat 

çekici iliĢki biçimi kuĢkusuz gelin-kaynana iliĢkisidir. Evde erkek kardeĢlerinden daha fazla 

zaman geçiren katılımcılar, babaanne ve anneleri arasında yaĢanan sürtüĢmenin Ģahidi bazen de 

tarafı olmak zorunda kalmıĢlardır. Hatta bazı anneler geniĢ aileyle yaĢanan problemleri doğrudan 

çocuklarına yansıtılabilmiĢlerdir. Bilinçli olarak yapmasalar da annelerin büyüklere 

yöneltemedikleri öfkenin hedefi çocuklar, özellikle kız çocukları olmuĢtur: 

K-18 : “…Tek kız olduğum için kıymetim vardı. Annemin babama kıyasla daha çok kızdığını 

hatırlıyorum. Ama diğer yandan annem açısından aile apartmanında yaĢadığımız için kayınvalide, 

eltilerden dolayı beklentiler var. Bir de annem küçük gelin zaten…” (32 YaĢ, Vaize). 

K-25 : “…Özellikle mesela dedemin 5,5 yıl felçli olduğu dönemde biz ilgisiz kaldık. Ġlkokul 3. 

sınıftan ortaokul sona kadar diyebilirim. O dönemler çok yalnız kaldığımı hissettim.  Ama bir 

yandan da evde bakım ihtiyacı olan bir insan var. Evde sinirler zaten gergin. Ondan dolayı ufak 

tefek Ģeylerde bize sinirleri yansıdı. Ufak tefek Ģunu buraya koyduğum için sinirlerini bizden 

çıkardıkları oldu. Ben de çok kırılmıĢtım onlara...” (29 YaĢ, ArĢ. Gör.). 

Sıklıkla ailelerinin ataerkil yapıda olduğunu söyleyen katılımcıların ailelerinde baba otoritesinin 

dozu da değiĢmektedir. Kimi ailelerde katılımcıların deyimiyle baba demokratik bir reislik 

sürdürürken bazı ailelerde anneler eĢlerinin izni olmadan mobilyaların yerini bile 

değiĢtirememektedir. Ailelerin bazılarında ise liderlik rolünü anne üstlenmekte; fakat sosyal 

çevreye reis baba olarak sunulmaktadır. Çoğu ailede ise reis baba olmakla birlikte kadınların ev 



ve çocuklar üzerinde geniĢ bir otorite sahası bulunmaktadır. Babanın anneye değer vermediği ve 

monarĢik bir reislik sürdürdüğü ailelerde anne ve baba arasında yaĢanan problemler katılımcılara 

yansıtılmıĢtır. K-3, babasının annesine değer vermeyip annesinin üzerinde katı bir denetim 

kurmasının annesi ile babası arasındaki eğitim farkından kaynaklandığını düĢünmektedir:  

“ (Reis)  kesin olarak babamdı. Annem hiçbir Ģekilde izinsiz bir yere çıkamaz, 

birisini eve davet edemez, bir Ģey harcayamaz, kendi kendine haber vermeden bir 

Ģey yaparsa da problem çıkardı… Annemin ilkokul mezunu, babamın üniversite 

mezunu olmasını sürekli baĢına kakar, annemin cahilliğini yüzüne vururdu 

babam. …”  

29 YaĢ, Öğretmen 

Ancak babanın anneye göre üst hiyerarĢide yer alması sadece eğitim farkından 

kaynaklanmamaktadır. Örneğin çalıĢmasına rağmen K-12‘nin annesi maaĢını dilediği gibi 

harcama özgürlüğüne sahip değildir.  

“Reis babam, çok net. Son söz onundur. Annemin 20 sene çalıĢma hayatında 

gidip de maaĢ çektiği yoktur, direkt babam çeker. Annem çok fazla rahat 

harcama yapamazdı…”  

32 YaĢ, Vaize 

Anne baba arasındaki iliĢkinin kötü olması veya ebeveynler arasında yaĢanan sorunlar 

katılımcıları da etkilemektedir.  Anneler hem kayınvalide ve diğer geniĢ aile fertleriyle hem de 

eĢleriyle yaĢadıkları sorunları kızlarına anlatmaktadır. Özellikle evin en büyük kızı ya da tek kızı 

olan katılımcılar, ―dert ortağı‖ kisvesi altında annelerinin terapi nesnesi hâline geldiklerini ve 

yaĢlarının üzerindeki problemleri yüklenmek zorunda kaldıklarını belirtmektedirler.  

K-15:  “…Annemle aramız iyiydi, her Ģeyini bana anlatırdı. Ġlerleyen süreçte babamla ilgili 

sıkıntılar olunca anlattıkları Ģeyler de hep dert anlatmaya dönmüĢtü. Ben onun kocası hâline 

gelmiĢtim. Kısaca bütün derdini, sıkıntısını bana anlatmaya baĢladı…” (32 YaĢ, Yönetici).  

Hatta bir katılımcı ses kayıt cihazı kapatıldığında, annesinin kendisine yaptığı bu yüklemelerle 

baĢ edemediğini ve yetiĢkinlik döneminde psikolojik destek aldığını ifade etmiĢtir. Bununla 
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birlikte annelerin eĢlerine yönelik olumsuz söylemleri kızlarının babalarıyla iliĢkilerini de 

olumsuz etkileyebilmiĢtir.  

K-10 : “…KeĢke babamla ilgili bazı Ģeyleri annem bana anlatmasaydı derim. Çünkü annem her 

Ģeyi benimle paylaĢırdı. Babamla iyiydik. Ama bunlar olmasaydı daha da iyi olurduk diye 

düĢünüyorum…” (40 YaĢ, Biyolog). 

Az sayıda katılımcı için ise anne, Ģefkatli ve müĢfik kanatlarına sığınılan güvenilir bir limandır. 

K-7 : “…Diyelim ki sofrada ağlarım, (babam) „yemek masasında ağlanmaz, çabuk odana git‟ der. 

Ben odamda ağlarım… Annem o durumlarda çok müĢfik. Annemden bir kere bile azar iĢitmedim. 

O çok yumuĢak. Herkese karĢı öyle. O zamanlarda „Baban kızmadı‟ deyip beni teselli eder, 

sarılır…” (37 YaĢ, Uzman). 

Erkek KardeĢlere Ayrıcalık Tanınması 

Katılımcıların geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini sürdüren anneleri kız çocuklarını da 

geleneksel örüntüler etrafında yetiĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Ancak annelerin kızlarının eğitim 

görmesine yönelik benimsedikleri tutum, kızlarının ev iĢleri sorumluluklarının sınırlarını 

belirlemiĢtir. Ailenin kız çocuklarının eğitimine olan desteği genellikle ev iĢi beklentisiyle ters 

orantılı bir görünüm arz etmiĢtir. Çocuklarının okuyup meslek sahibi olmasını temel amaç olarak 

belirleyen birinci grup ailelerde kadın katılımcılar üniversite çağına gelinceye kadar neredeyse 

hiç ev iĢi sorumluluğu almamıĢlardır.  

