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Çirkin Ördek Seksileflti
Çünkü eskiden cinsiyet olarak kölelefltirilen kad›n günümüzde cinsiyet olarak
"ÖZGÜRLEfiT‹R‹L‹YOR". O kadar ki art›k neredeyse tersine çevrilemez olan bu kar›fl›kl›¤›n
her biçim alt›nda derinleflti¤i, çünkü kad›n›n özgürleflti¤i ölçüde
kendi bedeniyle kar›flt›r›ld›¤› görülüyor.
Jean Baudrillard

Söz konusu olan bir doktora tezi. K›rca bu çal›flmay› ‹ngiltere’nin
Warwick Üniversitesi’nde 1994-2000 y›llar› aras›nda yapm›fl. Çal›flman›n
sorunsal› kültürel çal›flmalar alan›n›n kavram evreninden tan›mlan›yor.
Daha ellili y›llarda Richart Hoggart ‹ngiliz iflçi s›n›f›n›n modern ve
geleneksel kültür eksenlerinde nas›l konumland›¤›n› araflt›rd›¤›nda, bu
s›n›f›n iletiflim araçlar›n›n yayg›nlaflmaya bafllad›¤› bir dönemde popüler
kültür unsurlar› ile iliflkisini gündelik yaflam ve pratiklerinde nas›l
yaflant›lad›¤›n› betimlemeye çal›flm›flt›. Kültüre popüler deneyim
biçimlerinin eklenmesinin ayr›nt›l› bir çözümlemesini yapan Hoggart,
genifl kitleler olarak bir y›¤›n olmaktan baflka bir flekilde genellikle
anlamland›r›lmayan medya izlerkitlesinin san›ld›¤›n›n aksine gündelik
hedonizm aray›fl› içinde yok olup gitmedi¤ini göstermeye çal›flm›flt›. Ya da
genifl toplumsal kesimlerin modernli¤in keskin mant›ksal ayr›mlar›na ve
ak›l yürütme süreçlerine kendilerince kendi tarzlar›nda meydan
okudu¤unu yazm›flt›.
Türkiye’de bu izin peflinden giden ama daha çok popüler kültür
ürünlerinin-metinlerinin çözümlenmesine dayanan en kamusallaflm›fl
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kitap ise Meral Özbek’in yine doktora tezi olarak kaleme al›p ard›ndan ‹letiflim
Yay›nlar›’ndan ç›kan kitab›d›r: Orhan Gencebay Arabeski. K›rca’n›n yap›t› da
Türkiye’de de popüler kültür ile feminist ak›m/hareketleri ilk dikkate alan çal›flma
niteli¤i tafl›maktad›r. Asl›nda kad›n duyarl›l›¤› tafl›yan kad›nlar, feministler
Türkiye’de de epeydir kad›n be¤enileri, zevkleri, kad›n romanlar› vs. derken
pembe diziler ve aflk romanlar› gibi konular›n da akademik ilgi alan›na dahil
edilmesini tart›flmakta ve bu tart›flmalar›n kamusal varl›¤a kavuflmas›n›
sa¤lamakta oldukça yol alm›fllard›.
Her kad›n akademisyen sanki akademisyenli¤ine kendi cinsiyetini, bu
cinsiyeti yapan ve kuran toplumun ve kültürün kendi yapaca¤› bilme ifli ile
iliflkisini tart›flarak bafllar. Sanki feminizme ya da kad›n sorunlar›na veya
ataerkilli¤e, bilgi-iktidar aras›ndaki ba¤lant›y› hep kendi lehine kurmufl egemen
erkeke ya da erkek egemen düzene dair bir fleyler bilmek ya da söylemek hep
kad›nlara düfler. T›pk› anneli¤in de hep kad›nlara düflmesi ama ayr›ca toplum
"ilerledikçe" erkeklerin de kendilerini hamile-anne "hissetme"ye çal›flmalar› gibi bir
fley söz konusu sanki. "Feminizm gibi bir fley yapmak" hep kad›n taraftar›
erkeklere düfler, ancak kad›n olmadan hamile olmay› hissetmek çok da zor
olmasa gerek... Ama san›r›m anneli¤i, yani kendi içinde bir ötekiye özgürce ve
özerkçe yer vermeyi ve zaman› gelince onun kendiden ayr› özerk bir öteki
olmas›n› sa¤lamay› bilmek ya da hissetmek bu kadar kolay olmasa gerek. Çünkü
kad›n konular› Türk entelektüel evreninde hâlâ kad›n u¤rafl› ve ilgi alan› olmay›
sürdürmektedir. Kimi erkek entelektüel efller hâlâ entelektüel feminist efllerinin
ne iflle ifltigal ettiklerini anlayabilmifl de¤illerdir. T›pk› hâlâ felsefeye Aristoteleles
ve Platon’dan baflka soyzinciri kabul etmeyen felsefecilerin yapt›¤› gibi...
