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ÖZET 

Annelik, son zamanlarda sosyal bilimler alanında yapılan güncel çalışmalarda anneliğe 
özgü kutsallık söyleminin dışına çıkılarak bir tartışma konusu haline geldiyse de, bir cinsiyet 
kategorisi olarak kadınların evrensel ölçekte deneyimlediği hala en kapsayıcı ve ortak tecrübe 
olmaya ve egemen cinsiyet kültüründe kadın kimliğinin tanımlanmasındaki en önemli 
göstergelerden biri olmaya devam etmektedir. Nitekim annelik kadınlar için bireysel, biyolojik-
bedensel bir süreç olmanın çok ötesinde, tarihsel, kültürel ve politik bağlamlara dayanan, 
tarihsel süreçte hakim dönemin konjonktürel yapısından etkilenerek şekillenen farklı ideolojiler 
olarak açığa çıkmaktadır. Öte yandan annelik söylemi, anne olan kadar ol(a)mayanları, olmak 
istemeyenleri de kuşatmakta; anne olanı anneliğinin niteliği, anne olamayanı eksikliği ve anne 
olmak istemeyeni düzen bozuculuğu üzerinden eleştirmektedir. Bu çalışmanın konusu, sosyal 
bir inşa olarak annelik söylemi içerisinde anne olmak istediği halde anne ol(a)mayan 
kadınlardır. Çalışmanın amacı, eril cinsiyet düzeninde kadınlara dayatılan bir cinsiyet rolü olan 
anneliği istediği halde deneyimleyemeyen kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları 
sosyal sorunları sosyolojik bir bakışla görünür kılmaktır. Çalışma, bu konuda yapılmış önceki 
çalışmaların metropol kentlerde uygulanmış olmasından farklı olarak, kırsal ve küçük ölçekli 
kent niteliğindeki Şırnak ili merkezi ve ilçelerinde, nitel araştırma yöntemlerinden 
fenomenolojik yaklaşım ve yüz yüze derinlemesine mülakat tekniği aracılığıyla yürütülmüştür. 
Erkek egemen bir cinsiyet kültüründe çocukluktan başlayarak içselleştirilen annelik rolünü, 
yetişkinlikte çeşitli sebeplerden kaynaklı icra edemeyen, “anne ol(a)mayan kadınlar”, gündelik 
yaşamlarında sosyal çevreleri tarafından birtakım damgalayıcı pratiklere maruz kalarak benlik 
bütünlükleri ve kendilik değerleri örselenmektedir. Öte yandan çocuksuz kadınlar mevcut 
sorunlarına tıbbi ve alternatif tedavi yöntemleri ile çareler aramakta, damgalanma süreçleri ile 
başa çıkmak için direnme stratejileri geliştirmektedir. Geleneksel ve birincil ilişkilerin 
halihazırda egemen olmaya devam ettiği araştırma yöresinde kumalığa dayalı evlilik türünün 
çocuksuz kadını cezalandırma aracı olarak açığa çıktığı göze çarpmaktadır. Bu çalışma ataerkil 
cinsiyet kültüründe annelik söyleminin, anne olamayan kadınlar üzerinde kuşatıcı, denetleyici 
ve sınırlandırıcı etkilerini görünür kılmak açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Annelik, Gönülsüz Çocuksuzluk, Kısırlık/İnfertilite, Damgalanma, Yardımcı 
Üreme Teknolojileri. 

Danışman: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 

Although motherhood has recently become a topic of discussion in recent studies in the 
field of social sciences, it remains the most inclusive and common experience that women 
experience on a universal scale as a gender category and one of the most important indicators in 
defining women's identity in the dominant gender culture. As a matter of fact, motherhood is far 
from being an individual, biological-physical process for women, it is revealed as different 
ideologies based on historical, cultural and political contexts, influenced by the cyclical structure 
of the prevailing period in the historical process. On the other hand, the discourse of 
motherhood encompasses those who are not as much as the mother, and those who do not want 
to be; it criticizes the mother over the nature of her motherhood, the lack of the mother, and the 
disorderment of the mother who does not want to be. The subject of this study is women who 
want to be a mother in the discourse of motherhood as a social construct, but women who can't 
be mother The aim of the study is to make the social problems faced by women in their 
everyday lives visible through a sociological perspective, which is a gender role imposed on 
women in the masculine gender order. The study was conducted in rural and small-scale urban 
centers and districts of Şırnak province through a phenomenological approach from qualitative 
research methods and a face-to-face in-depth interview technique, unlike the previous studies 
on this subject in metropolitan cities. In a patriarcal gender culture, the role of motherhood 
internalized starting from childhood, women who can't be mother, cannot perform in adulthood 
due to various reasons, are subjected to some stigmatizing practices in their daily lives by their 
social environment, and their self-integrity and self-values are abused. On the other hand, 
childless women seek solutions to their current problems through medical and alternative 
treatment methods and develop resistance strategies to deal with stigma processes. In the 
research region, where traditional and primary relationships continue to dominate in the 
current situation, it is evident that the type of marriage based on polygny has been exposed as a 
means of punishing the childless woman. This study is important to make visible the 
encompassing, controlling and limiting effects of motherhood discourse in patriarchal gender 
culture on women who cannot become mothers.  

Keywords: Motherhood, Childlessness, İnfertility, Stigmatization, Assisted Reproductive 
Technique. 

Advisor: Assoc. Prof. Neriman AÇIKALIN, Department of Sociology, Mersin University, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

Becker, “Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi” (1986/2013) adlı kitabında sosyal bilimcilerin 

herhangi bir araştırma ya da çalışmayı “yazıya dök(e)me(me)” sırasında karşılaştıkları 

sıkıntılardan söz ederken, giriş bölümü ve ilk cümlenin ne olacağı ve nasıl kurulacağına yönelik 

karar verememenin dayanılmaz sancısına vurgu yapmaktadır. Nitekim, akademik bir çalışmada 

giriş cümlesi ya da paragrafının genellikle çalışmanın bütününü yansıtan kısa bir özetine 

karşılık gelmesi beklenmektedir. Öte yandan sosyal bilimcilerin özellikle hayatın akışı içinde yer 

alan gündelik yaşam pratiklerine dayalı süreçleri problematize ederken sıklıkla yanlılık-

taraflılık ve gayribilimsellik ekseninde “öznel/subjektif değerlendiriciler” olarak eleştirilmeleri 

de söz konusudur. Bütün bu handikaplar göz önüne alındığında bu çalışmanın da, bir cinsiyet 

kategorisi olarak kadınların büyük çoğunluğunu küresel ölçekte ortak bir zeminde buluşturan 

bir “gündelik” pratik olarak annelik mefhumuna odaklanması ile yazmaya yönelik yukarıda sözü 

edilen “sancıları” deneyimlediğini söylemek mümkündür. Bu sebeple araştırmacı tarafından bu 

çalışmanın giriş paragrafının sosyal bilimler mecrasında nitel bir araştırma yapmaya karar 

veren bir sosyal bilimci “adayı”nın araştırma konusunu sorunsallaştırma ve yazma aşamasında 

karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak başlamasına karar verilmiştir. Nitekim eğer giriş 

paragrafının çalışmanın bütününe vurgu yapması bekleniyorsa, bu çalışmayı özetleyebilecek en 

somut ve net çıkarım, sosyal bilimler alanında gündelik yaşama yönelik bilgi üretmenin 

araştırmacı açısından zorluğunun bir kez daha tecrübe edilmiş olmasıdır.  Dolayısıyla bu 

çalışmada da birçok sosyal bilimcinin gündelik yaşamın dinamikliği, akışkanlığı, geçirgenliği ve 

değişkenliği bağlamında yazarken, aktarırken, analiz ederken ve değerlendirirken zaman zaman 

öznellik/bireysellik/subjektiflik biçiminde açığa çıkan duygu/düşünce karşıtlığı ile 

karşılaşılmıştır. Bütün bu zorluklar, annelik gibi hem bireysel bir tecrübe hem de politik-

ideolojik-kültürel bir tartışma zemini hakkında bilimsel saptamalara ulaşma çabasının doğal 

sonuçları olarak değerlendirilebilir.  

Bu araştırmanın konusu, bir toplumsal inşa biçimi olarak annelik ve anneliği tecrübe 

edemeyen, evli olup istediği halde henüz çocuk sahibi olamayan, hiç olmamış ya da bundan 

sonra olamayacak kadınların gündelik yaşam örüntülerinin fenomenolojik analizidir.  Bu 

çalışma Şırnak ili merkezi, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde ikamet eden, kartopu ve amaçlı 

örneklem teknikleri ve anahtar kişiler aracılığıyla ulaşılan, mevcut durumda hiç çocuğu olmayan 

28 kadınla yürütülmüştür.  Çalışmanın amacı, anneliğin sosyal bir inşa olduğu ataerkil cinsiyet 

kültüründe anne ol(a)mayan kadınların yaşam deneyimlerine odaklanarak benlik inşaları, 

dışlanma ve damgalanma süreçlerini, çocuksuzlukla yaşama ve başa çıkma stratejilerini görünür 

kılmaktır. Literatürde “gönülsüz/istemsiz çocuksuzluk (childlessness)” olarak tanımlanan bu 

olgu çerçevesinde, egemen cinsiyet düzeninde kadına yönelik en temel toplumsal cinsiyet rolü 
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ve kadının en önemli kimliği olarak belirlenen, kabul edilen annelik söyleminin dışında kalan 

kadınların kendilerini tanımlama-algılama biçimleri, annelik ve çocuksuzluğa/kısırlığa 

yükledikleri anlamlar, sosyal çevre ile olan ilişkilerinin kimlik ve benlik algılarına yansımaları, 

anne ol(a)mamaktan kaynaklı maruz kaldıkları dışlayıcı, ayrımcı ve damgalayıcı söylem ve 

pratikler, kadınların bu olumsuz deneyimler karşısında başa çıkma ve direniş stratejileri, bir 

biyo-politika biçimi olarak “doğuramayan kadın bedeninin” medikalizasyonu, kadınların bu 

alanda yardımcı üreme teknolojileri ile olan deneyimleri, bir cezalandırma biçimi olarak 

kumalık tecrübeleri üzerinden anlaşılmaya, açıklanmaya ve değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Mikro-sosyolojik yaklaşımlar ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenolojik 

araştırma desenine dayalı bu çalışma betimsel bir çalışma olup, anne 

ol(a)amamak/çocuksuzluğa dayalı ortak bir fenomeni tecrübe eden kadınların yaşam hikayeleri 

ve anlatılarına odaklanılmaktadır. 

İlgili literatür1 incelendiğinde açığa çıkan en temel sonuçlardan biri,  anneliğin kadınlığa 

özgü bireysel-biyolojik bir süreç olmanın ötesinde toplumsal-kültürel-tarihsel ve aynı zamanda 

ideolojik ve politik bir olgu olduğudur. Nitekim annelik mefhumu gerek sosyal gerekse de fen 

bilimlerinde interdisipliner (disiplinlerarası) olarak siyaset, medya, feminist ve tıbbi bakış 

açısından odaklanılarak çalışılmaktadır. Feminist literatürde bir toplumsal cinsiyet kimliği ve 

rolü olarak annelik söyleminin kadınlar arasındaki birleştiriciliği ve ayrıştırıcılığına; öte yandan 

anneliğin bir cinsiyet rolü olarak dayatılması bağlamında anne olmak isteyip de olamayanlar ve 

anneliği reddeden kadınların cinsiyet kültüründeki konumuna, farklı annelik ideolojileri ve 

söylemlerine, anneliğin tarihsel süreçte değişimi ve dönüşümüne odaklanılmaktadır. Yine 

feminist çalışmalarda biyopolitika eksenindeki beden yaklaşımları bağlamında annelik, 

pronatalist (üreme yanlısı) ve antinatalist (üreme karşıtı) nüfus politikaları ve bu bağlamda 

kürtaj sorunu çerçevesinde tartışılmaktadır. Politik eksende annelik, ulus-devlet ve milliyetçilik 

söylemleri ve bir eylemsellik biçimi ve politik kimlik temsili bağlamında cumartesi anneleri ve 

şehit anneleri üzerinde yapılan çalışmalarda araştırma konusu olmuştur. Yazılı, basılı, görsel 

medyada anneliğin temsil biçimleri ve sosyal medya çalışmalarında anneliğin mevcut toplumsal 

ve teknolojik gelişmelere paralel olarak değişim ve dönüşümüne odaklanan çalışmalar 

mevcuttur. Diğer taraftan çocuksuzluk/kısırlığın bir “hastalık” olarak kabul edildiği tıbbi-

psikolojik-psikiyatrik külliyatta ise anne olamamanın kadınlarda yarattığı stres, kaygı, 

umutsuzluk gibi duygusal tepkiler ve yardımcı üreme teknolojilerinin kullanımına odaklanan 

çalışmalar göze çarpmaktadır. Spesifik olarak bu çalışmanın da konusu olan çocuksuz/anne 

olamayan ya da yardımcı üreme tekniklerine başvurarak anne olabilmiş kadınlara odaklanan 

sosyolojik çalışmalar mevcut olmakla beraber (Akşit, 2009; Mutlu, 2009; Bal, 2014; Sari, 2014; 

Salman Yıkmış, 2018), bu çalışmanın özgünlüğü önceki çalışmalardan farklı olarak yardımcı 

                                                
1 Annelik çalışmalarını kapsayan literatür bir sonraki başlıkta daha teferruatlı olarak açıklanmaktadır.  
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üreme teknolojilerini deneyimleme şartı aramaksızın mevcut durumda çocuğu olmayan 

kadınlara odaklanması; öte yandan yaşanılan yere özgü çocuksuzluğa alternatif bir çare arayışı 

ya da çocuk doğuramayan/çocuksuz kadını bir cezalandırma pratiği olarak okunabilecek olan 

kumalık olgusuna değinmiş olmasıdır. Nitekim bu çalışma önceki çalışmalardan farklı olarak 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol kentlerde tüp bebek merkezlerinde infertilite tedavisi 

gören kadınlardan ziyade, Şırnak gibi Durkheim’im deyimiyle “cemaatvari” ,  kırsal ve yüz yüze 

toplumsal ilişki biçimlerinin hakimiyetini halen sürdürmesinden dolayı çocuksuzluktan 

kaynaklanan toplumsal baskı, dışlanma ve damgalanma mekanizmalarının olumsuz sonuçlarına 

daha yoğun maruz kaldığı “öngörülen/varsayılan” kadınları konu edinmektedir.  