K-2: ―…Biz çocuklara hiçbir sorumluluk verilmedi diyebilirim, hatta evlenene kadar hiç 

verilmedi, ufak tefek Ģeyler belki. … Hep dersini çalıĢ, iĢine sahip ol modu vardı…‖ (33 YaĢ, 

AraĢtırma Görevlisi). 

Ġkinci grup ailelerde anneler kızlarının hem eğitim görmesini desteklemiĢ hem de onlara ev 

iĢlerinde sorumluluk vermiĢlerdir.  

K-25 : “…  Okul, üniversite konusunda annem de babam da destek bize. Yapılacak bir iĢ varsa 

önce dersimize çalıĢırız, sonra bu iĢi ama yine yapardık.  Bizde paĢam, cicim, micim olmadı, 

sorumluluklarımızı da yaptık, dersimize de çalıĢtık. Mesela yazın sabah namazında kalkardık, 

güneĢ bizi yakmaya baĢlayıncaya kadar çay toplardık, sonrasında dershane, kursa giderdik 

mesela. (…)  Ama diğer yandan ben fındık topladım, çay topladım. Notlarımın düĢmesini de 

istemezler, onlar da yapılacak…” ( 29 YaĢ, ArĢ. Gör.). 

 



Geleneksel cinsiyet rollerine sıkı Ģekilde bağlı üçüncü gruptaki anneler ise kızlarının 

yükseköğrenim görmesi konusunda ya kayıtsız kalmıĢ ya da olumsuz bir tutum sergilemiĢlerdir. 

Bu noktada altı çizilmesi gereken en önemli nokta, katılımcıların yüksek eğitim görmesinde en 

etkili figürün babaları olmasıdır. Kızlarının okumasına karĢı olan baba bulunmazken bazı 

ailelerde katılımcılar annelerine rağmen babalarının desteğiyle eğitim görmüĢlerdir. Bu grupta 

yer alan eğitim düzeyi düĢük ve kızların okutulmasına yönelik olumsuz tutum besleyen anneler, 

kızlarını ev iĢleri konusunda; hatta bazen erkek kardeĢlere hizmet etme konusunda zorlamıĢlardır.  

K-4 : “Babam ayrım yapmazdı ama annem yapardı.  „Sen kızsın onlar su istediğinde getir, 

yataklarını topla.‟ derdi. Ama ben pek yapmazdım abimin iĢlerini. Büyük abim „Ne olur yapsan, 

yarın öbür gün hep yapacaksın‟ derdi bana, ben çok asiydim.  Ben hakka önem verirdim, babam 

da o konuda destekti. „K-4 size su vermek, yatak toplamak zorunda değil‟ derdi.” (32 YaĢ, 

Memur). 

Annelerinin eğitimlerini desteklediğini ve çok az ev iĢi sorumluluğu verdiğini söyleyen ailelerde 

yetiĢen katılımcılar dahi annelerinin erkek kardeĢlerine karĢı daha ayrıcalıklı davrandığını dile 

getirmiĢlerdir. Bu ailelerdeki kızlar en azından kiĢisel iĢlerini ve belirli periyotlarda kısmi ev 

iĢlerini üstlenirken anneler erkek çocuklarının yatak toplama, kıyafetlerini düzenleme gibi kiĢisel 

iĢlerini bile kendileri yapmıĢ ve oğullarına her türlü hizmeti sunmuĢlardır.  

K-7:  “…Abimin hiç sorumluluğu yoktu, o paĢaydı. Bana „ayaklarımı yıka‟ falan derdi, takılırdı. 

Sofra kurmaya, kaldırmaya yardım ederdim. Abim de benimle dalga geçerdi. Hatta abim 

üniversitede iken bile ayak tırnaklarını annem keserdi, o kadar lüks büyüdü…” (37 YaĢ, Uzman). 

Annelerin öfkeli, kızgın ve üzgün yüzlerini daha çok kız çocuklarına göstermeleri; sorumluluk 

açısından ise erkek çocuklara iltimas geçmeleri katılımcılar tarafından sıklıkla eleĢtirilmiĢ ve bu, 

annelere duyulan kırgınlığın üçüncü boyutunu oluĢturmuĢtur.  

Peki Bugün?  

Annelerle süren mesafeli iliĢki ve kırgınlık duygusu bazı katılımcılarda lise yıllarında 

bazılarında ise anne olduktan sonra değiĢmeye baĢlamıĢtır. Katılımcıların bir kısmı ise 

anneleriyle kurdukları mesafeyi sürdürmektedir. Bugün en az bir çocuğu bulunan katılımcıların 

büyük bir kısmı anneleriyle aynı Ģehirde ikamet etmektedir. Geleneksel bakıĢ açısına sahip 

annelerin bir kısmı geçmiĢte kızlarının yükseköğrenim görmesine karĢı olmalarına rağmen bugün 

çalıĢmalarını desteklemektedirler. Anneler geleneksel ―fedakâr anne‖ örüntüsünü koruyarak 
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―çalıĢan kadın‖ profiline sahip olan kızlarının çocuk bakımında en büyük yardımcıları 

olmaktadır. Annelerin desteği çocuk bakımıyla sınırlı kalmamakta; kızlarına yemek yapımı ve ev 

iĢlerinde de yardımcı olmaktadırlar. 

Karı-koca arasındaki iliĢki biçimi ve eĢten beklentiler katılımcılar ve anneler kuĢağında 

birbirinden oldukça farklıdır. Katılımcı kadınlar anne ve babalarından farklı olarak eĢleriyle 

zaman geçirmeyi iliĢkilerini sağlıklı Ģekilde sürdürebilmek için olmazsa olmaz kabul etmektedir. 

Çocuğun dünyaya geliĢinden sonra ise karı-kocanın birbirine zaman ayırabilmesi ancak mesai 

saatleri dıĢında üçüncü bir kiĢinin çocuğa bakmasıyla mümkün hâle gelmektedir. Katılımcıların 

eĢleriyle baĢ baĢa yemeğe çıkma, sinemaya gitme gibi ihtiyaç olarak addettikleri faaliyetler, 

anneler kuĢağı için gerekli görülmemektedir. Bu sebeple bu anneler torunlarına zorunlu kabul 

ettikleri mesai saatlerinde büyük bir özveriyle bakarken kızları ve damatlarının birlikte dıĢarı 

çıkmasını sağlamak için çocuklarla ilgilenmeye sıcak bakmamakta; bu tavırlarından dolayı 

katılımcılar da annelerinden böyle bir talepte bulunmaya çekinmektedirler.  

K-17:  “Aslında evet, annem var ama kolay bırakabilme konusunda bize o rahatlığı vermiyor. 

Mesela hani bir durum olsa sinemaya gideceğiz desek bırakamıyoruz, söyleyemiyoruz. Bu 

ekstraları onlar hissettiriyor, istemiyorlar. Öyle olunca, siz de bırakamıyorsunuz.”  (36 YaĢ, 

Eczacı). 