Ülkemizde bilgi üretim evreninde hâlâ bilginin cinsiyetinden söz etmek
bile zor kabul görür bir tutum. Do¤al olarak feminizm, feminist hareketler ya da
erkek egemen toplum ve yap›lar› denildi¤inde lisans ö¤renimi gören k›z/erkek
ö¤rencilerin yaflad›¤› yaban›ll›¤› hemen herkes gözlemifltir. Ya da daha alt
toplumsal kesimlerde feminizm=erkek düflmanl›¤›=lezbiyenlik denklemleri s›k
rastlan›r muteber bilefltirmeler olmaya devam etmektedir. Ancak, K›rca’n›n da
dikkati çekti¤i gibi bu ülkede Kad›n›n Ad› Yok diye bir kitap yaz›labilmifl ve filmi
de çekilmifltir. Dolay›s›yla K›rca’n›n temel tezlerinden biri feminist yaz›n
literatüründe üretilen feminist kuram ve kavramlaflt›rmalar›n popüler magazin
dergileri arac›l›¤›yla ya da bizatihi bu dergilerin söylemlerine "s›zarak" feminist
oluflu bir tür kitlesellefltirebildi¤i yönünde.
Bu kitleselleflmenin izini süren Popüler Feminizm, farkl› kad›nl›k
deneyimlerine oldu¤u gibi farkl› feminist oluflum ve hareketlere sahip iki ülkede
(Türkiye ve ‹ngiltere), kad›n dergilerinin feminizmi ne kadar "popülerlefltirebildi¤ini" ele al›yor. Baflka bir deyiflle "...feminist mesajlar›n ve imajlar›n ticari
ve popüler söylemlerin içine dahil edilme biçimlerini" ele al›yor (2007:39). Kitab›n
Türkiye ve ‹ngiltere karfl›laflt›rmal› feminist tart›flmalar ve iki ülkenin kad›n
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dergileri ve geliflim biçim ve süreçleri hakk›ndaki bölümleri, bu alanda kuramsalpratik tart›flmalar›n gidiflat›n› ö¤renmek/bilinenleri tazelemek aç›s›ndan oldukça
ilginç.
Bu k›s›mlar› tez aflamas›ndaki araflt›rmac›lar›n özellikle okumalar›nda yarar
var. As›l çözümlemenin yer ald›¤› 1990’lar sonras› kad›n dergileri, popüler
feminist söylem ve kad›n imgeleri bölümü bize içinde yaflad›¤›m›z toplumda
"kad›n olma"n›n (orta s›n›f, beyaz, heteroseksüel kad›n) iki kad›n dergisi Kad›nca
ve Kim taraf›ndan ve ‹ngiltere örne¤inde ise Cosmopolitan ile New Woman
taraf›ndan nas›l imgelefltirildi¤i sorunsal›nda gezintiye ç›kar›yor.
Çözümlemedeki ilk önemli saptamalardan biri, ‹ngiltere’deki feminist
hareketin kazan›mlar› sayesinde (Türkiye ile ‹ngilere aras›ndaki kültür ve din
farkl›l›klar›n›n etkisini burada m› aramak gerekir?), ‹ngiliz kad›n dergilerinin "kad›n
konusu"nu "kad›n sorunu" ba¤lam›nda ele almay› art›k bir kenara b›rakm›fl olmas›.