Cinsiyet kültürü, bir toplumda kadın ve erkeğin nasıl davranması, konuşması, giyinmesi, 

düşünmesi, nelere ilgi duyması, hangi mesleklere yönelmesi ve hangi rollerle yükümlü olduğuna 

yönelik bir gereklilikler/zorunluluklar listesi oluşturmuştur. Bu listeye uyanlar “makbul” birer 

kadın ve erkek olarak değerlendirilirken, listenin dışına çıkanlar, listeyi ihlal edenler “sapkın” 

olarak konumlandırılmaktadır. Bir toplumda hakim olan cinsiyet kültürü aynı zamanda kadına 

ve erkeğe özgü toplumsal cinsiyet rollerini belirlemiş olup, bu roller toplumsal düzende “kadın” 

ve “erkek” kimliklerini inşa etmektedir. Kadının cinsiyet kimliğini oluşturması, çocukluğundan 

yetişkinliğine uzanan sosyalizasyon/toplumsallaşma sürecinde sosyal çevresinden görerek, 

duyarak, ikaz edilerek edindiği “kadınsı” değerleri içselleştirmesiyle mümkün olmaktadır. Bu 

bağlamda anneliğin tarihsel süreçte geçmişten günümüze, topyekün bir cinsiyet kategorisi 

olarak kadınları ortak bir deneyimde buluşturmak suretiyle en fazla kapsayan ve kucaklayan bir 

toplumsal cinsiyet kimliği bileşeni olduğunu belirtmek gerekmektedir. Başka bir anlatımla, 

annelik hala dünyadaki bütün toplum ve kültüre mensup kadınların “ortak bir kadınlık 

deneyimi” olarak yaşadıkları bir toplumsal cinsiyet rolü olmaya devam etmektedir. Öyle ki, 

birçok toplum ve kültürde annelik hala kadınların toplumsal olarak varabileceği en üst, 

mertebe, mevki, makam ve konuma tekabül etmektedir.  Diğer taraftan anneliğin yalnızca anne 

olanları değil olmayanları da ilgilendirmesi, toplum ve kültür tarafından sürekli denetlenip 

kontrole tabi tutulması söz konusudur. Nitekim anne olanlar, anneliği nasıl ve ne şekilde icra 

ettikleri ve hangi kriterleri uygulayarak “iyi-mükemmel-ideal anne” olabilecekleri üzerinden; 

anne ol(a)mayanlar ise neden anne olmadıkları ve anne olmamalarının sosyal sonuçları 

bağlamında toplumsal baskı ve denetime maruz bırakılmaktadır. Dolayısıyla annelik mefhumu 

anne olan, anne olmayan-olamayan, anne olmak istemeyen, dolayısıyla annelik pratiğini icra 

eden ya da etmeyen bütün kadınları istese de istemese de anneliğe yönelik egemen söylemin 

yaptırımlarına dahil etmektedir. Öte yandan Badinter (2010/2015:12), günümüzde kadınların 

anneliği benimsemek, reddetmek ya da müzakere etmek şeklinde üç farklı konumda 

değerlendirdiğini iddia etmektedir. Bu bağlamda anneliği arzulayan ve deneyimleyenler olduğu 

kadar, sayıları gittikçe artan anne olmayı reddeden bir kitlenin varlığına vurgu yapılmakta;  son 
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olarak “çocuk yaparım kariyer de” sloganıyla ilgi ve ihtiyaçlarını görmezden gelmeyerek hem 

benlik saygıları ve özgüvenlerini artıran, hem de annelik arzularından ödün vermeyen bir başka 

oluşumun da varlığına dikkat çekilmektedir. Sonuç itibariyle ister kabullensin, ister reddetsin 

isterse de müzakere etsin, tüm kadınların egemen bir annelik söylemi karşısında tutum aldıkları 

söylenebilir. Başka bir deyişle annelik olgusu bir deneneyim ve sosyal bir kurum olarak 

kadınları bir yandan içerirken diğer taraftan dışlama “gücüne” sahiptir.  

Annelik stabil, katı, değişmez ve tarihin her döneminde aynı ve her kültürde benzer 

olmayıp, bunu tam tersi biçimde tarihin farklı dönemleri ve farklı coğrafyalarda farklı 

görünümlere sahip olmuştur.  Annelik kadınlar için hamile kalmak, doğurmak, emzirmek gibi 

biyolojik-bedensel süreçler açısından evrensel düzeyde benzerlikler taşısa da, bu pratiklere 

yüklenen anlamlar ve anneliğin toplumsal inşası bağlamında sabit ve değişmez değildir. Nitekim 

annelik ideolojileri incelendiğinde her dönemin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal yapısı ile 

şekillenen, her dönemin koşullarını yansıtan bir “hegemonik annelik söylemi”nin  olduğu göze 

çarpmaktadır (Timurturkan, 2019: 75). Bu bağlamda, annelik meselesi üzerine kafa yoran 

feministlerden Badinter (1993), “Annelik Sevgisi: 17. Yüzyıldan Günümüze Bir Duygunun Tarihi” 

adlı kitabında günümüzde fedakar, kendini çocuğuna adayan ve varlığını anne olmaya 

dayandıran annelerin yüceltilmesi, anneliğin tüm kadınlarda içgüdüsel olarak arzulandığına ve 

anneliğin toplumsal anlamda kutsallığına vurgu yapan egemen annelik söyleminin 1800’lü 

yıllarda biyolojide açığa çıkan natüralizm akımının etkisiyle şekillendiğini iddia etmektedir. 

Onun öncesinde özellikle soylu kadınların çocuklarıyla duygusal bağlar kurmaktan ziyade 

disipline etme maksadıyla uzak ve resmi ilişkiler kurduğu, öyle ki günümüzde anne-çocuk 

ilişkisinin mihenk taşı olarak kabul edilen emzirme pratiğinin sütanneler aracılığıyla 

uygulandığı iddia edilmektedir. Buna karşılık günümüzün ideal anne, bilimsel anne, blogger 

anne, mükemmel anne şeklindeki popüler annelik ideolojileri ve söylemleri toplumsal ve 

teknolojik değişmelerin geleneksel annelik söylemleri üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. 

Annelik her ne kadar insanlık tarihinin başlangıcı kadar eski, kadınlara özgü bir 

yaşamsal deneyim olsa da sosyal bilimler alanında tartışılan bir ilgi nesnesi olmasının tarihi o 

kadar da eski değildir. Anneliğin yalnızca bedensel ve biyolojik bir pratik olmanın ötesinde 

toplumsal-kültürel-tarihsel ve aynı zamanda ideolojik ve politik bir olgu olduğunun feministler 

tarafından keşfi, İkinci Dalga Feminizmin ortaya çıktığı 1960’lı yıllara denk gelmektedir. Bu 

dönemin varoluşçu feministi S. Beauvoir ve radikal feministleri S. Firestone ve K. Millet anneliği 

kadınların yaşamsal potansiyellerini sınırlayan ataerkil bir baskılama aracı olarak 

olumsuzlarken;  maternal-kültürel feministleri S. Ruddick ve A. Rich ise anneliği kadını erkekten 

ayıran ve üstün tutan,  yalnızca kadın bedenine özgü yaratıcı bir yeti ve pratik olarak 

olumlamaktadır. Anneliği kadınları sınırlayan bir pratik olarak değerlendiren olumsuz 

yaklaşımın kuramlarını inşa ettikleri bağlam, İkinci Dalga Feminist söylemin “özel/kişisel olan 
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politiktir” sloganıdır. Bu söylem, o güne kadar kadınların aile, çalışma, eğitim gibi toplumsal 

kurumlarda maruz kaldıkları ayrımcı pratiklerin tesadüf olmadığı, aksine kökleşen ve 

sistematik hale gelen bir “ataerkil cinsiyet rejimi”nden kaynaklandığını ifade ederken; aynı 

zamanda her bir kadının tek tek yaşadığı şiddet, taciz-tecavüz, emek sömürüsü, ikincilleştirilme 

gibi pratiklerin özel yaşamda karşılaşılan tekil ve münferit vakalardan öte devlet, kültür, 

toplum, hukuk, bilim, eğitim ve din gibi makro kurumların el birliğiyle inşa ettikleri bir erkek 

egemen sisteme vurgu yapmaktadır. Burada, “özel/kişisel olan politiktir” söylemi ile Bauman’ın 

Sosyolojik Düşünmek adlı yapıtında belirttiği üzere bireyselin içindeki toplumsallık, tikel olanın 

içindeki geneli görme gerekliliği (1990/2014:19)  arasında bağ kurulabilir. Nitekim annelik 

bağlamında düşünüldüğünde her bir kadının bireysel olarak deneyimlediği hamilelik, doğum ve 

çocuk bakımı gibi pratikler, biricik-tek, öznel ve kişiye özgü olduğu kadar, aynı zamanda dahil 

olunan cinsiyet kültürünün belirlediği normlar ve kuralların birer yansıması olarak açığa 

çıkmaktadır. Dolayısıyla annelik mefhumu bireysel olduğu kadar toplumsal, tekil olduğu kadar 

genel; öte yandan özel ve kişisel olduğu kadar politik ve kültüreldir. 

Bu çalışma üç temel kuramsal yaklaşıma dayandırılarak tamamlanmıştır. Bunların ilki 

olan Bem’in toplumsal cinsiyet şeması kuramına göre, annelik tıpkı kimliğin başka öğeleri gibi 

sosyal bir inşanın ürünü olarak, kadınların çocukluktan yetişkinliğe uzanan toplumsallaşma 

sürecinde anneliği kadınsı bir rol, değer ve sorumluluk olarak kodlaması ve içselleştirmesi ile 

inşa edilmektedir. Bu bağlamda kadın, anne olmaya ataerkil cinsiyet kültüründe kendisinin asli 

görevi ve varabileceği en üst mertebe olarak değer atfetmekte ve bu konuma/statüte ulaşmak 

üzere toplumsallaşmaktadır. Çalışmanın dayandığı ikinci kuramsal yaklaşım, Foucault’un 

biyoiktidar-biyopolitika analizleridir. Katılımcıların anne ol(a)mamak/çocuksuzluk/kısırlık 

sorunlarını bertaraf edebilmek için başvurdukları yardımcı üreme teknolojileri ve alternatif 

üreme ve tedavi stratejileri kadın bedeninin medikalize edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu 

bağlamda esasında son derece gündelik yaşama özgü ve doğal sayılan hamilelik ve doğum gibi 

yetilerden mahrum kalan kadınların kısırlıktan kaynaklı olarak “hasta” kabul edilen bedenleri 

çeşitli biyopolitik stratejilerle “sağaltılmaktadır”. Çalışmanın son kuramsal dayanağını oluşturan 

Goffman’ın damga/damgalanma teorisi ise, “makbul” kadın sayılmak için en temel koşullardan 

birini oluşturan anneliği deneyimleyemeyen kadınların gündelik yaşamlarında sosyal 

çevrelerinde eksiklik, yarımlık, günahkarlık, cezalandırılmışlık gibi bağlamlar üzerinden 

dışlayıcı, damgalayıcı ve ayrımcı pratiklere maruz kalmalarını açıklamakta oldukça işlevsel ve 

kullanışlı bir yaklaşım sunmaktadır. 

Bu çalışma giriş, kavramsal çerçeve, araştırmanın metodolojisi, bulgular ışığında 

verilerin değerlendirilmesi ve sonuç ve değerlendirme olmak üzere genel olarak beş bölümden 

oluşmaktadır. Kavramsal çerçevede çalışmanın temel kavramları, konu ile ilgili literatür 

çalışmaları, farklı feminist görüşlerin anneliği değerlendirme biçimleri, annelik ideolojileri, 
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anneliğin dönüşümü ve değişimi, Türkiye toplumunda annelik algısı; biyoiktidar-biyopolitika 

pratikleri bağlamında kadın bedeninin tıbbileştirilmesi ve kısır kadınların yardımcı üreme 

tekniklerini kullanması; bir damgalanma pratiği ve normun ihlali bağlamında 

kısırlık/çocuksuzluk gibi temalar tartışılmıştır. Metodolojide problemi tanımı, amacı, önemi, 

soruları, varsayımları, sınırlılıkları, veri toplama ve veri analiz tekniği hakkında bilgiler verilmiş 

olup; verilerin değerlendirilmesi başlığı altında katılımcılarla yapılan yüz yüze görüşmelerden 

edinilen bulguların literatür ve ilgili kavramlarla ilişkisine değinilmiştir. Son olarak sonuç ve 

değerlendirme bölümünde çalışmadan açığa çıkan genellenebilir yargılar ve çıkarımlar 

derlenerek çalışma özetlenmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Temel Tartışmalar ve Literatür Çalışmaları 

2.1.1. Temel Kavramlar: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kültürü ve Ataerkillik  

 Toplumsal cinsiyet kavramı Scott’un da (1985/2007: 3) belirttiği üzere kadınlar ile 

erkekler arasındaki farkın biyolojik determinizme indirgenerek açıklanmasını reddederek, 

İkinci Dalga Feminizm’den bu yana kadın araştırmaları/çalışmalarında ve cinsiyet 

sosyolojisinde neredeyse bir başucu kavramına dönüşmüştür. Son yıllarda bu kavram etrafında 

yapılmış çalışmaların niceliksel olarak artışına ve niteliksel ve içerik bağlamında çeşitliliğine 

bakıldığında toplumsal cinsiyetin sosyal bilimler mecrasında epey “yükselen bir trende” 

dönüştüğünü söylemek mümkündür. Batılı feminist literatürde “sex” ile kişinin biyolojik-

bedensel özelliklerine, “gender” ile kişinin sosyal-kültürel temsillerine vurgu yapıldığı 

belirtilerek biyolojik ve toplumsal cinsiyet arasında bir ayrıma gidilmektedir. Başka bir 

anlatımla kişinin biyolojik cinsiyeti doğumda atanan birincil cinsiyet özelliklerine göre erilliği ya 

da dişiliği belirlerken; toplumsal cinsiyet sosyal inşalar olan “kadınlık” ve “erkeklik” tanımlarına 

yoğunlaşmaktadır. 1972 yılında Ann Oakley tarafından feminist sosyal bilimler literatürüne 

kazandırılan toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlık ve erkeklik kategorileri arasındaki toplumsal 

farklara değinirken aynı zamanda bu iki cinsiyet kategorisi arasındaki eşitsiz güç ilişkilerine de 

vurgu yapmakta (Marshall, 1999: 98), kadın ve erkek arasındaki doğal farkların erkekler lehine 

kültürel üstünlüklere dönüştüğüne dikkat çekmektedir. İki kavram arasındaki farkı Dökmen 

(2009: 20) cinsiyeti bireyin biyolojik cinsiyetine dayalı olarak belirlenen demografik bir 

kategori olarak; öte yandan toplumsal cinsiyeti ise kadın ya da erkek olmaya toplumun ve 

kültürün yüklediği anlamlar ve beklentiler biçiminde tanımlayarak açıklamaya çalışmaktadır. 

Türköne ise gender (toplumsal cinsiyet) ve sex (biyolojik cinsiyet) ayrımı yerine Türkçe 

karşılıkları olarak cinsiyet ve cins dikotomilerini önermektedir. Buna göre cins sözcüğü biyolojik 

olarak dişi ve erile, cinsiyet ise kadın ve erkeğe karşılık gelmektedir (Türköne, 1995: 7). İkinci 

Dalga Feminizmin en önemli isimlerinden olan Varoluşçu Feminist Simone de Beauvoir’in 

sloganik “kadın doğulmaz, olunur” ifadesi, “biyoloji kaderdir” algısını alaşağı ederek bir cinsiyet 

kategorisi olarak kadınların egemen cinsiyet kültürü ve rejimindeki cinsiyete özgü kuralları 

toplumsallaşma sürecinde içselleştirerek öğrenmesiyle “kadın” kimliğine büründüğüne vurgu 

yapmaktadır. Bu kategorik ayrımla başlayan toplumsal cinsiyet tartışmaları aile, kültür, siyaset, 

ekonomi, hukuk, beden, tarih, edebiyat, medya, bilim, kent, sosyal politika, emek ve erkeklik gibi 

toplumsal kurum ve yapılarla ilişkisini irdeleyen hacimli bir araştırma külliyatına dönüşmüştür. 