Bugün anne olan katılımcıların bir kısmı anneleriyle geçmiĢe kıyasla daha sağlıklı bir iliĢki 

sürdürdüğünü belirtse de çoğu katılımcı kırgınlık duygusunu aĢamamıĢ ve annelerinin yaptığı 

fedakârlıklar anne-kız arasındaki duygusal mesafeyi kapatmaya yetmemiĢtir.  

SONUÇ 

Yükseköğrenim görmüĢ, çalıĢan, dindar ve 0-6 yaĢ en az bir çocuğu bulunan 30‘lu 

yaĢlardaki katılımcılar, geleneksel-muhafazakâr ailelerde yetiĢmiĢlerdir. Kırsaldan kentlere göç 

etmiĢ ikinci kuĢak kiĢilerin kurduğu bu aileler geçiĢ ailesi niteliği taĢımakta, eĢ seçiminden aile 

içi iliĢkilere kadar pek çok konuda geniĢ ailenin müdahalesi açık Ģekilde hissedilmektedir. 

Katılımcıların anne ve babaları ağırlıklı olarak görücü usulüyle evlenmiĢ, eğitim, dindarlık ve 

dünya görüĢü açısından farklılık taĢıyan bireylerden oluĢmuĢtur. YetiĢtikleri aileyi orta sınıf 

olarak tanımlayan katılımcılar, yetiĢtikleri döneme dair yapılan çalıĢmalarla uyumlu bir aile 

yapısı içerisinde büyümüĢlerdir. Bu ailelerde Olson‘ın iddia ettiği Ģekilde eĢler arasında ayrılmıĢ 

evlilik rolleri hâkimdir ve karı-koca farklı otorite alanlarında söz sahibidir. Ancak Çelebi‘nin 



iddiasına uygun olarak erkek kadına göre üst otorite konumundadır. Az sayıda ailede ise kadınlar 

kadınsı sayılan ev ve çocuk eğitimi alanları dâhil hiçbir konuda söz hakkına sahip değildir. 

Babaların çalıĢma süresi uzundur, zaman zaman ek iĢler yapılmaktadır. Evdeki iĢ bölümüne 

yönelik ―Ġçeri iĢler anneme, dıĢarı iĢler babama aitt.i‖ Ģeklinde bir tanımlama yapılmıĢ olsa da 

kadınların ailenin koĢullarına göre dönemsel olarak tarla-bahçe iĢlerinin yanı sıra aile iĢletme 

veya atölyelerinde çalıĢtığı, geniĢ ailenin iĢlerine yardım ettiği, çocuk bakımının yanında yaĢlı ve 

hasta bakımını da üstlendikleri anlaĢılmaktadır. 

Katılımcıların annelerine karĢı hissettikleri en yoğun duygu kırgınlıktır. Bu kırgınlığın bir ucunda 

annelerin yoğun ev iĢi ve onun uzantısı olarak aile iĢlerinde çalıĢmalarından dolayı kendilerine 

bakım dıĢında ilgi ve zaman ayırmaması yer almaktadır. Bununla paralel olarak geleneksel 

normlar sebebiyle annelerin kayınvalide ve eĢleriyle yaĢadıkları sıkıntıları tek taraflı olarak 

kızlarına aktardıkları görülmektedir. Kızlar bazen kayınvalideye yöneltilemeyen öfkenin hedefi 

olurken zaman zaman da duymak istememelerine rağmen karı-koca sorunlarının dinleyicileri 

olmuĢlardır. ‗Dert ortağı‘ olgusunun tek taraflı iĢlemesi, sadece anneden kızlara sorun aktarımı 

yapılması, katılımcıların hem psikolojik sağlıklarını olumsuz etkilemiĢ hem de babalarıyla daha 

iyi bir iliĢki kurmalarının önünü kesmiĢtir. 

Katılımcıların annelerine duyduğu üçüncü kırgınlık alanı ev iĢine en az dâhil olan veya evde 

yüksek değer gördüğünü ifade eden katılımcıların dahi ifade ettiği Ģekilde erkek kardeĢlere daha 

ayrıcalıklı davranıldığı düĢüncesidir. Bu ayrıcalık annelerin geleneksel iĢ bölümünü sürdürmeye 

yönelik tutumlarının bir yansıması olarak erkek çocuklara hiçbir sorumluluk vermemekten 

kızlarını erkek kardeĢlerine hizmet etmeye zorlamaya kadar değiĢmektedir.  Bu sebeplerle 

araĢtırmacının beklentisinin aksine anneliği Ģefkatli, müĢfik, ilgili olarak tanımlayan ve 

anneleriyle duygusal yakınlık kuran katılımcı sayısı birkaç kiĢiyi geçmemektedir. Kızların 

annelerine duyduğu kırgınlığın arkasında annelerin geleneksel toplumsal cinsiyet tutumlarını 

benimsemesi ve geleneksel cinsiyet rollerinin kadınlara ağır sorumluluklar yüklemesi 

yatmaktadır. 

Bugün kendileri de yetiĢkin birer kadın ve anne olan katılımcılar, bugünden geçmiĢe 

baktıklarında annelerinin ağır sorumluluklar altında kendilerine vakit ayıramamasını bir ölçüde 

anlayıp haklılaĢtırmaktadır; ancak bugün annelerinin çocuk bakımı konusunda kendilerine verdiği 

destek, anne-kız arasında geçmiĢte açılan duygusal mesafeyi kapatmaya yetmemektedir.  
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HALĠDE EDĠB ADIVAR‟IN ROMANLARINDA ANNE-KIZ ĠLĠġKĠSĠ 

*H. Harika DURGUN 

ÖZET 

Edebiyat-biyografi iliĢkisi yani edebi eserin, yazarın hayatıyla iliĢkilendirilerek değerlendirilmesi edebiyat 

araĢtırmalarında kullanılan bir yöntemdir. Biyografik bilgiler, yazarın eserindeki birçok imaya, olaya açıklık 

getirebilir. Ancak eserin, biyografik açıdan yorumlanması dikkatli bir araĢtırma gerektirir. Çünkü sanat eseri 

biyografik olarak bilinen unsurları içerdiği zaman bile, bu unsurlar eserde öylesine yeni bir düzen içinde dönüĢüme 

uğrar ki özel Ģahsi anlamını kaybederek eserin tamamlayıcı bir parçası haline gelebilir.  Bu bakımdan Halide Edib 

Adıvar‘ın eserlerinde ―anne-kız iliĢkisi‖ni değerlendirirken yazarın hayatı ve hatıralarıyla birlikte yazıları, 

romanların yazıldığı dönemdeki sosyo-kültürel iliĢkiler de dikkate alınacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Annelik, kız çocuğu, Halide Edib Adıvar, anne-kız iliĢkileri 

 

GIRIġ 

 Çok küçük yaĢta annesi Bedrifem Hanımı kaybeden Halide Edib‘in ona dair hatırladığı 

Ģey ―solgun, zayıf bir yüz, hasta yanaklara gölge veren uzun ipek kirpikler ve aralarında ıĢıldayan 

büyük siyah gözler‖ ile ―kımıldandıkça yılan tesiri yapan iki uzun siyah saç örgüsü‖dür (Adıvar, 