Biraz daha karmafl›k ve ayr›nt›l› aç›klamalar› izlemeyi okura b›rak›yorum. Oysa
"bizim" dergilerde, her ne kadar liberal piyasa toplumunun gereklerine
eklemlenmifl bir magazin dergicili¤i söz konusu olsa da, kad›nl›k ile sorunlar›
dergilerin sayfalar›nda bolca yer almaktad›r. Bu temel farkl›l›¤›n ötesinde, hemen
her alanda oldu¤u gibi dergicilik alan›nda da Bat› "mimetizminin" etkisi alt›ndaki
Türk magazin dergicili¤inin izleksel ve görsel aç›dan Avrupal› benzerlerini pek de
geride b›rakmad›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz.
Çözümleme çarp›c› bir flekilde, bence, flunu ortaya koyuyor: 1990’l›
y›llardan itibaren kad›nlar›n editörlü¤ünü yapt›¤› dergilerde kad›n, bedeni,
cinselli¤i, erkekten özgürleflmesi, kendi yaflam›n› kendisinin kazanmas›, vb.
konular›n ele al›n›fl tarz›nda feminist kuramlar›n ve hareketlerin infla etti¤i
söylemsel oluflumlar›n etkisi aç›kça görülmektedir. Ancak bu hiçbir zaman
tüketim toplumu ideolojisininin, erkek egemen toplumun, ataerkil
toplumsallaflma-siyasileflme ve kad›n-erkek olufllar›n sorunsallaflt›r›ld›¤› anlam›na
gelmiyor. Buna ra¤men evlenmeden birlikte yaflamak, kad›n›n özgürleflmesi,
maddi ba¤›ms›zl›¤› ve cinselli¤ini istedi¤i gibi yaflamas› gibi kad›nlara yönelik
mesajlar da kendi tarzlar›nda egemen düflünme ve yaflama biçimlerine yönelik
bir tür elefltiri gücünü içlerinde tafl›maktad›rlar.
Ancak burada karfl›m›za kültürel çal›flmalar›n önemli ama oldukça da
sorunlu varsay›mlar› ç›k›yor: Egemen olan›n içinde direnifli ne nas›l temsil eder ya
da egemen metinler nas›l karfl›-okuma ve yorumlara da olanak tan›r? Kitle
iletifliminin belki de günümüzde gittikçe artan kad›n-mahrem alan› ve iliflkilerini
böylesine "kamusallaflt›rmas›n›n" bizi karfl› karfl›ya b›rakt›¤› temel sorun da
burada yatmaktad›r: Kad›nlar kendilerine yönelik medya metinlerinden kendi
mücadeleleri için hangi anlamsal çerçeveleri egemen olan›n karfl› kodaç›m›n›
yaparak okuyabilirler; kurduklar› anlam çerçeveleri ile kendi toplumsal
gerçekliklerine dair ne düflünürler, bu düflünceleri ortak tart›flmalara tafl›y›p

250

ard›ndan bunun için örgütlenmeye kadar uzanan bir maceraya at›l›rlar m›? Yoksa
dün televizyonda da gördüm, nas›l da kad›n kocas›na karfl› ç›k›nca dayak yemifl,
üstelik buna da kaynana neden olmufl... program›n erkek sunucusu da kad›nlara
ne güzel satafl›yor vs.... demenin ötesinde bir fley de yapmazlar m›?
Bunu dergi içeriklerinin niteliksel çözümlemesi de asl›nda bir kez daha
düflünüme sunmaktad›r: çözümlemeye konu dergilerde cinsellik ile kad›n›n
özgürleflmesi efl tutulmufl, kad›n›n güzel, cazibeli, bak›ml›, kariyer sahibi olmas›
ile özgürleflmesi aras›nda bir paralellik kurulmufltur. ‹ngiliz dergilerinde cinsellik
genellikle haz alma ve bedensel haz olarak aç›mlan›rken, Türkiye'de cinselli¤in
yaflanmas› ile kad›nlar›n bask›c› geleneklerden kurtulabilmesi aras›nda ba¤lant›
kurulmufltur. Kendine güvenden söz edildi¤inde vurgunun daha çok, d›flflal imge
üstüne konuldu¤u görülmektedir. Tüm bunlar›n içinde "izm" olarak feminizm ele
al›nd›¤›nda ise, genel olarak söylemlerin çirkin kad›nlar feminist olur fleklindeki
önyarg›y› k›rmak istercesine "seksi feminizm" kurgusu gelifltirdi¤i ortaya
ç›kmaktad›r.