Öte yandan uzunca bir süre geçerliliğini koruyan biyolojik/toplumsal cinsiyet ayrımı 1990’lı 

yıllarda Feminizmi içten eleştiren bir feminist olan Judith Butler tarafından, biyolojik cinsiyetin 
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de en az toplumsal cinsiyet kadar sosyal/kültürel inşanın ürünü olduğu bağlamında yeniden 

tartışmaya açılmıştır. Nitekim Butler Cinsiyet Belası (1990/2008) adlı kitabında cinsiyetin ister 

biyolojik ister toplumsal olsun, her ikisinin de gündelik performanslarla yeniden-yeniden icra 

edilmesiyle kalıplaştığını iddia etmektedir. Hem biyolojik hem de toplumsal cinsiyetin 

performatif, yani icra etmeye dayalı performanslara dayalı yönüne dikkat çeken Butler için 

cinsiyet kimlikleri sabit ve kategorik olmayıp değiştirilip dönüştürülebilirdir. Geldiğimiz 

noktada toplumsal cinsiyet yalnızca feministlerin değil aynı zamanda Queer ve LGBTİ+ 

çalışmalarının da vazgeçilmez kavramı ve tartışma alanlarından biri olmuştur.  

Toplumsal cinsiyet kavramının içini dolduran önemli bir sacayağı olarak cinsiyet rolleri, 

Modernizmin kartezyen-düalist yaklaşımına referansla geliştirilen “cinsiyet farklılığı kuramı” 

(Braidotti, 2017) bağlamında toplumu oluşturan iki zıt kutup olarak kabul edilen “kadın” ve 

“erkeğin” yapıp-etmeleri gerekenlerini listelemektedir.  Başka bir deyişle toplumsal cinsiyet 

rolleri bir kadına ve erkeğe toplumsal düzlemde nasıl düşünmeleri, konuşmaları, giyinmeleri, 

davranmaları, ilgi ve ihtiyaçları, bedenlerini nasıl kullanacakları, hangi mesleklere yönelmesi 

gerektikleri gibi gündelik hayata dair birçok alanda bilgiler, yönergeler ve talimatlar 

vermektedir. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar kitabında Connell (1987/2016) “cinsiyet rolü 

teorisi”nden söz ederek, cinsiyet rollerinin kadın ve erkeğe özgü kurgusunun, cinsel karakter 

söylemi ile ilişkisine değinmektedir. Ona göre toplumsal cinsiyet psikolojisinde en yaygın 

anlayış, birer grup olarak kadınların ve erkeklerin farklı kişilik özelliklerine sahip olduğunu 

varsayarak, kadınlar ve erkeklerin, yaradılışları, karakterleri, dış görünüşleri, düşünüş biçimleri, 

yetenekleri ve hatta tüm kişilik yapıları açısından birbirlerinden farklı olduğu düşünülmekte 

olup, bu ayrıştırma mekanizmasının tarihsel kökleri ilkel-komünal yaşayış biçimlerine kadar 

dayanmaktadır (Connell, 1987/2016: 77-85).  Cinsel karakter, kadınlık ve erkekliğe özgü 

sayılan “kişilik özellikleri kümesi”ni baz alarak kişileri “kadın gibi/kadınsı” ya da “erkek 

gibi/erkeksi” şeklinde kategorik iki zıt kutba ayırmaktadır.   

Toplumsal cinsiyet algısı ve rollerini kapsayan, şekillendiren ve anlam kazandıran 

Althusserci bağlamda ideolojik aygıt/üst-yapı ise cinsiyet kültürüdür. Cinsiyet kültürü bir 

toplumun kültürel değer ve egemen normları üzerinden cinsiyet ilişkilerini düzenleyerek, kadın 

ve erkek için normal/anormal davranış kalıplarını belirlemektedir. Türköne’nin tanımıyla 

cinsiyet kültürü, bir toplumun kadına ve erkeğe yönelik tanımlamalarını, bunlara ilişkin 

imajlarını, davranış kalıplarını, cinsiyet kimliklerini, cinsiyet ilişkilerini ve tutumlarını, evlenme 

adetleri, aile tipleri, güzellik anlayışları, giyim kuşamları gibi toplumsal örüntüleri içine alan 

(1995: 13-14) bir “çerçeve” olarak düşünülebilir. Cinsiyet kültürü içinde kadınlar ve erkekler, 

egemen kültürel değerlere uygun birer “ideal” kadın ve erkeğe dönüşürler. Bu da ancak 

toplumsallaşma (sosyalizasyon) süreci ile mümkün olmaktadır. Toplumsallaşma, toplumsal bir 

varlık olan bireyin doğduğu andan itibaren hakim cinsiyet kültürüne uygun bir birey olarak 
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yetişmesini sağlayarak, cinsiyet kimliği kazandırır. Cinsiyet kimliğinin oluşumunda yalnızca aile 

içindeki ilişkiler belirleyici değildir; kişinin kamusal alanda okul ve arkadaşlık ilişkileri, öte 

yandan medyanın sundukları da bireyin model alma, özdeşleşme, kuralları öğrenme şeklindeki 

tepkileri ile yapılandırılan oluşuma etki etmektedirler (Connell, 1987/1998: 256).  

Cinsiyet kültürü cinsiyete özgü birtakım kalıpyargılar inşa etmektedir. Cinsiyet 

kalıpyargıları birtakım bilişsel şemalar sunarak “kadına özgü” ve “erkeğe özgü” olanı 

belirlemektedir. Buna göre örneğin Altan’ın çalışmasından çıkan sonuçlara göre (akt, Dökmen, 

2009: 109) Türk toplumunda kadınlara özgü olumlu cinsiyet özelliklerinden bazıları duygusal, 

çekici, fedakar, sadık, itaatkar, tatlı dilli, zarif ve sabırlı olması şeklinde tanımlanırken, erkeğin 

ise cesur, atılgan, güçlü, kararlı, mücadeleci, otoriter, sert ve kavgacı olması biçiminde 

tanımlanmıştır. Bu bağlamda kadınların aile içinde eşine itaat ederek iyi bir eş ve anne olması, 

mesleki olarak öğretmenlik, ebelik, hemşirelik gibi alanlara yönelmesi, gündelik ilişkilerinde 

çözüm odaklı ve barışçıl olması beklenirken, erkeklerin de aile içinde otoriter bir aile reisi 

olması, fiziksel ve zihinsel olarak güç ve üstünlüğünü kanıtlayacak mühendislik, doktorluk, 

pilotluk, sporculuk gibi mesleki alanlara yönelmesi ve günlük ilişkilerinde sert, mücadeleci ve 

kararlı olması beklenmektedir. Bu ayrım kadınların daha çok ev-içi/aile/yuva/haneyi kapsayan 

“özel alan” ile ilişkilendirilirken, erkeklerin ev-dışı/sokak/işyerini içeren “kamusal alan” ile 

özdeşleştirilmesine yol açmaktadır. Diğer bir deyişle, kadın “doğası” gereği “kadınsı” pratiklerin 

mekanı olan ev-içi/özel alanı temsil ederken, erkek de aynı şekilde doğası gereği “erkeksi” 

deneyimlerin icra alanı olan ev-dışı/kamusal alanın temsilcisidir.  

Tarihsel süreçte kadın ve erkeğin cinsiyet kültüründe konumlanmasına bakıldığında 

Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’nde belirttiği üzere (1884/2009) toplumsal 

iktidarın kadın egemenliğine dayalı anasoylu-anaerkil/matriarkal dönemden erkek 

egemenliğine dayalı babasoylu-ataerkil/patriyarkal döneme geçişle el değiştirdiği iddia 

edilmektedir. Ataerkillik başlangıçta her ne kadar bir akrabalık ve aile sistemini tanımlamak için 

kullanıldıysa da, sonradan feminist kuramcılar tarafından sadece aile ve akrabalık sistemleri 

düzeyinde değil, toplumun bütün kurumlarında yaygınlaşan, bazen iktidar (yönetim) düzeyinde, 

bazen özellikle kapitalizm gibi ekonomik ilişkilerde, bazen kültürel kalıpyargılarda ya da medya 

ve sanat gibi alanlarda açığa çıkan (Türköne, 1995: 37) ve günümüzde dahi geçerliliğini 

sürdüren evrensel boyutları olan bir cinsiyet ideolojisi olarak kabul görmüştür. Diğer bir 

deyişle, geçmişten bugüne kurumsallaşan bilim, sanat, hukuk, ekonomi, din, aile, siyaset gibi 

bütün toplumsal yapıların ataerkil bakışla erkek egemen kural ve normlara göre inşa edildiği ve 

bütün bu alanlarda erkeğin kadın üstündeki tahakkümü vurgulanmaktadır.   

Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl içselleştirildiği ve öğrenildiği konusunda çeşitli 

kuramsal yaklaşımlar mevcuttur. Bunların ilki olan biyolojik yaklaşıma göre bireylerin cinsiyet 

farklılığı tamamen biyolojik faktörlere dayalı olup, cinsiyet kimliğini biyolojik/bedensel 
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kapasite, içgüdü ve hormonlar belirlemektedir (Dökmen, 2009: 48). Bu kurama göre kadının 

bedensel formasyonunun doğurmaya izin vermesi onu doğal olarak “anne” yapmakta iken; öte 

yandan erkeğin teknik, matematik ve mühendislik gibi alanlarda daha “başarılı” olması beyninin 

kadınınkine nazaran büyüklüğü ile ilişkilidir. Bir diğer yaklaşım olan Bandura tarafından 

geliştirilen sosyal öğrenme kuramı, cinsiyet rollerinin ödül-ceza uygulamalarına dayalı edimsel 

koşullanma, başkalarının davranışlarının gözlenmesi ve taklit ve model alma yoluyla 

içselleştirildiğini iddia etmektedir. Bu kurama göre, kız ve erkek çocukların genellikle anne, 

baba, öğretmen, çizgi film kahramanları gibi sevdikleri kişi ya da karakterleri rol model alarak 

cinsiyet farklılıklarını ve kendi cinsiyetlerine özgü normları öğrenirler (Vargel Pehlivan, 2017: 

504). Kohlberg’in geliştirdiği bilişsel gelişim kuramı ise cinsiyet rolü gelişiminde kritik üç 

döneme vurgu yapmaktadır. İlk dönem olan cinsiyeti etiketleme döneminde kız ya da erkek 

çocukların kendi cinsiyetlerini yavaş yavaş tanır, hangisine ait olduğunu anlamaya başlar; ikinci 

aşama olan cinsiyet kararlılığı döneminde cinsiyetin sürekliliğini ve büyüyünce de aynı 

cinsiyette kalacağını idrak etmeye başlar; son aşama olan cinsiyetin değişmezliği evresinde ise 

cinsiyetiyle uyumlu ve tutarlı ilgi ve beğeniler edinerek cinsiyet kimliklerini sabitler (Dökmen, 

2009: 66-67). Psikanalitik kurama göre toplumsal cinsiyetin kazanılmasında üç önemli evre 

mevcut olup, ilk evreyi kapsayan oral ve anal dönemde adına libido dediği yaşam enerjisi 

aktifleşir; ikinci evre olan fallik dönem kadın ve erkek arasındaki farklar anlaşılmaya ve cinsiyet 

kimliği oturmaya başlar; son olarak üçüncü evreyi içine alan ödipal dönemde kız çocuklarının 

babalarıyla ve erkek çocuklarının anneleriyle duygusal bağlılıklar kurması, bu yüzden de 

kızların anneleriyle erkeklerin de babalarıyla çatışmalar yaşaması söz konusudur (Dökmen, 

2009: 43-44). Son olarak bu çalışmanın kuramsal dayanaklarından biri olan ve Bem tarafından 

geliştirilen toplumsal cinsiyet şeması kuramı ise, sosyal öğrenme ve bilişsel gelişim kuramlarının 

sentezini yapmaktadır. Bu kurama göre toplumsallaşan birey cinsiyet rollerini içselleştirme 

sürecinde sosyal öğrenme ve bilişsel gelişim kuramlarında kabul edildiği kadar pasif-alıcı bir 

konumda olmaktan ziyade, oluşturduğu cinsiyet şeması ile bilgileri organize ederek aktif bir 

konumda yer almaktadır. Kurama göre çocukların zihninde “kadın” ve “erkek” şeklinde 

birbirine taban tabana zıt iki kategori/şema mevcuttur. Bu şemalar gündelik yaşamdaki sosyal 

ortamlarda gözlemler yoluyla kadın ve erkeğe özgü tutum ve davranışları örgütlerken, gelen 

bilgileri kadınsı/erkeksi veya eril/dişil şeklinde ayrıştırır. (Dökmen, 2009: 68-76). Örneğin 

zariflik, sevecenlik ve sakinlik gibi kişilik özelliklerinin kadına, atılganlık, cesurluk ve sertliğin 

erkeğe özgü olduğunu şemalar aracılığıyla bilir.  Kendisinin de hangi kategoriye ait olduğunu bu 

şemalar yoluyla öğrenen çocuk için şemalar aslında bir yol haritası, yönerge ya da reçete işlevi 

görmektedir. Bu bağlamda annelik rolünün de bu kuram bağlamında düşünüldüğünde yetişkin 

kadınların çocukluklarındaki sosyal çevre ve gündelik yaşam deneyimlerinden çıkarsadığı ve 

benimsediği bir cinsiyet rolü olarak düşünülebilir. Nitekim kız çocuklarının kadınlığa ilişkin 



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

11 

cinsiyet şemalarının en önemli bileşenlerinden biri olarak annelik, başta kendi annesiyle 

özdeşleşmesi ve çocukken oynadığı “annecilik” rolündeki oyunlar, kendisine alınan oyuncak 

bebekler aracılığıyla yetişkin bir kadının arzusu ve idealine dönüşmektedir.  