2014). Hatıralarında, babası Mehmet Edib Bey‘in bu kadar net tasviri olmayıp onu kiĢilik ve 

karakter özellikleriyle anlatmıĢtır.  Ceyb-i Hümayun Dairesi‘nde görevli, çok eĢliliğe taraftar, 

kızının Ġngiliz terbiyesiyle yetiĢmesine özen gösteren ve beslenmesi, giyimi, eğitimi hemen her 

Ģeyiyle meĢgul olan bir babadır. Halide Edib‘in çocukluk yılları ‗Haminne‘ dediği Mevlevi 

anneannesinin Müslüman-Osmanlı yaĢantısıyla babasının Batı terbiyesi arasında geçse de 

ilerleyen yıllarda eserlerinde bu iki farklı kültürü sentezleyerek özümsediği görülür.
1                 5 

Halide Edib Adıvar‘ın, John Abbot‘tan yaptığı Mader tercümesi, kendi seçiminden ziyade 

mürebbiyesinin etkisiyledir (Erginün, 2007). Fakat kitabın önsözünde çocuğa ilk terbiyeyi, ilk 

eğitimi verecek kiĢinin anne olduğunu, bu terbiyeden mahrum büyüyen çocuğun topluma zarar 

vereceğini dile getirmesi konumuz açısından önemlidir.2 6  Sosyal, siyasi içerikli ilk yazılarından 

itibaren eğitim ve öğretim meseleleri üzerinde duran Halide Edib, özellikle kadınların eğitimine, 

                                                           
1
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ġnci Enginün, Halide Edip Adıvar‟ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, MEB Yayınları, 

Ġstanbul, 1995. 
2 
Halide binti Edib, ―Ġfade-i Mahsus‖, Mader, Karabet Matbaası, Dersaadet, 1314, s. 8. Halide Edib hatıralarında bu 

eserin kendisinden ziyade düzeltmelerini yapan, adeta eseri yeni baĢtan yazan Mahmud Esat Efendi‘ye ait olduğunu 

belirtir. Mor Salkımlı Ev, s. 143. 
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toplum hayatına katılmasına ve ―annelik‖ vasfına dair tespitlerde ve tekliflerde bulunmuĢtur. 

―Kaç nasiye vardır çıkacak pâk u dırahĢan‖(Salih, 2019)
7
baĢlıklı ilk yazısında memleketteki 

kadınların bir anne, bir eĢ, bir evlat olarak çektiği sıkıntıları dile getirdikten sonra II. 

MeĢrutiyet‘le birlikte annelerin artık ―millete, memlekete hizmet edecek‖, ―Kanun-ı Esasi‘yi, 

hürriyeti bilen‖, ―kolları kuvvetli, yürekleri pek, alınları beyaz‖ çocuklar yetiĢtireceğini belirtir.
38

 

Özellikle kız çocuklarına ―yarım yamalak yazı yazacak, Beyoğlu caddelerinde Ġngilizce, 

Almanca konuĢacak‖ bir ―süs tahsili‖nden ziyade ciddi bir eğitim ve sıkı bir terbiye veren 

okulların açılması taraftarıdır. Nasıl ki ―erkekler bu milleti adam edecek‖se kadınlar da ―erkekleri 

adam edecek‖tir.
49

 Halide Edib yine kadınların, erkekler kadar her Ģeyi öğrenmeye ihtiyacı 

olduğunu bilhassa ―efkâr-ı batıladan ari, dürüst muhakemeli çocuklar yetiĢtirmek için‖ bunun 

gerekliliğini açıklar (Salih, 1324). Görüldüğü üzere Halide Edib, kadınların eğitimli, bilinçli bir 

―anne‖ olarak memleketine hizmet eden, milli değerlere ve kültüre önem veren çocuklar 

yetiĢtirmesi üzerinde durur.
510

Aslında onun hemen bütün eserlerinde çocuğun, kadının ve 

toplumun eğitilmesi temel bir mesele olup özellikle çocuklar, ―terbiye meselesine bağlı olarak 

veya olmayarak‖ önemli yer tutar.
611

Konuya anne-kız iliĢkisi açısından baktığımızda pek çok 

kadın roman kiĢisinin annesiz yetiĢtiğini görürüz.  

Eserlerinde anneleri küçük yaĢta vefat eden kadın roman kiĢileri baba, hala, teyze 

tarafından büyütülmüĢtür: Selma (Heyula), Seviye (Seviye Talip), Handan (Handan), 

Samiye/Kaya (Yeni Turan), Kâmuran (Son Eseri), Aliye (Vurun Kahpeye), Zeyno (Kalp Ağrısı), 

Nermin (Akıle Hanım Sokağı), Mediha (Çaresaz). Halide Edib‘in ilk telif romanı olan Heyula 

(1909)‘nın baĢkiĢisi Selma -ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verilmese de- teyzesinin yanında Batı 

                                                           
3
 Seviye Talip romanında Macide de oğlu Hikmet‘e ―Doğru bildiğin Ģeyler için, hak için, vatan için daima ölmeye 

hazır olacaksın.‖ gibi birtakım telkinlerde bulunur. Halide Edib Adıvar, Seviye Talip, Can Yayınları Ġstanbul, 2020, 

s. 155. 
4
 Halide Salih, ―BeĢiği sallayan el dünyaya hükmeder‖, Tanin, nr. 6, 6 Ağustos 1908. Halide Edib Adıvar, (Haz. A. 

Emel Kefeli), s. 271-274. 
5
 Halide Edib bunun ilk örneğini Raik‟in Annesi (1909)‘nde verir. Romanda kahraman-anlatıcı Siret‘in gözünden 

çocuğunu mürebbiyenin verdiği terbiyeyle yetiĢtiren bir alafranga anne ile Raik‘in annesi Refika mukayese edilir. 

Doğu ve Batı kültürünü Ģahsında birleĢtiren Refika, annelik görevini yerine getirirken yerli ve milli olmaya özen 

göstermiĢtir. 
6
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ġnci Enginün, ―Halide Edib Adıvar‘ın Eserlerinde Çocuklar‖, Halide Edib Adıvar, Dergâh 

Yayınları, Ġstanbul, 2019, s. 96-108. Kelime Erdal da ilgili çalıĢmasında Halide Edib‘in eğitim faaliyetleri içinde 

bulunmasından yola çıkarak hatıralarında, yazılarında ve edebi eserlerinde ―eğitim‖ konusunu etraflı bir Ģekilde 

incelemiĢtir. Özellikle Halide Edib‘in yazılarında ele aldığı kadın eğitimi, çocuk eğitimi, okullar, eğitim sistemi, 

öğretmenler konularını, hatıraları ve romanlarıyla desteklemiĢtir. Bkz. Kelime Erdal, Halide Edip Adıvar ve Eğitim, 

Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa 2008. 