Yazar K›rca, kad›n›n güzelli¤i ve çekicili¤i "seksi feminizm" savunusu ile ön
plana ç›kart›ld›¤›nda, Türkiye'de özellikle de Duygu Asena'n›n bizzat kendisinin
ve editörlü¤ünü yapt›¤› iki kad›n dergisindeki yay›n politikas›n›n izledi¤i çizgide
anneli¤e pek de de¤er verilmedi¤ine iflaret ediyor. Kitaptaki ayr›nt›l›
çözümlemenin detayl› bir flekilde okunmas›n› okura b›rak›rken, flunu da
ekelemek gerekir: K›rca'ya göre ‹ngiliz dergilerinde içsellefltirilmifl bir
femimizmden söz etmek mümkün; Türkiye konusunda ise ön plana ç›kan olgu,
Kim ile Kad›nca'n›n görece "feminist davac›l›k" yapan bir yay›n anlay›fl›na sahip
olmalar›d›r.
Tüketim toplumunun "seksi" kad›nlar›n› art›k baflka bir mücadele bekliyor:
simgeselde ve toplum sözleflmesinde kad›nlara hangi yer düfler? Son kuflak
feministlerin bu durufllar› ba¤lam›nda Julia Kristeva sosyalizm ve Do¤u Avrupa
ülkelerinde feminist hareketlerin en az›ndan üç temel talebin karfl›lanmas›
mücadelesini verdi¤ini ve bu haklar› görece de olsa kazand›¤›n› belirtir: ekonomik
eflitlik, siyasi eflitlik ve mesleki eflitlik. Cinsel iliflkilerde özgürlük, kürtaj ve do¤um
kontrolü gibi talepler ise tabu olarak görülmüfl ve bast›r›lm›flt›r.
Günümüzde feminist hareket cinsel eflitli¤i önemli bir talep olarak görür
ama bu eflitlik aray›fl› için mücadele etmez. Art›k mücadele farkl›l›¤› ve özgüllü¤ü
talep eder. Günümüz Avrupal› ve Avrupa-d›fl› feminizmin farkl›l›klar›na ra¤men
bugünkü konumland›¤› yer Kristeva'n›n ifadeleriyle flu anlama gelir: "Cinsel,
biyolojik, fizyolojik ve yeniden üretime ba¤l› farkl›l›k, toplumsal sözleflme de
diyebilece¤imiz özneler aras› iliflkideki fark› tercüme etmektedir. ‹ktidarla
iliflkilerinde kad›nlar ile erkekler aras›ndaki fark›n özgüllefltirilmesi söz konusudur"
(Kristeva, 2007:231-232).
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Dolay›s›yla kad›n dergilerinin söylemine ve özgür kad›n kurgusuna 1990'l›
y›llarda yans›yan erkekler kadar özgür olma fikri, bugün yerini farkl›l›k ve özgüllük
mücadelesine b›rak›rken, asl›nda erkekler örnek al›nan özgürlü¤ünün de
sorgulanmas›n› beraberinde getirmektedir. Daha popüler bir ifadeyle erkeklerin
nesneye dönüfltürdü¤ü kad›n cinselli¤i-bedeni yerine kad›nlar›n nesneye
dönüfltürdü¤ü erkek cinselli¤i-bedeninin geçirilmeye çal›fl›lmas› kad›n›n
simgeseldeki konumu hiç de de¤ifltirecek bir ad›m olarak nitelemez. Nitekim
K›rca'n›n John Berger'ye at›fla ifade etti¤i gibi kad›n dergisine kapak olan erkek,
kendini nesnelefltirmez ama "özne"li¤ini korur, kad›n bak›lmaya devam eder.
Kristeva'n›n asl›nda pek de hemfikir olamayaca¤› Luce Irigaray'a göre "erkek
öznenin bedeniyle, ona bu bedeni verenle, do¤ayla, di¤er bedenlerle, hatta
cinselli¤i yaflad›¤› kiflilerle olan iliflkileri medenilefltirilmesi gereken iliflkilerdir"
(2006,35). Sorun flu: bu sorunlar› nas›l popülerlefltirebiliriz?
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