2.1.2.  Literatürde Annelik Çalışmaları  

Feminist çalışmalar özellikle 1960’lı yılların sonlarından bu yana sosyal bilimler 

alanında yoğun bir ilgiyle sürdürülmeye devam etmekte olup, akademik platformda da kadın 

araştırmaları/çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları adı altında gittikçe artan bir ilgiyle 

kuramsallaşmaktadır. Feminist çalışmalar halihazırda interdisipliner (disiplinlerarası) ve 

multidisipliner (çok disiplinli) olarak yürütülmekte, kadın cinsinin tarih, bilim, kültür, toplum, 

edebiyat, din, emek ve çalışma yaşamı, aile ve evlilik hayatı gibi olgular karşısındaki konumu 

tartışılmakta, daha da ötesi cinsiyet çalışmaları 1990’lı yıllardan bu yana yalnızca kadınları 

kapsamanın ötesine geçerek “erkeklik çalışmaları” adıyla erkek cinsinin de ataerkillik, 

kapitalizm, hegemonik erkeklik, militarizm ve milliyetçilik gibi olgular etrafında hararetle 

tartışıldığı bir döneme tanıklık etmektedir. Nitekim, Beauvoir’in  İkinci Cins’te belirttiği üzere 

“kadın doğulmaz olunur saptamasının  (Beauvoir, 1949/1993), erkekler için de “erkek 

doğulmaz, olunur” şeklinde uyarlanabileceği, bir cinsiyet kategorisi olarak erkekliğin de 

kadınlık gibi doğuştan, verili, hazır bir form olmasından ziyade toplumsallaşma sürecinde 

öğrenilerek edinildiği, inşa edildiği   anlaşılmıştır. Nitekim, eğer Butler’in dikkat çektiği 

bağlamda cinsiyet/toplumsal cinsiyet egemen cinsiyet rejimi içinde sosyalleşerek ve 

performative ederek (eyleyerek) sonradan edindiğimiz bir kimlik biçimiyse (Butler, 

1990/2008) bu pratiği aynı cinsiyet düzeninin içinde bulunan kadın ve erkekler birlikte 

deneyimler. 

Feminist ve cinsiyet çalışmalarının önemli bir alt dalını oluşturan annelik çalışmalarına 

yönelik literatürün ise özellikle 1970’li yıllarla birlikte oluşmaya başladığını ve günümüzde 

farklı bağlamlarda giderek daha çok tartışılmaya başladığını söylemek mümkündür. Feminizmin 

kronolojik tarihi esas alınarak anneliğe yönelik alan yazının/literatürün tartışılacağı bu 

bölümde Dünya’da ve Türkiye’de farklı bağlamlar ekseninde yapılan çalışmalara vurgu 

yapılacaktır. Ancak annelik konusu biyolojik, toplumsal, ekonomik, psikolojik, politik 

zeminlerde farklı bağlamlar üzerinden tartışıldığı için bu alandaki literatür bir hayli kabarıktır. 

Bu bağlamda Dünya’da bu konunun ilk olarak hangi bağlamlar üzerinden tartışıldığı ve 

Türkiye’de annelik olgusunun hangi eksenler üzerinden araştırma nesnesi yapıldığına kısa bir 

değinmeden sonra, annelik olgusuna “anne olamamışlık” bağlamında sosyolojik perspektiften 

yaklaşan sayılı çalışmaya odaklanılacaktır. 

Anneliğin bir sorunsal olarak feminist kuram ve mücadelenin ilgi alanına girmesi 1960-

70’li yıllar arasında gelişen İkinci Dalga Feminizm ile mümkün olmuştur. Ancak bu durum 
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feminizmin bu tarihlerden önce anneliğe hiç vurgu yapmadığı anlamına gelmez.2 1970’li yılların 

farkı, anneliğin kutsallığının ve gizeminin, o güne değin gelen sorgusuz sualsiz kabulünün 

tartışıldığı ve eleştirildiği bir döneme tanıklık etmesidir. İkinci Dalga Feminizm’in temel sloganı 

olan “kişisel olan politiktir” söyleminin bir yansıması olarak, dönemin en etkili feminist 

akımlarından radikal feminizmin temsilcileri aşk, cinsel özgürlük, heteroseksüel evlilik kurumu 

ve annelik pratiği üzerine kafa yormuşlardır. Bu dönemde, Kate Millet’in Cinsel Politika 

(1970/2000), Shulamith Firestone’un Cinselliğin Diyalektiği (1970/1993) ve Mary Daily’nin 

Gyn/Ecology (1978)  isimli çalışmalarının ortak noktası, heteronormatif aile ve evlilik 

kurumunun, kadınların kamusal ve özel alandaki ikincil konumlarının başat sebebi ve yeniden 

üreticisi olduğunu düşünmeleridir. Bu kuramcılardan Firestone, kadınların ezilmesinin maddi 

temelini “biyolojik işbölümü” ile, başka bir deyişle kadının doğurabilme kapasitesiyle doğrudan 

ilişkilendirmekte; hatta üremenin kadın bedeni üzerindeki kontrolünü azaltmak için yapay 

üreme yöntemleri ve bakım hizmetlerinin kamusallaştırılmasını önermektedir (Firestone, 

1970/1993). Yine 1970’lerde yazılan Jessie Bernard’ın The Future of Motherhood (1974) ve 

Adrienne Rich’in Of Women Born (1976) isimli çalışmaları da, “ataerkil bir kurum olarak 

annelik” ve “kadınsal bir deneyim alanı olarak annelik”3 arasındaki ayrıma vurgu yaparak 

anneliğin tartışılmazlığı mitini aşındırmışlardır.  Sözü edilen bu çalışmaların spesifik olarak 

yalnızca annelik konusuna odaklanmaktan ziyade, anneliği geliştirdikleri feminist kuram içinde 

kadınlığa özgü bir deneyim/pratik biçimi olarak yorumladıklarını belirtmekte fayda vardır. 

Annelik dendiğinde akla gelen bir başucu çalışması, feminizmin Freudyen bir okumasını 

yapan Nancy Chorodow’un 1978 yılında yazdığı The Reproduction of Mothering ( Anneliğin 

Yeniden Üretimi) kitabıdır.  Bu çalışma, cinsiyet kültürünün yarattığı kadın/erkek dikotomisinde 

kadının kendisiyle asla özdeşleşemeyeceğini düşündüğü “erkek”in boşluğunu kapatmak için 

“kendisi gibi yetiştirdiği” ve “kendi ürünü” olan çocuğuyla (özellikle de kız çocuğu) özdeşleştiği 

ve bu bağlamda anneliği kültürel olarak yeniden ürettiğini iddia etmektedir (Chodorow, 1978). 

70’li yıllar boyunca kutsal ve zorunlu annelik söylemi teorik olarak eleştirilirken, pratikte de 

kadınlar artan bir şekilde doğum kontrol yöntemlerine sıkıca sarılmış, çocuk yapmayı ya 

mümkün olduğunca ertelemiş ya da hiç çocuk sahibi olmamışlardır (Badinter, 2010/2015). 

                                                
2 19. Yüzyılın kültürel feministleri Stanton’un “The Matriarchete” (Anaerkillik, 1891) ve Gilman’ın 
“Herland” (Dişi: O’nun Ülkesi, 1915) gibi eserleri annelik ve anaerkillik üzerine ilk çalışmalardandır 
(Donovan, 1992/2015).  
3 İlk olarak Adrienne Rich ortaya attığı fikirle anneliği “kurum olarak annelik” ve “deneyim olarak 
annelik” ikiye olarak ayırır. Buna göre kurum olarak annelik ataerkil cinsiyet düzeninde anneliği 
kadınlara özgü bir görev olarak dayatmakta; deneyim olarak annelik ise anneliği tercih eden kadınların 
çocuklarıyla olan ilişki kurma biçimlerine işaret etmektedir. Ona göre annelik özünde baskıcı değildir; 
ancak anneliğin özgürleştirici yanı hapsedici yanı tarafından sınırlandığı için annelik baskıcı ve eşitsizlik 
üreten bir deneyim haline gelmektedir (Balta Paker, 2009). Rich’in sunduğu bu fikir daha sonra Sara 
Ruddick tarafından geliştirilmiştir.  
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1980’li yıllara gelindiğinde ise, feminizmin kadınları özgürleştirici rüzgarları gerek 

feminist hareket içinden gerekse de anti-feminist yaklaşımlar tarafından karşı ataklarla 

çarpışmak zorunda kalmıştır. Bir önceki dönemin kamusal alana hakim, ücretli bir işte çalışan 

ve çocuk doğurup doğurmama veya ne zaman doğuracağı hakkında nispeten de olsa söz sahibi 

olmaya başlayan kadınları, ekonomik krizler ve muhafazakar ideolojilerin iktidarları yeniden 

ele geçirmeleriyle “eve dönmeye” ve asli görevleri olan karılık ve anneliğe razı olmaya davet 

edilmişlerdir (Badinter, 2010/2015: 37). Bununla birlikte, yeni bir kültüralizm ve naturalizm 

dalgası hortlamaya başlamış; bilim, “annelik içgüdüsünü yeniden keşfetmiş; feminizmin 

Beauvoir’in anneliği kadınların hayatındaki bin yıllık baskının temel kaynağı olarak gören 

anlayışının yerine, anneliğin kadınlığın merkezinde yer alan ve daha insani ve daha dürüst bir 

dünyanın temelini oluşturduğunu düşünen bir “yeni kuşak feminizm” ortaya çıkmıştır 

(Badinter, 2010/2015: 51-67). Bu bağlamda 1980 sonrası dönemde, “maternal feminizm”in 

yükselişe geçtiğini söylemek mümkün olup, bunu kültürel feminizmin 20. yüzyıl uyarlaması 

olarak okuyabiliriz. Bu döneme damga vuran çalışmalardan biri Betty Friedan’ın Kadınlığın 

Gizemi (1983) adlı çalışmasında feministlerin özgürleşme uğruna “eril bir kariyerizm”in 

tuzağına düştüğüne ve eşitlik idealinin muhafazakarlar tarafından “ailenin ölümü” olarak 

yorumlandığına dikkat çekerek, bunun muhafazakarların antifeminist tavırlarına gerekçe 

oluşturduğuna vurgu yapmışlardır. Bu saptama ile Friedan, kendinden bir kuşak önceki radikal 

feministlerin kadınları özgürleştirmek uğruna “aşırı erkekleştirdiği” eleştirisiyle, kadınların 

evlilik, aile ve çocuk doğurmaya dair “ihmallerini” dile getirmiştir (Friedan, 1983). Bir başka 

“neo-kültürel feminist” Sara Ruddick ise, yılında yazdığı Maternal Thinking (1989/1995) adlı 

çalışmasında, anaç-annesel düşünüşün ataerkillik karşısında bir panzehir işlevi görerek, 

anneliğin doğasında bulunan pozitif yönlere ve zenginleştirici etkilerine odaklanmakta, 

maternal düşüncenin yeni bir kamusal etiğin temeli haline gelmesini önermektedir (Ruddick, 

1989/1995). 1980-90’lı yılları kapsayan dönem, yeni sağ politikaların yükselişinde 

muhafazakarlaşma eğilimlerinin arttığı, dolayısıyla da maternalist ideolojinin hortlamasıyla 

yeni bir “muhafazakar feminizm’in açığa çıkmaya başladığı bir dönem olarak okunabilir. 

Nitekim, Badinter’in de vurguladığı üzere, “feminist anneleriyle görülecek hesapları olan yeni 

bir kadın kuşağı, (…) her zaman acelesi olan, mesleki ve ailevi gereklilikler arasında iyi kötü bir 

denge kurmaya çalışan annelerinin aksine, kızlar yeni parolaya karşı duyarlıdırlar: önce 

çocuklar!” (2010/2015: 38).  

1980’li yılların maternalist ideolojisi 1990’lı yıllarda açığa çıkan yeni bir postmodernist-

feminist kuram olan “kesişimsel feminizm”in4 argümanları bağlamında yeniden feminist 

                                                
4 Kesişimsel feminizm, küresel ölçekte kadınlar arasındaki farkları göz ardı etmeden ancak daha çok ortak 
değer, deneyim ve sorunu içeren; kadınlar arasında ırk-etnik köken, sosyal ve sınıfsal konum, din, cinsel 
yönelim ve yaş gibi değişkenlerin ayrıştırıcı etkilerine odaklanmayı öneren postmodern feminist 
yaklaşımdır (Özkazanç, 2017: 24-25).  
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gündemin eleştiri odaklarına oturtulmuş ve “maternalizm güzellemesi’nden öte siyah anneler, 

alt sınıf anneler, göçmen anneler, lezbiyen anneler gibi sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyete bağlı 

olarak gelişen farklı annelik deneyimlerine odaklanmıştır (Öztan, 2015: 94). Bu bağlamda, 

maternalizmin dayattığı “kutsal annelik” ideolojisini yeniden hedef tahtasına oturtan bir başka 

feminist yazar olan Elizabeth Badinter’in “Annelik Sevgisi: 17. Yüzyıldan Günümüze Bir Duygunun 

Tarihi” adlı çalışmasında, anneliğin tarihsel süreçte değişen anlamları üzerinde durulmaktadır. 

Yazar, 13. yy ile 18. yy arasında çocukların dini inançlarına göre “günahkar” doğdukları 

gerekçesiyle anne için bir yük olarak görüldüğü ve aşırı ilgisizlikten dolayı çocuk ölümlerinin 

çok olduğunu, çocuğun işgücü ile ilişkilendirilerek çocuğa ekonomik bir değer atfedildiğini, 

çocuğun değerine ilişkin esas kırılmanın 18. yy’da gerçekleşerek “annelik içgüdüsü” ve “kutsal 

annelik” söylemlerinin yeniden canlandırılarak çocuk sahibi olmaya kadının kendini 

gerçekleştirmesi, eksikliğini tamamlaması bağlamında bakıldığı ve nihayetinde çocuğa 

psikolojik bir değer atfedildiğini iddia etmektedir (Badinter, 1992). Dolayısıyla Badinter’e göre 

kadınlığın çocuk sahibi olmakla tanımlanmasının tarihi 18. yy’a dayanmaktadır. Badinter’in 

annelik literatürüne yaptığı bir diğer önemli katkı, 2010 yılında yazdığı “Kadınlık mı Annelik mi” 

adlı çalışmasıdır. Fransız feminist Badinter bu çalışmasında günümüzün “ideal annelik” 

söylemiyle çocuk sahibi olan kadınların bitmek bilmeyen bir performansla kendilerini 

çocuklarına adayıp anneliği “layıkıyla” icra etmenin derdine düşerek “kadınlıkları”nı 

sonlandırdıklarını; bir başka deyişle günümüzün “modern ideal annesi”nin aynı anda hem kadın 

hem de anne olamayacağını ve çocuk sahibi olmak ya da çocuksuz kalmak arasında bir tercih 

yapmak zorunda kaldığını dile getirmektedir (Badinter, 2010/2015). 

Shari L. Thurer, “The Myths of Motherhood: How Culture Revients the Good Mother” adlı 

çalışmasında 20. yüzyıl anneliğinin geleneksel annelik kalıplarından çok farklı biçimde çocukları 

için her şeyin en iyisini bilmek zorunda olan “uzman anneler” ortaya çıkardığını ve bu yeni 

annelik modelinin mutlak suretle sırtını “bilimselliğe” dayaması gerektiğini iddia ederken, 

böylece standart/ideal annelik profilinin de çizildiğini ve annelere uyulması gereken bir 

zaruriyetler skalasının dayatıldığını belirtmektedir (Thurer, 1994). Benzer şekilde Douglas ve 

Michaels’in “The Mommy Miyth: The Idealization of Motherhood and How It Has Undermined 

Women” isimli çalışmasında ise günümüzün “trend-popüler” annelik söylemi olan aşırı/yoğun 

annelik kavramlarının temelinin “yeni annecilik (new momism)” ideolojisine dayandığı  

belirtilmekte olup, bu annelik biçiminin aşırı korumacı ve baskıcı, aşırı fedakar, aşırı ilgili olması 

gerektiği ve çocuğun bakımından mutlak suretle annenin sorumlu olduğu bile getirilmektedir 

(Douglas & Michaels, 2004).  Yine bu alanda yapılmış ve esas olarak yeni annecilik kavramının 

temelini oluşturan teorisyenlerden biri olarak bilinen Hays’ın “The Cultural Contradictions of 

Motherhood” adlı çalışmasında, günümüzün popüler-hegemonik annelik söylemi “yoğun 
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annelik” kavramının merkezde çocuğun bulunduğu, uzman bilgisine sıklıkla başvurulduğu 

yoğun emek-zaman maliyeti içerdiğine vurgu yapılmaktadır (Hays, 1994). 