 



kültürüyle yetiĢmiĢ, tiyatro ve Batı müziğine ilgisi olan biridir.7
12

Vurun Kahpeye romanındaki 

Ġstanbullu idealist öğretmen Aliye‘nin ise annesi veremden ölmüĢ, babasının izi savaĢta 

kaybedilmiĢ, çocukluğu Darülmuallimat‘ta geçmiĢ bir kızdır (Adıvar, 2020). Akıle Hanım 

Sokağı‘ndaki Nermin de küçük yaĢta annesini kaybettiği ve babası da bir süre sonra Ģehit 

olduğundan teyzesi ve eniĢtesi tarafından sahiplenilmiĢ, itinayla yetiĢtirilmiĢtir. Ġngilizce ve 

Fransızcayı küçük yaĢta öğrenmiĢ, sefir eniĢtesinin tayini sebebiyle on yaĢında Washington‘a 

gitmiĢtir (Adıvar, 2021). Yol Palas Cinayeti‘ndeki Nadire (Akkız) ile Sevda Sokağı 

Komedyası‘ndaki Emine (Numune) ise annelerini küçük yaĢta kaybettikten sonra evlatlık olarak 

verilmiĢtir. Akıle Hanım Sokağı‘ndaki Gülbeyaz‘ın durumu biraz farklıdır. Gülbeyaz, emekli 

büyükelçi Samim Akyürek ile evin hizmetçisi Güzide‘nin kızıdır. Samim Bey, eĢinden; Güzide 

de kızından bunu saklar. Güzide, Gülbeyaz‘ı bir ailenin yanına yerleĢtirerek Samim Beyin maddi 

desteğiyle onun ihtiyaçlarını karĢılar ve onu sık sık ziyaret eder. Kendini bir ‗teyze‘ olarak tanıtan 

Güzide, Gülbeyaz‘ın anne-babasıyla ilgili sorularını cevapsız bırakır. Gülbeyaz da anne-

babasının kim olduğunu bilmediği için sevdiği Doktor Feyzi‘yle evlenmek istemez. Gülbeyaz 

doktor olup kendisini muayeneye gelinceye kadar, Samim Bey onu hiç görmemiĢtir. Neticede 

eĢine durumu açıklayan Samim Bey, Gülbeyaz‘ı nüfusuna alır ve ona, annesinin yıllar önce 

öldüğünü, bakımını Güzide‘ye emanet ettiğini söyler. Güzide de kızının mutluluğu için bir 

fedakârlık yaparak intihar eder:
813

―Üzülme Hanım, ben nasıl olsa bu evden çıkacağım. Sakın kıza 

anası ben olduğumu söylemeyin. Bir hizmetçi kızı olduğunu söylerseniz ölür de o büyük aileden 

genç doktorla evlenmez. O, öyle kibirli bir yumurcak ki…‖ 

Halide Edib‘in bazı romanlarında sosyo-kültürel Ģartların değiĢmesine paralel olarak 

anneler ile kızlar arasında çatıĢma yaĢandığı görülür. Seviye Talip (1910) romanındaki Macide ile 

annesi buna bir örnektir. Macide‘nin annesi, aynı zamanda eĢi Fahir‘in de halasıdır. Fahir‘e göre 

halası/kayınvalidesi ―duvarlar arkasında bütün dünyevi alakaları kocalarına münhasır olan, 

kocaların halet-i ruhiyelerine yabancı kalan‖
914

kadınlardandır.
1015

 Buna bağlı olarak kızını da 

                                                           
7
 Halide Edib Adıvar, Heyula, (Çevirimyazı ve yayına haz. Fatih Altuğ – Meryem Gülteki Ayluçtarhan), Can 

Yayınları, Ġstanbul, 2019, s. 11, 24, 45-46. Romanda Selma‘nın eĢi HaĢim‘in, onu babasından istediğini ifade etmesi 

dıĢında bir bilgi yoktur. Heyula, s. 22.  
8
 Akile Hanım Sokağı, s. 152.  

9
 Seviye Talip, s. 16.  

10
―Kadınların kapatılması, yalnızca Müslüman kadınların sağlığının ve sağlıklı varoluĢunun bozulmasını değil, 

çocukların ve tüm toplumun yozlaĢmasına neden olmuĢtur; çünkü kadınlar, erkeklerin malı olmuĢlar ve toplumun 

yararı için değil, erkeklerin eğlence ve zevki için yaĢar olmuĢlardır. Halide Edib, kadınların ulusun ilerlemesi için 

yararlı ve iĢlev sahibi sosyal varlıklara dönüĢmesi gerektiğini savunur. (…) Müslüman-Türk kadınını, ‗harem 
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mutaassıp, geleneksel bir terbiye içinde yetiĢtirmiĢtir. Fahir, evlendikten bir süre sonra 

Ġngiltere‘ye felsefe eğitimi için gider. II. MeĢrutiyet‘in ilan edilmesiyle ülkesine döndüğünde eĢi 

Macide‘ye ―hürriyetin memleket için ne demek olduğundan, kadınlara düĢen yeni görev ve 

sorumluluklardan‖ bahsederek ona bir ‗Ģahsiyet‘ kazandırmak ister. Ancak Macide, Fahir‘in 

anlattıkları karĢısında ―Peki, senin dediğini kabul edeyim ama bu gidiĢle korkuyorum ki 

çocukluğumdan beri inandığım Ģeylere muhalif Ģeylere de beni inandıracaksın.‖ diyerek 

endiĢesini, tereddüdünü dile getirir. Annesi ise bütün bunların karĢısındadır. ―Hürriyetten 

kadınlara ne, erkekler düĢünsün.‖ diyecek kadar muhafazakâr ve geleneklere bağlıdır. Özellikle 

Fahir‘in çocukluk arkadaĢı Numan ve karısının eve gelmesi ve Macide‘yle birlikte onları 

ağırlamaları, annenin tepkisine neden olur:11
16

 

O gece de sofrada kıyamet koptu. Niçin, efendim, Numan‘la bu kadar 

kardeĢlik ediyormuĢuz, neden karılarımızı birbirimizden kaçırmıyormuĢuz? 

Nihayet coĢmuĢtu; kendini kaybederek haykırdı: 

―Sen bir mösyö oldunsa ben kızımı madam yapamam!‖ 

Fahir‘in alafranga tavrı, evde ve evliliğinde bir kırılmaya neden olur. Macide, 

yaĢantılarındaki değiĢiklik karĢısında annesi ile eĢi arasında kaldığını itiraf eder. Bilhassa 

annesinin, çocukluğundan beri her dediğini kabul etmekten hatta bazen saçma bulduğu Ģeylere 

bile karĢı çıkamamaktan mustariptir. Bu hususta ne annesini gücendirmek ne de Fahir‘in 

sevgisini kaybetmek ister. Fahir anlayıĢlı, makul bir tavır takınarak BatılılaĢmanın taklitle değil, 

―bütün manasıyla ırkın temayülatına sadık‖ kalınarak olacağını, bu konuda annesine karĢı 

―hürmetkâr fakat metin olmasını‖ ister ve Macide‘yi yavaĢ yavaĢ annesinin olumsuz tesirinden 

kurtarır.
1217

 Macide‘nin kiĢiliğinde, Türk kültürüyle Batı kültürünü birleĢtirmesine imkân verir. 