Annelik çalışmalarında sıklıkla referans gösterilen bir diğer çalışma İngiliz sosyolog Tina 

Miller’in 2005 yılında yayınladığı “Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler” adlı çalışmasıdır. Bu 

çalışmada Miller, İngiltere, Solomon Adaları ve Bangladeş’teki farklı annelik deneyimlerini 

karşılaştırmalı olarak ele almış, anneliğe dair kültürel mitlerin ve bu kültürlerde deneyimlenen 

anneliğin kesişen ve çatışan noktaları üzerinde dururken, bir yandan da anneliği her kadının 

hissetmesi gereken bir dürtü veya “içgüdü” olarak tanımlamaktan ziyade zamanla olgunlaşan 

bir “duygu” olarak nitelemektedir (Miller, 2005/2010). Anneliğin psikiyatrik bir yorumunu 

yapan Welldon ise, 1988 yılında yazdığı “Anne: Melek mi Yosma mı?: Anneliğin İdealleştirilmesi ve 

Alçaltılması” adlı çalışmasında anneliğin 1960’lı yılların sonlarına değin “melek olmak” ile 

özdeşleştirildiği ve dolayısıyla da annelerin anne olmak konusundaki “başarısızlıklarını” 

herkesten gizleyerek psikolojik bir içe kapanmaya maruz kaldıklarına dikkat çekmiştir 

(1988/2019). 

2.1.2. Türkiye’de Annelik Çalışmaları 

Annelik literatürünün Türkiye’de de gün geçtikçe ilgi gördüğünü ve anneliğe dair 

çalışmaların arttığını söylemek mümkündür. Anneliğe dair yapılan çalışmaların başında, 

anneliği modern Cumhuriyet kimliğinin inşası bağlamında aile eksenli ele alan politik çalışmalar 

yer almaktadır. Bu çalışmaların ortak noktası, Cumhuriyet öncesinde olduğu gibi kadının en 

önemli sorumluluğunu annelik olarak tanımlamak ve “ulusun yeni anneleri”ne devletin resmi 

ideolojisini benimseyen nesiller yetiştirme misyonu yüklendiğine vurgu yapmaktır5 . Son dönem 

annelik çalışmaları ise toplumsal değişme ile birlikte değişen annelik söylemi ve algısını içeren 

“yeni annelik”, postmodern annelik”, “aşırı-yoğun annelik”, “ideal annelik”, “blogger annelik”, 

“alternatif annelik” gibi annelik ideolojisini farklı biçimlerde yeniden üreten veya bunun 

karşısında duran annelik deneyimlerine, anneliğin yeni medya ve iletişim teknolojileriyle ve 

tüketim kültürüyle dönüşümüne odaklanmaktadır.6. Öte yandan anneliğe dair yerli literatürde, 

annelik meselesinin anti-militarist, savaş karşıtı/barış yanlısı bir eksenle Kürt Hareketi ve 

Cumartesi Anneleri bağlamında ideolojik-politik ve aktivizm boyutlarına dikkat çekilen yoğun 

bir külliyatın olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bunun dışında anneliğin biyoiktidar pratikleri 

olarak devletlerin nüfus politikaları ve kürtaj meselesiyle de yakından bağlantılı olduğunu ve bu 

alanlarda da hatırı sayılır bir araştırma/çalışma birikiminin olduğu da aşikardır. Ancak bu 

çalışmanın sınırlılıkları göz önünde tutulduğunda bu alanlardaki tartışmalara girmenin 

                                                
5 Bu çalışmalara “Türk Toplumunda Anneliğin Dönüşümü” başlığı altında daha ayrıntılı olarak yer 
verilecektir.  
6 Bu çalışmalar “Türk Toplumunda Anneliğin Dönüşümü” başlığı altında daha ayrıntılı olarak 
tartışılacaktır.  
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çalışmanın odağından uzaklaşmasıyla sonuçlanabileceği dolayısıyla yalnızca annelik 

literatüründeki mevcudiyetlerinin vurgulanması yeterli olacaktır. 

Bu çalışmanın da konusu olarak kadının anne olamayışı ve çocuksuzluğuna odaklanan 

çalışmaların yerli literatürde çoğunlukla tıp ve psikoloji bilimlerinin perspektifinden çıktığı göze 

çarpmakta olup, sayıları bir hayli fazla olan bu çalışmaların çoğunlukla nicel araştırma 

yöntemlerine dayandığını söylemek mümkündür.  Bu çalışmaların değindiği konular arasında 

infertilite tedavisi gören kadınların ruh sağlığı, evlilik ilişkileri ve cinsel yaşamları (Oğuz, 2004), 

infertil kadınlarda depresyon ve anksiyete durumu (Benli, 2010), infertilite tedavisi gören 

çiftlerde çift uyumunun yaşam kalitesi ile olan ilişkisi (Zeren, 2016), infertilite tedavisinde 

karşılaşılan psikososyal sorunlar (Kırca & Pasinlioğlu, 2013), yardımcı üreme teknikleriyle 

tedavi olan çiftlerin duygusal tepkileri (Dilek, 2009), infertil kadınların eşlerinden ve 

çevrelerinden gördüğü şiddetin yaşam kalitesine etkisi (Ünver Çambal, 2020) gibi temalar yer 

almaktadır. Bu çalışmaların ortak noktası anne olamamaya sosyal teori bağlamından ziyade 

tıbbi-psikolojik bakışla yönelmeleri ve psikolojide kullanılan ölçekler üzerinden nicel analizlere 

girişmeleridir. 

Anne olamamanın/infertilitenin yapılan çalışmalar ışığında çok boyutlu ve disiplinler 

arası bir sosyal olgu olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu bağlamda yalnızca tıbbi ve 

psikolojik-psikiyatrik bir bakış açısıyla açıklanamayacağı da bir gerçektir. Bu ihtiyaçtan 

hareketle infertilitenin antropolojik bir çalışmada sosyokültürel etkileri ile ele alınan (Topdemir 

Koçyiğit 2012) ve yine sosyal antropolojik bir perspektiften bakılarak üremeye yardımcı tedavi 

tekniklerini kullanan kadınların bedensel deneyimleri ve hayatlarındaki etkisine odaklanan 

(Aksoy Sugiyama, 2012); öte yandan tıp ve sağlık alanından olmasına rağmen kısır/infertil 

kadınların damgalanma deneyimine odaklanan (Şen, 2011), damgalanma ve umutsuzluk ile 

başa çıkma stratejileri üzerine yapılan çalışmalara (Kaya, 2018) rastlamak da mümkündür. 

Ancak bu alanda yapılan bütün bu veri-bilgi-araştırma bolluğuna rağmen bu konuya sosyolojik 

odaklı yaklaşan nitel çalışmaların parmakla sayılacak kadar azlığı göze çarpmaktadır. 

Bu çalışmanın da konusu itibariyle annelik alanyazınında anneliği “sosyolojik” bir 

bakışla kısırlık, yardımcı üreme teknolojileri ve anne olamamanın toplumsal yansımalarına 

odaklanarak açıklamaya çalışan az da olsa çalışmalar mevcuttur. Bunların ilki kısırlık sorununu 

ve tedavisini Foucaultcu anlamda bir biyoiktidar alanı olarak tanımlayarak bir kısırlık 

merkezinde tedavi olan ya da üreme teknolojilerinden faydalanan kadınlarla görüşülerek 

yapılmış  “Kısırlık: Olanak ve Tahakküm” isimli çalışmadır  (Akşit, 2009). Bu alandaki ilk 

çalışmalara bir diğer örnek “In Vitro Fertilizasyonun Türkiye’deki Yerel Kültürü: Kadınların Tüp 

Bebek Teknolojileri Anlatıları” adlı çalışma olup, bu çalışmada tüp bebek teknolojilerinin yerel 

bağlamdaki karşılıklarına bakarak, bu teknolojileri deneyimleyen kadınların göz ardı edilen 

sorunlarına dikkat çekilmektedir (Mutlu, 2009a). Bir diğeri kısırlığın tıbbileştirilmesiyle bir 
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hastalık olarak tanımlanmasına değinerek modern orta sınıf kadınının kariyer kadını olmak ve 

doğurganlık krizi arasında kaldığına dikkat çeken “Kariyer de Yaparım (Tüp) Bebek de!” isimli 

çalışmasıdır (Mutlu, 2009b).  Yine bu alanda yapılmış “Öznelik Kapasitesi Bağlamında Biyolojik 

Annelik: Üremeye Yardımcı Teknolojileri Kullanan Kadınların Deneyimleri” isimli bir başka 

çalışmada, yardımcı-teknolojik üreme stratejilerini deneyimleyerek anne olmak isteyip de 

biyolojik/fizyolojik engellerden kaynaklı anne-olamayan ya da bu yollarla anne olma imkanına 

erişen kadınların “biyolojik annelik” üzerinden giriştikleri “öznelik inşaları” tartışılmaktadır 

(Sari, 2014).  “Tüp Bebek Konusuna Sosyolojik Bir Bakış: Temellendirilmiş Kuram Çalışması” adlı 

çalışmada da herhangi bir sebepten dolayı çocuk sahibi olamayan kadınların tedaviye,  gündelik 

yaşam pratiklerine ve damgalanma mekanizmalarına yönelik anlatıları konu edilmektedir (Bal, 

2014). Anne olmamak ve çocuksuzluk temalı bir başka çalışma olan “Pronatalist Kültürde Anne 

Olmamak” adlı çalışmada ise evli ya da bekar olup isteyerek ya da istemediği halde anne 

ol(a)mayan,  üremek için biyolojik saat olarak bilinen 35 yaş üstü kadınların üreme yanlısı bir 

cinsiyet kültüründe varoluş ve direnme pratiklerine odaklanılmaktadır (Salman Yıkmış, 2018). 

Öte yandan literatürde “gönüllü çocuksuzluk” olarak bilinen anneliğin reddi üzerine 

yapılmış bir çalışma örneği olarak “Kadınlık, Annelik, Gönüllü Çocuksuzluk: Elisabeth 

Badinter’den Kadınlık mı Annelik mi?, Tina Miller’dan Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler ve 

Corinne Maier’den No Kid Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Okuma Çalışması” adlı yazıda anneliğin 

içgüdüsel  ve kutsal olduğu söylemleri ve modern anneliğin tasvir ettiği ideal annelik dayatması 

kuramsal bir eleştiriye tabi tutulmaktadır (Sever, 2015). Bu çalışmaya paralel biçimde  “Ataerkil 

Toplumda ‘Gönüllü Çocuksuzluk’: Türkiye’de ‘Gönüllü Çocuksuzluk’u Seçen Kadınlara Dair Algı ve 

Yaklaşımlar” isimli çalışmada doğurmasına bir engel olmadığı halde doğurmayarak anne 

olmamayı seçen kadınların yaşam deneyimlerine odaklanılmaktadır (Dalay Tez, 2016). 

Bunlar dışında anneliği “toplumsal cinsiyet” ve “kimlik” olguları bağlamından ele alarak 

eleştirel yaklaşan çalışmalara değinmek faydalı olacaktır. Bu çalışmalardan biri olan “Annelik 

Rolü Üzerine: Kadının ‘Annelik’ Kimliği Üzerinden Tahakküm Altına Alınması” adlı çalışmada 

araştırmadaki katılımcıların Türk toplumunda anneliğin egemen cinsiyet kültüründeki hakim 

kodlamalarla nasıl anlamlandırıldığı, toplumun annelik üzerine dayattığı normları kabullenme 

ya da reddetme biçimleri üzerinden, anneliğin toplum tarafından nasıl bir denetlenme ve 

tahakküm biçimine dönüştüğü üzerinde durulmaktadır (Dudu Karaman & Doğan, 2018).  

Benzer konu ve bağlam “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadınların Annelik Deneyimleri Üzerine 

Bir Saha Çalışması” isimli araştırmada Van kent merkezindeki çocuk sahibi kadınların egemen 

cinsiyet düzenindeki annelik pratiklerine odaklanılarak, farklı sosyo-ekonomik değişkenlere 

rağmen anneliğin kutsallığı ve kadınlığa dair temel bir cinsiyet rolü algısının değişmediği 

sonucuna varılmıştır (Gezer Tuğrul, 2019). Anneliğin toplum ve kültürlerin egemen kültürel 

değerleri ve halihazırda geçerli devlet politikalarından bağımsız olmadığına dikkat çeken 
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“Annelik, Söylem ve Siyaset” adlı makalede anneliğin “anneler/annelik-üstü” bir öneme sahip 

olduğu dile getirilmektedir (Öztan, 2015). Benzer şekilde  “Annelik, Söylem ve İktidar: Eleştirel 

Bir Tartışma” adlı bir başka çalışmada ise annelik mefhumu tarihsel-kültürel bağlam, feminist 

bağlam ve biyopolitik bağlam çerçevesinden yorumlanarak kadınların her dönemde farklı bakış 

açılarının dayattığı hegemonik annelik söylemleriyle baskılandığı iddia edilmektedir 

(Timurturkan, 2019).   

2.1.4. Farklı Feminist Anlayışların Anneliğe Bakışı 

Feminist bir bakış açısından anneliğe dair yapılan çalışmaların tarihi, 19. yüzyılın 

kültürel feminizmine dayandırılmaktadır. Feminist mücadelenin nüvesini oluşturan Birinci 

Dalga Feminizm/Aydınlanmacı-Liberal Feminizm”in odağını erkeklerle eşit yurttaşlık, oy ve 

medeni haklar gibi daha kamusal meselelere yöneltmesi, kadının ev-içi/özel alan/ailedeki 

konumunu ihmal etmesine yol açmıştır. Bu eksikliği 19. yüzyıl kültürel feministleri, kadınlığı 

“dişil etkiler” bağlamında tanımlayarak tarihin derinliklerinde anaerkil/anasoylu bir döneme 

vurgu yaparak kapatmaya çalışmakta, annelerin hakimiyetinde farklılıkların barışçıl bir-

aradalığının mümkün olduğu uzak bir geçmişte anneliği kutsallaştırmaktadırlar (Donovan, 

2010/2015: 85-86). Kültürel feministlerin sorun edindikleri başlıca temalar, aile, evlilik, 

annelik, doğum kontrolü ve kürtaj hakkı, savaş karşıtlığı olmuştur. 

Kültürel feministler, kadın bedeninin sevgi, barış, huzur, adalet ve bolluğun 

hakimiyetindeki kolektif bir yaşamı mümkün kılacak bir potansiyele sahip olduğunu iddia 

etmekte (Şaşman Kaylı, 2011: 84), anneliği de bu yaratımın itici gücü olarak tanımlamaktadırlar. 

Bu bağlamda, insanlık tarihinde “anaerkilliğin” var olduğu fikrini ileri süren ilk feministlerden 

olan Stanton, bu dönemde kadınların kendi kaderlerinin belirleyicileri, çocuklarının 

koruyucuları ve ev yaşantısının, dinin ve yönetimin en üst düzeyde hakimi olduklarını 

savunmaktadır (Donovan, 2010/2015: 86). Bir başka kültürel feminist Gilman ise annelik 

enerjisi ve sevgisinin toplumu bir arada tutan bir güç olduğuna inanırken, anneliği doğurmakla 

özdeşleştiren biyolojik annelik kültünü eleştirerek anneliği sevgi, şefkat ve olumlu enerjilerle 

bir yaşam biçimi olarak tanımlamaktadır. Gilman’ın feminist ütopya olarak bilinen Kadınlar 

Ülkesi’nde annelik her ne kadar olumlansa da, çocuk doğurarak anne olmak kadınların seçme 

özgürlüğünün olduğu bir alternatif olarak sunulmuş; çocukların bakımı ise ülkedeki bütün 

kadınların üstlendiği kolektif bir sorumluluk olarak tanımlanmıştır (Gilman, 1979/2018: 165). 

Bu bağlamda Gilman için annelik kadın bedenine dayatılan bir zorunluluğun aksine icra 

etmekten keyif aldığı bir pratiğe dönüşmektedir7. 

                                                
7 Bu fikrin, daha sonra A. Rich ve S. Ruddick’in de sözünü de sözünü ettiği “kurum olarak annelik” ve 
“pratik olarak annelik” ayrımının nüvesini oluşturduğu da söylenebilir. 
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Annelik kültürel feministlerce kadına özgü dişil etkiler bağlamında tanımlansa da, 

kadına dayatılan zorunlu/biyolojik anneliğin de ilk eleştirenleri yine kültürel feministler 

olmuştur. Bu odakla ömrünü mücadeleye adamış bir kültürel feminist olarak Goldman, anneliği 

kadın bedeninin kadına sunduğu çok özel bir armağan olarak tanımlasa da doğum kontrolü ve 

kürtaj hakkının en önemli savunucularından olmuştur. Nitekim, Gilman ve Goldman için 

evlilik/aile/yuva ideolojisi, kadını bedeninin getirdiği sınırlılıklara hapsederek kadının içindeki 

üretken potansiyeli körelten denetim mekanizmalarıdır. Bu bağlamda Goldman’ın anneliği 

ancak kadın isteğinde ve hazır olduğunda olumladığını, evlilik kurumunun aşkı öldürdüğünü 

iddia ederek özgür aşk ve özgür anneliğe çağrı yaptığını söylemek mümkündür (Goldman, 

2006). Kısaca kültürel feministler, annelik enerjisi ve annelik sevgisinin toplumu bir arada tutan 

bir güç olduğuna inanarak, kadınları sezgilerine güvenen, savaş karşıtı ve barışçıl, doğaya ve 

insan dışındaki varlıklara karşı duyarlı olarak tanımlamışlardır. 

Feminizmde annelik tartışmasının bir diğer önemli ayağı 1960’lı yıllara denk gelen İkinci 

Dalga Feminist Hareket’e dayanmaktadır. İkinci Dalga Feminizm kadınların “uyanışı” ile beraber 

oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış; feminizmin Freudyen okuması, Marksist ve sosyalist 

yorumları, varoluşçulukla ilişkisi ve radikal yorumlamaları ortaya çıkmıştır (Donovan, 

1992/2015). 

Feminizmin varoluşçu yorumu, ataerkil cinsiyet rejiminde erkeğin ve erilliğin olumlu ve 

“normal” olana; kadının ise olumsuza ve norm-dışına, bu bağlamda erkeğin “mutlak özne”, 

kadının ise öteki/diğeri/nesne konumuna tekabül ettiğini iddia etmektedir (Donovan, 

1992/2015: 232). Varoluşçu feminizm, esasında Aydınlanmacı Modernizmin Kartezyen 

anlayışına göre dikotomik olarak konumlandırılan erkek/kadın, kültür/doğa, akıl/beden, 

kamusal alan/özel alan gibi ikiliklerle erkek lehine yapılandırılandırılmış bir cinsiyet düzenini 

eleştirmektedirler 8. Bu bağlamda, Simone de Beauvoir’un İkinci Cins kitabı ile özdeşleşen 

varoluşçu feminizmin temel savı, bir cinsiyet kategorisi olarak “kadınlık”ın, bir diğer cinsiyet 

kategorisi olan “erkeklik”in “ötekisi” olarak konumlandırıldığı, dolayısıyla erkekliğin “norm”u, 

kadınlığın da “norm-dışı” olanı ifade ettiğidir (Beauvoir, 1949/1993). 

Feminist literatürün en sık tartışılan iddialarından biri haline gelen “kadın doğulmaz, 

olunur” söylemiyle Beauvoir, kadının kültürel bağlamdaki ikincilliğinin bir ayağını da, biyolojik 

donanımından kaynaklanan çocuk doğurma işlevine bağlamaktadır. Nitekim O’na göre 

kadınların özgürleşmesi ve kendi geleceğinin inşasından mahrum bırakan en önemli engellerin 

başında annelik vasfı gelmekte; kadına annelik bedensel bir yazgı olarak dayatılmakta ve ancak 

bu yolla kendini tamamlayabileceğine inandırılmakta; kadın çocuk doğurma işinin kölesi ve 

                                                
8 Bu ikiliklerin ilki daima erkekle, sonrakiler ise kadınla özdeşleştirilmiştir. Kimliğin “öteki” üzerinden 
inşası, öteki olana doğal-(mış gibi) bir olumsuzluk yükleyerek ben/biz’den olmayanı daima olumsuzluklar 
ve kötülüklerle tanımlamaktadır (Hall, 1998). 
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soyun devamı için bir “kuluçka makinesi” haline getirilmekte; doğum ve emzirme süreçleri son 

derece sıkıntılı ve acı verici bir deneyim olarak tanımlanmaktadır (Şaşman Kaylı, 2011: 68-70). 

Buradan anlaşıldığı üzere, Beauvoir için anneliğin kadın için olumlu bir yanı olmadığı gibi, 

“kutsal annelik” mitinin kadının konumuna yönelik bir ikiyüzlülüğün kanıtı olduğu ve kadının 

“annelik içgüdüsü” masalıyla kamusal yaşamdan uzaklaştırılarak ev-içi rollere indirgendiğini 

iddia etmektedir (Beauvoir, 1949/1993). 

Marksist ve sosyalist feministler, kadınların annelik rolüne hapsedilerek “ataerkil 

kapitalizmi” yeniden üretmeye teşvik edildiğini, kadının ev-içinde başta çocuk doğurmak ve 

yetiştirmeye dayalı ücretsiz/görünmez/karşılıksız emeğinin aynı anda hem kapitalist işverene 

hem de ataerkil ideolojiye hizmet ettiğini iddia etmektedirler (Donovan, 1992/2015). 

Freudyen feminizmin en önemli temsilcilerinden Nancy Chorodow, Anneliğin Yeniden 

Üretimi (1978) adlı eserinde egemen cinsiyet kültüründe kadın ve erkeğe yönelik üretilen 

toplumsal cinsiyet rollerinin “anneler” tarafından yeniden üretildiğini9, dolayısıyla cinsiyete 

dayalı kimliklerin oluşumu ve toplumsal hayatın özel ve kamusal olarak ayrılmasında kadının, 

“psişik olarak taban tabana zıt olduğu erkek” ile özdeşleşememesi ve bu eksikliğini kendi 

“yaptığı” çocukla özdeşleşmeye çalışarak anneliği yeniden üretmeye hizmet ettiğini dile 

getirmiştir. Bir başka anlatımla, düşünüre göre kadınlar sürekli olarak ihtiyaç duyduğu kişisel 

ilgiyi erkeklerden bulamadıkları gerekçesiyle anneliğe yönelmekte ve annelik isteğinin temel 

sebebi psiko-sosyal etkenler olarak karşımıza çıkmakta olup;  cinsiyete dayalı işbölümünün 

temelinde “annelik rolü” mevcuttur ve “anne olarak kadınlar” toplumsal yeniden üretimin en 

önemli aktörleridir (Erdoğan, 2008: 76). 

İkinci Dalga’nın önemli temsilcilerinden olan radikal feministler ise, anneliğe dair en 

“marjinal” eleştiri ve alternatif annelik stratejilerini önermekle ünlüdürler.10 Radikaller, 

özellikle heteroseksüel evlilik/aile kurumuna teoride ve pratikte karşı gelerek, üreme için 

rahim-dışı yollar önermektedirler (Donovan, 1992/2015: 270). Önde gelen radikal 

feministlerden Shulamith Firestone Cinselliğin Diyalektiği’nde tüpte döllenme ve yapay 

plasentalar gibi aygıtların kullanıldığı yeni üreme yöntemlerini teklif etmekte, bu yolla 

erkeklerin de çocuk sahibi olabileceğini ve hamilelik ve doğurmanın kadına zorla dayatılan bir 

zorunluluk olmaktan çıkacağını iddia etmektedir (Firestone, 1970/1993). Ona göre, toplumun 

yarısını oluşturan kadınların toplumun bütünü için çocuk yetiştirme sorumluluğunu üstlenmesi 

bedensel olarak sömürülmesine yol açtığı için, hızla gelişen teknoloji yapay üreme teknikleriyle 

                                                
9 Chodorow, annenin erkek çocuk ve kız çocuğu yetiştirirken farklı yaklaşımlar sergileyerek erkek çocuğa 
bağımsızlığını kız çocuktan daha erken verdiğini ve kız çocuğu kendisine (anneye) daha bağımlı 
yetiştiğini, bu ayrımın da erkekleri daha yüksek bir egoyla kamusal alana hazırlarken, kız çocuklarını 
annelerinin bir kopyası olarak ev-içine yönlendirdiğini iddia etmektedir (Chodorow, 1978).  
10 Radikal feministlerin ilgilendiği pornografi, fahişelik, cinsel taciz ve tecavüz, şiddet, doğum kontrol, 
kürtaj hakkı, yapay döllenme, tüp bebek, anlaşmalı-taşıyıcı annelik, heteroseksüalizm/heteronormatiflik 
gibi konular dolayısıyla “radikal” adlandırmasını taşımaktadırlar.  
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kadının tek başına sırtlandığı bu “yük”ten kurtulmasına olanak sağlayabilir (Şaşman Kaylı, 

2011: 132). Yapay üremenin, çocuğu annenin bedeninden kopararak, “annelik içgüdüsü” mitini 

aşındıracağını ve böylece çocuğun anne ve babaya eşit mesafede duracağı, anne-babanın çocuk 

bakımında eşit roller üstlenebileceği ve sonuç olarak çocuğun anneye bağımlılığının 

azaltılabileceği iddia edilmektedir (Firestone, 1970/1993: 23). Firestone’nin fikirlerini dile 

getirdiği 1970 yılı için oldukça radikal kaldığını belirtmekle birlikte, uygulamadaki sıkıntılar ve 

ideolojik karşı duruşlar bağlamında günümüzde bile radikalliğini yitirmediğini söylemek 

mümkündür. Nitekim, radikal feminizmin savaş açtığı aile kurumu bütün kültürel değişim ve 

teknolojik gelişmelere karşın günümüz toplumlarının en önemli bileşenlerinden biri olmaya 

devam etmektedir.11 

1990’lı yıllarla başlayan Üçüncü Dalga Feminizm ise küresel feminizm, postmodern 

feminizm, ekofeminizm ve kesişimsel feminizme dair yaklaşımları içermektedir. 90’lı yılların 

feminizminin temel farkı, 80’li yıllarda atak yapan natüralist maternalizm12 ideolojisiyle yeniden 

yükselişe geçen “kadın=anne” formülasyonunun tekrardan eleştiriye tabi tutulmasıdır. Nitekim, 

1980’li yıllarda yeniden yükselişe geçen kültürel feminizm dalgası, kadınlığı yeniden annelik 

erdemiyle tanımlamaya girişmiş, anneliği daha insani bir dünya düzeninin temelini 

oluşturabilecek çok önemli bir kadınlık deneyimi olarak tanımlamaktadır (Badinter, 

2010/2015: 61). Bu akımın en önemli temsilcilerinden olan neo-kültürel feministler S. Ruddick, 

B. Friedan ve A. Rich’e göre annelik özünde kadınlar açısından baskıcı, kısıtlayıcı bir kurum 

olmanın aksine, anaç düşünce yeni bir toplumsallaşma düzeninin temelinde yer aldığı takdirde 

sadece kadınları değil bütün insanlığı özgürleştireceğine inanmaktadırlar. Oysaki, kesişimsel 

feminizmin öncülleri, dünyadaki bütün kadınları içeren biyolojik/kutsal/ideal annelik 

söylemlerinin pratikteki annelik deneyimlerini karşılamadığı, bunun aksine anneliğin de 

kadınlığın her durumunda olduğu gibi farklı sınıf, ırk, tabaka gibi değişkenlerle farklılık 

gösterdiğini iddia etmektedir (Öztan, 2015:  94). Öte yandan yine bu dönemde feminist hukuk 

kuramları tartışılmaya başlanmış, “kadınlık durumlarının erkek terimleriyle yargılanmasının 

kadınların eşitlik haklarının ihlali” (MacKinnon, 2003: 730) olduğuna dikkat çekilmiş; örneğin 

kadını iş piyasasından çeken en önemli “kadınlık durumu” olan hamileliğin ve çocuk 

doğurmanın kadınlığa özgü bir “zorunluluk” olarak algılanması ve gerek aile gerekse de toplum 

ve devlet tarafından kadının tek başına sorumlu tutulması eleştirilerek, hamileliğin bir 

“insanlık” durumu olduğu ve bu bağlamda hamilelere de diğer insanlara (özellikle de erkeklere) 

                                                
11 Öte yandan, Firestone’nin teknolojiye bel bağlayan üremeye yönelik radikal fikirleri insancıl ve etik 
olmamakla; kadınların ikincil konumunu yalnızca doğurganlığına bağlamasıyla da biyolojik 
determinizmin tuzağına düştüğü gerekçesiyle eleştirilmektedir (Donovan, 1992/2015: 282).  
12  Natüralist maternalizm, 1970’li yıllarda “doğaya dönüş” sloganıyla bütün kadınların biyolojik ve 
psikolojik olarak “anne” olmaya “içgüdüsel” olarak hazır olduğunu, anneliğin tamamen hormonlara bağlı 
olan bedensel süreçlerden ibaret olduğunu iddia eden biyolojik determinist bir toplumsal cinsiyet 
ideolojisidir (Badinter, 2010/2015).  
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olduğu gibi “eşit davranılması” ve dezavantajlı konumlara itilmemesi gerektiği önerilmektedir 

(Donovan, 1992/2015: 369). 