Macide daha sonra oğlu Hikmet‘e de insanlık için ―mert, dindar, doğru, âlicenap ve cesur‖ 

olmasını tavsiye eder. Bu telkinler adeta Halide Edib‘in kadın eğitimine, anneliğe dair 

yazılarındaki görüĢlerin tatbikidir.  

Zeyno‟nun Oğlu (1928) romanında ise büyükanne, gelin ve torun arasındaki üç neslin hayat ve 

yenilik hakkındaki görüĢleriyle karĢılaĢırız. Yarbay Mazlum Bey‘in süslü, modaya uygun 

giyinen, ―asrî‖ karısı Mesture Hanım ile ―annesinin maddi manevi tamamıyla zıddı görünen‖, 

                                                                                                                                                                                            
kadını‘nın temsil ettiği kısıtlanmıĢ kadınlık durumundan kurtarmak istemiĢtir.‖ AyĢe DurakbaĢa, Halide Edib, Türk 

ModernleĢmesi ve Feminizm, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2014, s. 200-201.  
11

 Seviye Talip, s. 42.  
12
―Macide‘nin annesi sağlam Türk kadınının ilk örneğidir. Daha sonraki romanlarında yazar, bu tipe saygı duyar: 

Akıle Hanım, Emine.‖, Ġnci Enginün, Halide Edib Adıvar‟ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, s. 120.  



üniversiteli, aydın kızı Mazlume arasındaki çatıĢma dikkate değerdir. Annesinden hiç 

hoĢlanmayan ve onunla herkesin önünde alay eden bu genç kız tipi, Halide Edib‘in daha önceki 

romanlarındaki genç kızlara hiç benzemez.
1318

Mesture Hanım, kızının alaycı ve oldukça saygısız 

sözlerine asrilik icabı ses çıkarmadan katlanır.  ―Yeni dansları eski kabakçı Araplarının oyunu 

kadar bile güzel‖ bulmayan, ―gramofonda ‗fokstrot‘ çalarken saksafonu fena çalınmıĢ zurnaya‖ 

benzeten büyükannesinin
1419

görüĢlerini kabul eden Mazlume, üniversitede artık zeybek danslarını 

tercih ettiklerini belirtir. Mesture Hanım ―büyükannesinin dizinden ayrılmayan‖ kızını, ―köhne, 

örümcekli düĢüncelerden‖ uzaklaĢtırıp tamamıyla asri yapamadığı için hayıflanır. Amacı, 

Mazlume‘yi bir sefaret kâtibiyle evlendirerek bu vesileyle Avrupa‘ya gidebilmektir. Bu sebeple 

Mazlum Beyin onları Diyarbakır‘a çağırması, Mesture Hanımı niyetinden uzaklaĢtırır. 

Diyarbakır‘a gitmek istemez. Fakat Mazlume, annesiyle aynı fikirde değildir, onun ―yapmacık 

hayat‖ından bıktığı için bu seyahati bir kurtuluĢ olarak görür. Mesture Hanım, ġiĢli‘deki 

eğlenceleri bıraktığına üzülse de etrafa, kendini ―Diyarbakır‘a medeniyet götüren bir kadın‖ gibi 

gösterir:
1520

 

Gider gitmez bir defa ―köhne ve örümcekli‖ düĢünceleri kaldıracak, kendi etrafında kadınlı erkekli asri bir 

cemiyet toplayacak, çaylar verecek, briç ve poker oynatacak, dansı moda haline sokacak, Diyarbakır‘da 

yeni hayatın bir çeĢit kraliçesi olacaktı. Giderken gramofon götürüyordu. Fakat kuracağı sosyete baĢarı 

                                                           
13

 Ġnci Enginün, Halide Edib Adıvar‟ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, s. 259. Romanda Doktor Asım bu yeni 

genç kız tipini Ģöyle izah eder: ―ġimdi Ģehirli Türk kızı hep böyle ince yüzlü, narin yapılı, sinirliydi. Çoğunun gözleri 

derin ve yeĢil, tavırları atılgan, konuĢmaları uyanık ve bazen alaycı idi. Kıyafetleri zarif ve basit, düĢünceleri azıcık 

mübalağaya, mizaçları heyecana, hülyaya eğilimli olmakla beraber zamanlarının genç erkeğinden daha fazla özgür, 

daha az ukala ve çekici bir surette Ģımarık ve hususi idiler. Yeni Türkiye‘de en ileri açık düĢünceli öğe bu genç 

kızlarsa, aynı kızlar memleketin en ulusal, en gerçek örnekleri gibi görünüyorlardı.‖, Halide Edib Adıvar, Zeyno‟nun 

Oğlu, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 1973, s. 25.  
14
Halide Edib‘in Haminne‘sinden izler taĢır: ―haminne de tabiî benimle beraberdi. Fakat onunla temas biraz 

azalmıĢtı. Gündüzleri ders veya konferans veyahut da kulüp (Teali-i Nisvan Cemiyeti) ekseri vaktimi alıyor, evde 

olduğum günlerde de birçok dost veya arkadaĢ geliyordu. Bu yeni dünya gençlerini, bilhassa kadınlarını fena halde 

yadırgıyordu. GiyiniĢleri, tavırları, bütün hareketleri Haminne‘nin zevkine, insan münasebetlerine dair kanaatlerine 

hiç uymuyordu. Haminne‘nin içinde adeta bu acayip yeni dünyaya istiskale uğramıĢ, fazla oturmuĢ bir misafir hissi 

hâsıl olmuĢtu. Bu, kollarını sallayarak yürüyen, erkeklerle konuĢan ve arkadaĢlık eden, ellerinden sigara düĢmeyen 

kadınlar, hep ona yabancı geliyordu.‖, Mor Salkımlı Ev, s. 239-240.   
15

 Zeyno‟nun Oğlu, s. 37. Yazar, Mesture Hanım vasıtasıyla bir taraftan ―pudralı, manikürlü‖ genç erkeklerin peĢinde 

koĢan kadınları kınarken diğer taraftan ulusal kurtuluĢ hareketine kayıtsız kalan bu alafranga çevrenin, Anadolu‘yu 

sahiplenmesini eleĢtirir: ―Ya sen ne düĢünüyorsun küçük hanım? Eğlendiğin bu asrilik sayesinde bir genç erkek 

kadar serbest olmadın mı? Mazlume güldü: Gerçekten, medeniyet nimetlerinin gençlere bu faydası oldu ama, daha 

çok, bundan büyükler istifade ediyor. Bu balolar, tadanslarda en çok bizim anneler eğleniyor, flört yapıyor ve dans 

ediyorlar. Hele ġiĢli gençleri hep onların tekelinde. Artık Doktor, Allah için söyle, bir tarafı inmeli, yanakları sarkık, 

bir gözkapağı düĢük diplomat eskilerinden baĢka bize kimse kalmazsa nasıl biz asrilikten hoĢlanalım?‖, s. 24.; 

―Ġstanbul o günlerde henüz formaları sökülmüĢ iktidar sandalyesini kaybetmiĢ, cezasının ne olacağı belli olmayan 

suçlu ve bir kenara bırakılmıĢ bir insan gibi Anadolu‘nun gözüne girmek, Anadolu‘ya yaranmak için hiçbir Ģeyden 

çekinmiyordu.‖, s. 37.  
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gösterirse, Ġstanbul‘dan bir cazbant getirteceklerdi. Belki büyüklerden biri Diyarbakır‘a gelirse onun 

Ģerefine bir balo ile baĢlayarak, balo gibi uygarlığın en yüksek nimetini de Diyarbakır‘a tattıracaktı. 

Büyükanne, gelininin, Diyarbakır‘a gramofon götürmesini alaya alır: ―Demek evladım 

sen çalacaksın, Kürtler oynayacak!‖ Büyükannenin, kendisiyle eğlenmesine sinirlenen Mesture 

Hanım, onu ―örümcek kafalı‖, ―gerici sınıfa mensup‖ olmakla suçlayarak azarlar. ―Cadı, beni 

nihayet çingene bile yaptı‖ diyerek Mazlum Beye ―yobaz anasını‖ Ģikâyet eder. Onun asrileĢme 

hastalığı, Diyarbakır‘da sosyete kurma çabaları karargâh subaylarından memur hanımlarına kadar 

alay konusu olur. Özellikle düzenlediği kostümlü dans gecesinde Mesture Hanım‘ın Kleopatra 

kıyafetine karĢılık Mazlume, dikkat çekmeyecek bir erkek kıyafeti tercih ettiğini, annesini 

aĢağılayarak söyler:
1621

 ―Sizin bu haliniz bana mağara kadınlarını, yavru devirlerinde diĢi 

hayvanları hatırlatıyor, diĢi olmadan kadın olmak kabil olamayacağını düĢünüyor ve 

cinsiyetimden utanıyorum.‖ Romanın sonunda Mazlume, kendisi gibi medenileĢmeyi farklı 

algılayan ve oldukça fakir Doktor Saffet‘le evlenerek annesini hayal kırıklığına uğratır.  

Halide Edib, Zeyno‟nun Oğlu romanında, 1920‘li yıllarda Ġstanbul/ġiĢli‘deki alafranga muhitin 

nasıl yozlaĢtığını Mesture Hanım‘ın Ģahsında göstermiĢtir. Halide Edib, çağdaĢları Yakup Kadri, 

Peyami Safa gibi, bu roman kiĢisini bir alafranga haine dönüĢtürmemiĢtir. Bunda Doktor Asım‘a 

göre Mesture Hanım‘ın ―çok iyi yürekli bir kadın‖ olmasının yanı sıra ―anne‖ olmasının da bir 

etkisi vardır, diyebiliriz.
1722

 Mazlume, annesinin medenileĢme adına yaptığı ―ikiyüzlü, yapmacık, 

gösteriĢ meraklısı‖ hal ve hareketleriyle herkesin içinde alay etmekten çekinmez. Romanın 

baĢkiĢisi Zeyno‘ya göre bu durum, büyüklere ―saygısız, küçümser‖ bir tavır almak değil, bilakis 

onların kendilerini gülünç duruma düĢürdüğünü ortaya koymaktır. Ancak Mazlume, milli 

değerlere sahip çıkan büyükannesine hürmetkâr bir tavır takınır. Halide Edib, Ziya Gökalp‘ın 

üzerinde durduğu ―Türk kültürünü, milli kültürümüzü ortaya çıkarmak diğer taraftan Batı 

medeniyetini tam ve canlı bir surette milli kültüre aĢılamak‖ fikrini Mazlume‘nin Ģahsında 

geliĢtirerek yeni bir genç nesil yaratmıĢtır.
1823

  

Sinekli Bakkal (1936) romanında Rabia ile annesi Emine arasındaki çatıĢma daha farklıdır. 

Emine, babası imam Ġlhami Efendinin katı dini terbiyesiyle büyümüĢ, insani değerlerden yoksun, 
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kindar, titiz, ―suratsız‖ biridir. Kızı Rabia‘nın, kendi gibi birtakım yasaklara maruz kalarak, 

korkutucu cennet-cehennem hikâyelerini dinleyerek yetiĢmesine karıĢmaz. Rabia, dedesinin dini 

emirlerine karĢı çıkarak bir bez bebek diker ve saklar. Bunu fark eden annesi ona müsamahalı 

yaklaĢmayarak Rabia‘yı dedesiyle karĢı karĢıya getirir. Ona bebeğinin çamaĢır kazanının altında 

yanmasını izlettirir. Buna bağlı olarak Rabia da ―yüzünü, tavrını ve sesini, muhitinin gülmeyen, 

eğlenmeyen sıkıntılı ifadesine‖ uydurur, ketum ve sessiz bir tavır alır. Kızının, sesinin güzelliğini 

ve ezber yeteneğini fark eden Emine, dedesinin onu hafız olarak yetiĢtirmesini kabul eder. Rabia 

on bir yaĢında Ġstanbul‘un ―en küçük, fakat lâtif üsluplu ve en yanık sesli hafızı‖ olarak tanınır. 

Bu baĢarı, hayatında bir dönüm noktası olur, evin dıĢındaki hayatı ve insanları tanır. Annesinin 

azarlamaları, hakaretleri çoğaldıkça Rabia‘nın annesine olan nefreti de artar. Sürgünden dönen 

babası Tevfik‘le beraber yaĢamayı tercih ederek Emine‘nin huzursuzluğunu, kinini körükler. 

Özellikle kulağına gelen Tevfik ile Çingene Pembenin yakınlığı onun kıskançlığını artırır; onu 

―daha aksi, daha titiz‖ yapar ve ölüme sürükler. Tevfik, Rabia‘yı zorla hasta annesinin elini 

öpmeğe gönderir. Fakat Emine, ―mor, mavi, eski yara ağız‖ını açarak ―eski günlere rahmet 

okutacak bir gılzetle Rabia‘nın baĢına lanet yağmuru‖ yağdırır. Bu, Rabia‘nın, annesini son 

görüĢü olur, cenazesine gitmez.  