2.2. Anneliğin Dönüşümü ve Güncel Tartışmalar 

2.2.1. Ataerkil İdeolojide Anneliğin Toplumsal/Kültürel İnşası 

Annelik, bir ilgi ve eleştiri nesnesi olarak, her ne kadar 19. yüzyıla denk gelen feminist 

çalışmalarla mercek altına alınmışsa da, anneliğe dair yazılıp söylenenlerin tarihi çok daha 

eskilere dayanmaktadır. Nitekim, insanlık tarihine dair en köklü ipuçlarını veren mitolojide de 

anneliğe sıklıkta değinilmekte; annelik, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında “kadına özgü” 

pratikler ve nitelendirmelerle bolca tarif edilmiştir. Bilindiği üzere mitolojik söylemde özellikle 

Promethus ve Zeus gibi güç timsali karakterler bağlamında eril tanımlamalarından çok daha 

önce bütün insanlar ve insan dışındaki varlıkların yaratıcısı olarak “Ana Tanrıça”, “Ulu Tanrıça” 

ya da “Doğa Ana” figürleri betimlenmektedir. Bu figürler çoğunlukla hayat veren en üstün 

yaratıcı, tüm insan hayatının, tüm tabiatın ve yiyeceklerin kaynağı olarak tasvir edilmektedir. 

Ana Tanrıça imgesi, Batı (Yunan) mitolojisi ve Doğu (Sümer, Babil, Mısır, Çin, Türk vb.) 

mitolojilerinde benzer içerikler fakat farklı adlandırmalarla oluşturulmuştur. Nitekim, Yunan 

mitolojisinde “Tanrıça”, erkek yaratıcı olan “Tanrı”nın dişil versiyonu olup, doğurmak, 

bereketlendirmek, yeniden inşa etmek, annelik yapmak, bakire olmak ya da fitne fesat üretmek 

gibi “kadınsı” rolleri üstlenmektedir (Schmitt Pantel, 2005: 36). Örneğin, Yunan mitolojisinde 

Yaratılış’ın mimarı olan Ana Tanrıça’lar, “doğurganlık” özelliği vurgulanarak ve Toprak Ana 

metaforuyla da üretkenlik ve verimlilik vurgusuyla dişil öğelerle tasvir edilen Gaia, Rheia ve 

Demeter’dir. Yunan mitolojisinin “anneliğe” dair bir başka önemli figürü, Toprak Ana/Bereket 

Tanrıçası Demeter ve kızı Persephone ilişkisinde açığa çıkmaktadır.13 Bu mitolojik anne-kız 

ilişkisinin temelinde bir annenin kızına duyduğu sonsuz sevgi ve onun yokluğunda yapabileceği 

kötülükler yer almaktadır. Öte yandan Doğu mitolojisinde de Tanrıçaların çoğunlukla bereket ve 

doğurganlıkla özdeşleştirildiği görülmektedir. Babillerin Bereket Tanrıçası İştar, Mısırlıların 

Ana Tanrıçası İsis, Türklerin Ak Ene’si, Friglerin Bereket Tanrıçası Kibele, Çinlilerin Ana 

Tanrıçası Nugua (Rosenberg, 1997/2005) bunlardan bazılarıdır. Görüldüğü üzere insanlık 

tarihin ilk yazılı kaynaklarından bu yana kadının “annelik” ve “doğurganlık” üzerinden 

betimlenmesi söz konusudur. Sonuç olarak da Ana Tanrıça kültleri “yaşamı yaratan kimdir?” 
                                                
13 Anne-kız ilişkisi Schmitt Pantel’in çalışmasında (akt. Özcan Elçi, 2018: 831) şöyle anlatılır:  “Bereket 
Tanrıçası Demeter’in Tanrı Zeus’tan olma kızı Persephone, her gün yaptığı gibi eline bir sepet alıp 
kırlarda gezinerek çiçek toplar. Arzu Tanrıçası Afrodit ve Aşk Tanrısı oğlu Eros ile işbirliği yaparak güleç 
yüzlü Persephone’u kendine aşık etmeyen isteyen Karanlıklar/Yeraltı Tanrısı Hades, gün ışığını çok seven 
Persephone’yi yeraltına kaçırır. Kızının kaçırılmasıyla kahrolan ve kızını bulamayan Toprak Ana Demeter 
tüm ölümlüleri cezalandırarak toprağı kurutur ve mahsul alınmasını engeller. insanlığı bu şekilde 
cezalandıran Demeter, sonradan yılın bahar aylarında dahi olsa kızına kavuşmanın sevinciyle yeniden 
dünyayı güneşe boğar ve toprağı bereketlendirir.”  
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sorusuna “Ana Tanrıça ve onun cisimleşmesi olan Kadın” olarak yanıt verirler (Berktay, 2012: 

47). 

İnsanlık tarihinde bir zamanlar kadınların egemen olduğu tezi yalnızca mitolojik 

söylemle sınırlı kalmamış, tarihçi ve antropologlar da erkeğin mutlak egemenliğinden önce 

anaerkil/anasoylu/anayerli bir dönemin gerçekten var olup olmadığıyla ilgilenmişlerdir. 

Berktay’ın da belirttiği üzere (2012: 38), matriarki (anaerkillik), kadınların erkeklerle yalnızca 

eşit oldukları değil, aynı zamanda denetim, iktidar ve egemenlik sahibi oldukları bir toplumu 

belirtmek için kullanılmaktadır. Kültürel feministlerin sonradan “altın çağ”14 olarak 

hatırlattıkları bu dönemde, babalığın üremedeki rolü henüz bilinmediğinden, soy anne 

üzerinden devam etmekte olup “analık hukuku” hüküm sürmektedir (Engels, 1884/2009).15 

“Kadının Altın Çağı”, babalığın üremedeki rolü, “dölleyici kudreti” fark edildikten sonra 

güç, denetim ve iktidarın, soy, miras ve aile hukukunun erkek tarafından belirlendiği ataerkil 

topluma geçişle son bulmuştur (Berktay, 2012). Bu geçişin en önemli sacayaklarından biri de 

tek-tanrılı dinlerin kadına ve anneliğe yaklaşımlarıdır. Mitolojik söylem ve anaerkil dönemde 

“yaşamın yaratıcısı” olarak görülen kadın dinsel söylemde “günahın yaratıcısı” ve dünyadaki acı 

ve ıstırabın kaynağı olarak betimlenmektedir. Kadın cinsinin ilk örneği olarak tasvir edilen Hz. 

Havva, işlediği ilk günahla16, erkek cinsinin prototipi olan ve aynı zamanda ilk peygamber olarak 

kabul edilen Hz. Adem’in de “cennetten kovulma”sına sebep olmuştur (el-Bakara 2/34-36; krş. 

Tâhâ 20/121, akt. İslam Ansiklopedisi, 2020). Öte yandan, mitolojik ve Antik söylemde kadının 

doğurganlığı bağlamındaki  “yaratıcı kadın” imgesi, her üç İlahi dinde geçerli olan, ilk kadın 

örneği olarak Havva’nın ilk erkek örneği olarak Adem’in kaburga kemiğinden yaratılış 

hikayesiyle tepetaklak edilmiş, erkeği doğuran ve hayat veren kadın algısı “erkekten yaratılma” 

ile son bulmuştur. 

Dinsel söylemde annelik, özellikle de tek tanrılı dinlerde kadının ulaşabileceği “en üst 

mertebe” olarak tanımlanmaktadır. Yahudi inancında evlilik “Tanrı’nın topluluğuna gitmek”, 

Tanrı’nın emri gereği çocuk yapmak ve çoğalmak olarak yorumlandığı için bekarlık kadın ve 

                                                
14 19. yy’ın kültürel feministlerinden E. Stanton “The Matriarchate” (Anaerkillik) eserinde, “annelerimizin 
uzak bir geçmişte bir zamanlar yönetici güç olduklarını ve bu gücü de insanlığın iyiliği için 
kullandıklarını” iddia etmekte; öte yandan anaerkil bakışın o dönemde barışseverlik, işbirliği, 
farklılıkların şiddetsiz biraradalığı ve kamusal hayatın uyumlu bir şekilde düzenlenmesini sağladığı 
düşünülmektedir (akt, Donovan, 1992/2015, s. 74-86).   
15 Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni’nde Engels, üç kola ayırdığı insanlık tarihinde yabanlık 
döneminde grup halinde evlilik, barbarlık döneminde iki başlı evlilik ve son olarak uygarlık döneminde 
ise tek eşli evliliğin hüküm sürdüğünü dile getirmektedir. Grup halinde evliliklerde babanın üreme 
üzerindeki rolü bilinmediğinden soy anne üzerinden devam etmektedir. Ancak bu durum, “karı-koca 
evliliği”ne evrildiği andan itibaren babanın mirasını “gerçek çocuklarına” bırakma isteğinden kaynaklı 
yalnızca kadın için geçerli olan tek-eşli evlilik biçimine geçilmiştir. Engels, analık hukukun bu şekilde sona 
erdirilmesini, “kadın cinsinin büyük tarihsel yenilgisi” (Engels, 1884/2009: 69) olarak yorumlamaktadır.  
16 Havva’nın suçu “ilk günah”ın faili olmasıdır. Topraktan yarattığı kadın ve erkeği Cennet’e yerleştiren 
Tanrı, yasakladığı tek ağaçtan Şeytan’ın Havva’nın aklına girmesi ve Havva’nın da Adem’i ikna etmesiyle 
yasaklı meyveyi yemelerine öfkelenir ve yarattığı ilk kadın ve erkeği Dünya’ya sürgüne yollar.  
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erkek için hoş görülmemekte; bu bağlamda da Tanrı’nın buyruğunu yerine getiren “anne-kadın” 

toplumda önemli bir konumu işgal etmektedir (Şeker, 2015). Öte yandan Hıristiyanlık inancında 

“kutsal annelik” metaforunun en önemli temsilcisi olarak bilinen Meryem Ana, hem kadınlığın en 

masum hali bakireliği, hem de en yüce hali anneliği bir arada barındıran bir külttür (Carmody, 

1989: 161).  Meryem ana figürü anneliği kutsallık ve masumiyet, cefakarlık, şefkatlilik temaları 

üzerinden tanımlayan bir öğe olarak Hıristiyan inancına mensup kişilerce sahiplenilmeye 

devam etmektedir. Öte yandan İslamiyet inancında da “cennet anaların ayakları altındadır” 

söylemi, anneliğin gerek Tanrı katında gerekse de toplumsal alanda ne denli önemli bir konuma 

tekabül ettiğinin somut bir görünümüdür. İslamiyette anneler Ümmet’in üremesini ve 

çoğalmasını sağlamak ve doğan çocuklarını İslam inancına göre terbiye etmekle mükelleftir.  

Kadının doğurganlık özelliğinin ve anneliğin insanlık tarihindeki anlamlandırmalar ve 

dönüşümlerine bakıldığında, “doğal” olandan “kültürel/toplumsal” olana evrildikçe toplumsal 

ilişki biçimlerinin de farklılaştığını görmek mümkündür.   Farklı üretim biçimleri bağlamında 

insanlık tarihinde avcı-toplayıcı, tarım, sanayi ve sanayi-sonrası olmak üzere dört farklı toplum 

türünün açığa çıktığı bilinmektedir (Köse, 2018: 15). Avcı-toplayıcı topluluklar döneminin 

kadının doğurganlığının kutsaliyeti, saygınlığı ekseninde “anaerkil-anasoylu” olduğu, özel 

mülkiyet anlayışının ve “ensest tabusu”nun17 henüz gelişmediği bu çağda evin yönetimi ve 

topluluk düzeninin kadınlar tarafından sağlandığı iddia edilmektedir (Caner, 2004). 19. yüzyıl 

kültürel feministlerden olan Stanton’un “kadınların altın çağı” olarak nitelediği bu dönemde 

kadının çocuk doğurması onun bedeninin bir mucizesi olarak değerlendirildiği ve bu iyimser 

bakışın anne olan kadını toplumsal düzende ayrıcalıklı kıldığı söylenebilir. 

Tarım toplumlarına geçiş göçebeliğin bitmesi ve yerleşik düzene geçilerek artı ürünün 

elde edilmesi ve dolayısıyla miras hukukunun açığa çıkmasını beraberinde getirmiştir. Kadının 

bir önceki dönemdeki saygınlığı ve ayrıcalığı, üremede “baba rolü”nün keşfedilmesiyle ortaya 

çıkan tek eşli evlilikler ile sona ermiştir. Tarımsal üretime dayalı feodal ve köleci toplumlarda 

soylular, ekonomik ve ideolojik gücün sahibi olarak tarımsal üretimi arttırması sebebiyle 

emirlerinde çalışan köylü-serflerin çok sayıda çocuk sahibi olmalarını istemekte; ancak çok 

çocuk yapması beklenen “köylü ailesi”nde çocuklar hiçbir zaman merkezi konumda olmamış, 

anne-babalarının kendini adama ve fedakarlık anlayışı ile büyütülmekten uzak kalmıştır (Köse, 

2018: 27). Nitekim bu dönemde annelik henüz kadının en temel görevi ve vasfı olarak 

şekillenmemiş olup, annelikten ziyade efendiye bağlılık ve hizmetin kadının birinci görevi 

olarak tanımlandığını söylemek mümkündür. Bu anlayışın aristokrat kadınlar arasında da 

geçerli olduğu, çocuk bakımının soylu bir kadına yakışmadığı düşüncesiyle aristokrat annelerin 

                                                
17 Bu topluluk düzeninde cinsel ilişkiler evlilik bağı olmaksızın, her iki cinsin de istediği kişi ile birlikte 
olabildiği, hatta kız ve erkek kardeşler ve anne-oğul, baba-kız arasında da gerçekleşebilen, yaş ve kan bağı 
gibi sınırlayıcı kuralların henüz etkili olmadığı, “bütün kurallardan yoksun bir cinsel ilişki biçimi” olarak 
gerçekleşmektedir (Engels, 1884/2009, 42).  
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çocuklarının doğar doğmaz dadılar veya hizmetçilerin eline bırakıldığı bilinmektedir (Poster, 

1989). Dolayısıyla o dönemde henüz anne-çocuk bağının “keşfedilmediği”, kadının birincil 

görevinin annelik olarak kodlanmadığını söylemek mümkündür. 

Sanayi toplumlarına geçişle birlikte aile yapısının da değişime uğradığına şahit 

olunmuştur. Bu dönemin aile biçimi “çekirdek aile” olup, burjuva ailesinde kadının temel rolü 

bir önceki dönemden farklı olarak iyi bir eş ve anne olmaya dönüşmüştür. Badinter’in “Annelik 

Sevgisi” adlı çalışmasında belirttiği üzere (1992), çocukla anne arasındaki duygusal bağ ve 

yakınlık natüralist yaklaşımlar aracılığıyla “keşfedildiği”, annelik içgüdüsü “icat edildiği” ve 

anneliğin ezelden beri kadınlığın “doğası” gereği arzuladığı bir deneyim olarak tanımlandığı bu 

dönemde annelik kadınlığın en önemli görünümü olmuştur. 