Rabia ile annesi arasındaki ihtilafa sebep taassuptur. Emine ―kalbi kuru, kafası dar, dili zehir‖ bir 

kadındır. Gerçek bir eğitim almamıĢtır. Halbuki Halide Edib‘in yazılarında vurguladığı husus 

kadınların/annelerin eğitimli, bilinçli olmasıdır. Bunun yanı sıra Emine ile Rabia, kiĢilik 

özellikleri bakımından da birbirine benzemez. Rabia‘nın da tabiatında kendisini üzenleri 

affetmeyen bir ‗kuruluk‘, inatçılık gibi annesinden gelen irsî özellikler bulunur. Ancak babası 

gibi insanlara, hayata bağlı, sevmeyi bilen, hoĢgörülü ve vicdanlıdır. Onun, annesinden 

uzaklaĢmasının en önemli sebebi sevgiden, ilgiden, insani değerlerden uzak, korku üzerine kurulu 

bir terbiyeyle büyümüĢ olmasıdır. Özellikle kabuslarında Emine‘yi görmesi, onu en çok korkutan 

rüyadır:
1924

 

Bir hortlak görmüĢ gibi kalbi gümbür gümbür atıyor. Ne kadar çirkin bir rüyaydı. Her zaman Rabia‘nın 

gözleri anasının ağzına bakıyor, tüyleri ürperiyor. Yüzün bir tarafından öbür tarafına uzanan kısık, mor 

dudaklar. Bir tek, yeni kapanmıĢ bıçak yarası gibi. Bazen bu ağız açılıyor, Rabia daha çok korkuyor. 

Ağzın tavanı da, içinden çıkarılan ve Rabia ile eğlenen dil de bir timsah dili gibi paslı, beyaz.  
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Anne ve dedesinin ölümünden sonra doğduğu eve giden Rabia, annesiyle yattığı odada bir 

beĢik görünce ―bir türlü Emine‘yi beĢik sallarken, ninni söylerken tahayyül‖ edemez. Hâlbuki 

Rabia‘ya göre babası ―kuru bir çöl zannettiği hayatta gördüğü ilk vaha, tatmin edilmemiĢ 

emellerini Ģahsında toplayan biricik insan‖dır. ―Mahrum olduğu ana Ģefkatini, beraber oynamak 

istediği muhayyel arkadaĢın tuhaflıklarını onda bulmuĢ‖tur.
2025 

Halide Edib Adıvar, bazı romanlarında ―annesine benzemek istemeyen, bundan korkan‖ kadın 

roman kiĢileri de kurgulamıĢtır. ―Emile Zola‘nın ruhuna‖ ithaf ettiği Mev‟ud Hüküm (1917)‘de 

Sara‘yı fizyolojik bünyesi, içinde bulunduğu çevre ve mizaç özelliğini dikkate alarak natüralist 

bir anlayıĢla kiĢileĢtirmiĢtir. Sara‘nın, kızı Atıfe‘yle olan iliĢkisi mesafelidir. Kendisi mutsuz bir 

çocukluk geçirmiĢtir. Annesi, babasının ikinci hanımı olduğundan ilk hanımın zulmüne, eziyetine 

maruz kalarak çıldırmıĢ ve akıl hastanesine yatırılmıĢtır. Sara da ailenin itirazına rağmen 

―yakıĢıklı ve çapkın‖ Sururi‘yle evlenerek ―yalnız ve bedbaht hayatın‖ içinde yıpranır. Mizaç 

itibarıyla asabi, titiz, inatçı olan Sara‘nın, bir süre sonra eĢi Sururi‘den aldığı frengi hastalığıyla 

huzursuzluğu artar. Bir taraftan annesinin ―cinneti‖, ona benzemek kaygısı diğer taraftan 

―kanındaki iğrenç zehirle insanlar arasına çıkamama‖ düĢüncesi Sara‘yı ―isterik‖ bir kadın yapar. 

Ġçinde bulunduğu durumdan utandığı ve iğrendiği için kızı Atıfe‘yi yanına yaklaĢtırmak 

istemez:
2126

 

Çocuğun temiz, sevgili yüzünü uzaktan gören hasta Sara, ona atılmak arzusuyla yanarken kendinin 

çocuğuna dokunamayacak kerih bir tehlike olduğunu hissetmiĢ ve bu onu birdenbire çıldırtmıĢtı. 

Kendisine doğru kolları açık koĢan Atıfe‘ye, uçurumdan men eder gibi medit ve acı bir çığlıkla haykırdı. 

Sinir hastalıkları uzmanı Doktor Kasım ġinasi, Atıfe‘yi ilk gördüğünde kızın mutsuzluğunu, 

annesiyle iliĢkilerindeki sıkıntıyı hissetmiĢ ve teĢhisini koymuĢtur: ―ÂteĢin, anut, rakik fakat 

oldukça sinirli, muvazenesiz ve hasta bir kadının çocuğu.‖ Netice itibarıyla Sara‘nın sinir 

buhranları, kızıyla arasına mesafe koymasına sebep olmuĢ ve Sara ile Sururi‘nin hastalığı, çiftin 

evlilikteki problemleri Atıfe‘yi, Kasım ġinasi‘ye yaklaĢtırmıĢtır. Halbuki Sara, tedaviye muhtaç 

bir kadındır ve kızını kendisinden uzaklaĢtırarak ona yanlıĢ bir terbiye uygulamaktadır.  

Halide Edib, Döner Ayna (1954) romanında köyde ―piç‖ olarak horlanan Hanife‘nin, annesinin 

kötü kaderini yaĢamamak için verdiği mücadeleyi anlatır. Hanife, annesinden hiç sevgi görmemiĢ 

hep dıĢlanmıĢtır. En büyük korkusu da annesi gibi ―kahpe‖ olmaktır. Namuslu bir hayat için 
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annesinin çektiği sıkıntıya maruz kalmamak için uğraĢır:
2227

 ―Hanife‘nin (…) hiçbir delikanlıya o 

zamana kadar fingirdememesi, tek gözle olsa dahi yaĢıt erkekleri sevda oyunlarına davet 

etmemesi sırf piç olmasından ileri geliyordu. Kelimeyle ifade edememekle beraber, cinsî namusu 

bir ölüm dirim meselesi yapması, anasının hafızasında bıraktığı acı izlerden ileri geliyordu.‖.  

Hatıralarında ―yazarken ve konuĢurken çok zaman kendimden açık olarak bahsederim‖ diyen 

Halide Edib‘in
2328

, romanlarındaki kız çocuklarını kiĢileĢtirirken onlara, hem kendinden hem de 

fikirlerinden bir Ģeyler kattığını görürüz. Romanlarında ya annenin erken yaĢta vefat etmesi ya da 

anneyle kızı arasında mizaç, nesil farkı ya da taassup anne-kız arasındaki diyalogu olumsuz 

etkilemiĢtir. Annesiz büyüyen kızlar/kadınlar, ayakları üzerinde duran, güçlü, eğitimli, kültürlü 

kiĢilerdir. Anneleriyle çatıĢma yaĢayan kızlar da kendi kabiliyetlerinin farkına vararak bunu 

ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢlardır. Seviye Talip‘te Macide‘nin annesi, Zeyno‟nun Oğlu‘nda Mesture 

Hanım, Sinekli Bakkal‘da Emine doğru bir eğitim almadıkları için yanlıĢ inanç ve değerlerin 

etkisinde kaldıklarından kızlarıyla problem yaĢamıĢlardır. Bunun yanı sıra Haminne‘nin 

görüĢlerini paylaĢan büyükanneler de romanlarda mevcuttur. Sonuç olarak kızların/kadınların 

anneleriyle iliĢkilerinde Halide Edib Adıvar‘ın Ģahsi hayatının etkisi vardır, diyebiliriz.   
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