Sanayi sonrası toplumsal değişimlere bakıldığında ise özellikle 1980’li yıllarla birlikte 

ortaya çıkan neoliberalizm, küreselleşme, enformasyon devrimi gibi dinamiklerin aile yapısında 

köklü değişimler meydana getirdiği söylenebilir. Bu dönemde birlikte yaşamak ya da çocuk 

sahibi olmanın tek hakim biçimi olan heteroseksüel-çekirdek aile anlayışına alternatif yaşam 

biçimleri açığa çıkmıştır. Bu dönemde özellikle Batılı ülkelerde yaygın bir yaşam tarzı olan evli 

olmadan da birlikte yaşamak ya da daha geç evlenmek veya bekar kalmak, yüksek boşanma 

oranları ve evlilik dışı çocuk sahibi olmaktan doğan tek –ebeveynli aileler, eşcinsel evlilikler gibi 

toplumsal dönüşümler gerçekleşmektedir (Köse, 2018: 33). Öte yandan, yine Batılı toplumlarda 

yaygın görülmekle birlikte kadınlar için annelik varlığın tek koşulu olmaktan öte bir “tercih” 

meselesine dönüşmekte, kadınlar çalışma yaşamında görünür olmaya başladıkça annelik 

ertelenmekte ya da hiç deneyimlenmemektedir. Diğer taraftan anneliğin hala birçok toplumda 

ve kadınlar arasında kadınlığın en önemli tezahürlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, sanayi 

sonrası toplumda anneliğin gittikçe daha çok “aşırılaştırıldığı ve popülerleştirildiği” gerçeğini de 

belirtmek gerekmektedir. 

2.2.2. Modern Annelik Söyleminin Dönüşümü Bağlamında Farklı Annelik Söylemleri 

Çocuk sahibi olmak heteroseksüel bir çiftin, başka bir deyişle kadın ve erkeğin, anne ve 

babanın cinsel birliktelik ve biyolojik süreçlerden itibaren doğum ve sonrasına kadar ortak 

sorumluluğu gerektiren bir durumken, cinsiyet kültürünün “anneliğe” yüklediği anlamlardan 

dolayı yalnızca anne ile ilişkilendirilen bir duruma dönüştürülmektedir. Bir başka deyişle, 

erkek/baba çocuk sahibi olmakla birlikte toplumsal rollerine bir yenisini eklerken, kadın/anne 

çocuk sahibi olduğunda kendini profesyonel mesleği de dahil olmak üzere sosyal çevresinden 

soyutlanmayı gerektiren ve kadınlığı uzun bir süreliğine ve belki de sonsuza kadar anneliğe 

indirgeyecek bir yoğun emek-bakım sürecinin içinde bulmaktadır. Nitekim annelik egemen 

cinsiyet düzeninin halihazırdaki “ideal annelik” söyleminde “yerine getirilmesi gereken birçok 

görev ve mesuliyeti içeren bir pakettir ve toplum tarafından yüklenen anlamlar anneliği 
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emekliliği olmayan tek iş haline getirmiştir” (Burç, 2015: 2). Üstelik, “çocuk artık bir rastlantı 

meyvesi ya da bir ‘kaza’ değil, özgürce alınan bir kararın sonucu olduğu için (Badinter, 

2010/2015: 111)”, ebeveynlerin, daha doğru bir ifadeyle annenin “çocuk merkezli” bir gündelik 

yaşama kendini hazırlaması gerekmektedir. 

Modern annelik kurgusunun temelinde “biyolojik anneliğe” yöneltilen güzellemeler 

yatmaktadır. Badinter’in vurguladığı üzere (1992), 18. yy’da yeniden açığa çıkan natüralizm ve 

kültüralizmin etkisiyle yeni bir “maternalist (anneci) ideoloji” yaratılarak, anneliğin içgüdüsel 

olduğu ve her annenin sorgusuz sualsiz çocuğunu sevdiği, her kadının doğal olarak çocuklarla 

ilgilenmeyi bildiği ve kalbinin derinlerinde anne olmayı arzuladığı (Sever, 2015: 73) gibi mitler 

ve efsaneler oluşturulmuştur. Badinter’e göre biyolojik annelik söylemi şahlanışını bilime borçlu 

olup, bu konuda “bonding (bağlanma) teorisi18 ve emzirme kampanyaları19 anneliği bebek ve 

anne arasındaki bedensel süreçlere indirgediğini ileri sürmüştür. Bu noktada 18. yy öncesinde 

bebeğini sütannelere bırakarak emzirmeyi “soylu” bulmayan Batı’nın aristokrat kadınlarını 

anmak gerekmektedir. Bu dönemde çocuklar sağlıklı bir süt anneden beslenirken, deneyimli bir 

dadı/bakıcı tarafından da eğitilmektedir. Bir başka deyişle annelik, kadın için yalnızca hamile 

kalmak ve doğurmaya kadar sürmekte, sonrasında “biyolojik anne”ye ihtiyaç duymadan da 

çocuk bakma/büyütme işlemi yürütülmekteydi (Badinter, 1992). Buna rağmen, o döneme ait 

sağlıksız ve bağlanma sorunu yaşayan anne-çocuk ilişkilerinden bahsedildiğine pek 

rastlanmamıştır. Burada vurgulanmak istenen, natüralist maternalist ideolojinin “anne-kadın”ın 

hayatını kolaylaştıran ne varsa, “ideal annelik” uğruna feda etmesini dayatmasıdır. 

Bir başka açıdan yaklaşıldığında, anneliğin emzirmeden önce gelen başka bir “biyolojik 

süreçle” daha ilişkilendirildiği görülmektedir: Hamile kalmak-kalabilmek/doğurmak-

doğurabilmek. Nitekim, Annelik Duygusu’nda Tina Miller anneliği, bir çocuğu hamile kalmakla 

başlayan bedensel bir deneyim ve doğumun ardından bebeğin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılamak ekseninde devam eden bir rol olarak tanımlamıştır (2005/2010: 33). Burada doğal 

olarak anneliğin en önemli koşulunun biyolojik olarak “doğurganlıkla” ilişkilendirildiği, 

“doğuramayan kadının” “annelik” vasfından/imkanından/lütfundan mahrum kaldığı anlamı 

açığa çıkmaktadır. Bu noktada da “doğuramadığı” halde başkalarının çocuklarına bakıcılık eden 

kadınların emek süreçlerinin “annelik” dışında hangi kavrama tekabül edebileceğini tartışmak 

gerekmektedir. Doğuramadığı için evlat edinen kadınların hamilelik, doğum, emzirme gibi 

                                                
18 Bağlanma teorisi, anne ile çocuk arasında tatmin edici ilişkiler kurulması için annenin doğumdan 
hemen sonra bebeğiyle fiziksel temas kurmasının elzemliğine işaret etmekte; süt hormonunun salgıladığı 
emzirme isteğinin anne ile çocuğu arasında güçlü bağlar kurduğunu iddia etmektedir (Bowlby, 
1969/2013).   
19 La Leche League, 1956 yılında bir grup kadının annelik deneyimlerini paylaşmak için kurduğu, 
sonrasında ise emzirmenin anneliğin en önemli sorumluluğu olduğu anlayışıyla “emzirme militanlığı”na 
dönüşen bir kampanyanın adıdır (Badinter, 2010/2015: 74).  
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süreçlerin dışındaki yoğun emek ve sevgiye dayalı çocuk bakımı ve büyütmesi süreçleri, 

anneliğin salt “biyolojik” bir süreç olmaktan çok daha fazlası olduğunu vurgulamaktadır. 

Anneliğin idealleştirilmesi, anne olan kadının hayat boyu sürecek fedakarlıklar listesi ve 

emek sürecine hazır olmasını gerekli kılmaktadır. İdeal anne, çocuk sahibi olmayı “kadınlığının” 

bir gereği ve en önemli koşulu olarak arzulayan; hamilelik sürecinden çocuğun doğumu ve 

sonrasına kadar tamamen çocuğun fiziksel, psikolojik, kültürel gelişimini göz önüne alarak 

yaşamını düzenleyen; profesyonel ya da vasıfsız olduğu fark etmeyen gelir getirici bir mesleği 

varsa çocuğunun sağlıklı gelişimi için terk eden, çocuğunun iyiliği için gerekirse sosyal 

çevresinden soyutlanmayı göze alan, çocuğu için gerekirse kadınlığı ve cinselliğinden vazgeçen, 

en az iki yaşına kadar sorgusuzca emzirmeyi en kutsal görevi sayan, kısacası kendini çocuğuna 

“adayan” anneyi işaret etmektedir. Bu yoğun liste, anneliği bir çember içine alarak listedekileri 

icra edenleri çemberin içine dahil ederek “iyi anne” olarak kodlarken; liste dışına çıkanları “kötü 

anne” olarak çemberin dışına itmektedir. Anneliğe dair bütün bu kalıplaşmış söylemler, 

anneliğin toplumsal boyutuyla hangi şekillerde yeniden üretildiğine dikkat çekmektedirler. 

Hızlı toplumsal gelişmeyle birlikte günümüzde annelik ideolojilerinin annelik 

“trendlerine” dönüştüğünü söylemek mümkündür. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve 

yaygınlaşmasıyla birlikte blogger anneler20 (Yelsalı Parmaksız, 2012; Burç, 2015) olarak 

kavramlaştırılan yeni bir annelik temsili oluşmaktadır. Blogger anneler, anneliğin “tanıdık, 

alışıldık, kabullenmiş, sorgulanmamış” olumlu yönlerine vurgu yaparak egemen annelik 

söylemini destekledikleri gibi, bazı örneklerinde de anneliğin çok fazla dillendirilmeyen ve 

kadını tüketen olumsuz yönlerine dikkat çekerek, iyi/kötü anneler dikotomisine karşı 

direnmektedirler (Burç, 2015: 10). Öte yandan, popüler kültüre dayalı medyanın da anneliği 

“adama kültürü” ile ilişkilendirip anneler için çocuk merkezli bir yaşamı dayatarak modern ideal 

anneliği aşırı/yoğun annelik21 bağlamında yeniden inşa ettiği görülmekte, yeni annelik 

trendlerinin de kadınlığı anneliğe hapseden bir eğilimde olduğu fark edilmektedir (Türkdoğan, 

2013: 46). 

2.2.3. Anneliğin Reddi/Gönüllü Çocuksuzluk  

Son zamanlarda annelik literatüründe gönüllü çocuksuzluk/childfree (isteyerek çocuk 

sahibi olmamak) üzerine çalışmalar göze çarpmaktadır (Bartlett, 1994; Campbell, 1999). Bu 

çalışmalardan çocuk sahibi olmak istemeyenler üzerine yapılmış olanların ortak noktası, ideal 

                                                
20 Blogger annelik kavramına başka bir alt başlıkta Türk toplumunda annelik söylemlerinin değişimi 
bağlamında daha ayrıntılı olarak değinilecektir.  
21 Aşırı/yoğun annelik kavramı, çocuk bakımının fiziksel, duygusal, psikolojik ve toplumsal boyutlarıyla 
babadan çok annenin kontrolünde ve “sorumluluğunda” yürütülerek, annelerin iyi çocuk yetiştirebilmek 
için pedogojik eğitim ve kurslardan geçerek anneliğine “yatırım yapması”, çocuk merkezli bir yaşamı 
seçerek anneliğe “layık olmasını” vurgulayan bir kavrama işaret etmektedir (Işık, 2015).  
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annelik ve ebeveynlik söylemlerinin modern bireyleri kendileri olmak ile kendilerini 

çocuklarına adamak arasında “kendilerinden yana” tercih kullandıklarını ve 

kadınlık/erkekliklerini ebeveyn olmakla tanımlamadıkları sonucu olup, çocuksuzluğun 

çağımızın “yeni trendi” olma yolunda hızla ilerlediği iddiasıdır. Bu bağlamda yazılmış en çok ses 

getiren çalışmalardan biri Fransız feminist Corinne Maier’in No Kid: Çocuk Yapmamak İçin 40 İyi 

Sebep isimli çarpıcı eseridir. Bu çalışma, günümüzün bireylerine çocuk sahibi olmakla alt üst 

olacak yaşamlarının haberini vermekte, ebeveynliğin emekliliği olmayan ve mesaisi bitmeyen 

bir iş olduğunu ve üstelik katlanılan onca zahmetin ebeveyni “iyi bir evlat yetiştirmeye” dair 

psikolojik ve duygusal olarak tatmin etmediğini, yazarın kendisi de iki çocuk sahibi olmasına 

rağmen cesurca ifade etmektedir (Maier, 2015). 

Bugünkü durumda, anneliğe dair kadınların önünde üç temel alternatif yaklaşım 

mevcuttur: “Kişisel çıkarlarına mı yoksa annelik işlevlerine mi öncelik vereceklerine bağlı olarak 

anneliği benimsemek, reddetmek ya da müzakere etmek (Badinter, 2010/2015: 12).” Bu 

bağlamda, egemen cinsiyet düzeninde yeniden üretilmeye devam eden kutsal annelik 

ideolojilerinin yanı sıra, kısır olmadığı halde çocuk yapmayan kadınlar ve çiftler mevcuttur. 

Annelik çalışmalarında gittikçe daha fazla yer verilmeye başlanan bu sosyolojik gerçeklik, 

literatürde gönüllü çocuksuzluk/çocuk sahibi olmayı reddetmek (childfree) ve gönülsüz 

çocuksuzluk/istediği halde çocuk sahibi olamamak (childless) şeklinde adlandırılmaktadır 

(Badinter, 2010/2015: 135). Annelik ideolojileri kadınları daha en başından makbul ve bencil 

olarak iki zıt kategoriye indirgeyerek, her kadını eninde sonunda anneliği arzulayan olarak 

kodlamakta ve “mutlak isteğin” dışına çıkarak anneliği reddeden veya çocuk sahibi olmak 

istemeyen kadının “kadınlığından” şüphe edilmekte; çocuk sahibi olmayan kadın daha en 

başından beri olgunluk, kadın ve fedakarlık açısından diğerinin gerisinde görülmekte, anne olan 

kadına göre daha bencil, sorumsuz, kariyer düşkünü” olarak algılanmaktadır (Sever, 2015: 73-

74). 

Gönüllü çocuksuz  (childfree) kadınlar, kutsal/içgüdüsel annelik söylemini aşındırma 

cesaretinde bulunarak, anneliğin bütün kadınlar tarafından koşulsuzca istendik bir deneyim 

olmadığına ve dolayısıyla da anneliğin içgüdüselliği tezini sorunsallaştırmaya dikkat 

çekmektedirler. Bu kadınlar, ebeveynliği veya anneliği “zorunluluk” olarak görmenin çok 

uzağında ödevleri ve sorumluluğu geniş olan bir tercih ve alternatif olarak yorumlamakta, 

anneliğin karanlık ve çetin yönlerine odaklanarak yabancılaşma ve kimlik kaybı tehlikesine 

dikkat çekmekte, kadının aynı anda hem profesyonel bir meslek edimi ya da özgürce harcanan 

bir hayatı ve bir çocuğa/çocuklara adanmış yaşamı aynı anda sürdüremeyeceğine kanaat 

getirmektedirler (Badinter, 2010/2015: 146-147). Böylesi bir yaklaşım, henüz kendi 

toplumumuzda da yaygınlaşmadıysa da, Batı ülkelerinde yeni bir hayat tarzının ortaya 

çıkmasına ve çocuksuz evlilik ve çocuksuz çiftlerin çoğalmasına yol açmıştır. Buna rağmen 
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toplumumuzda da özellikle eğitimli, orta sınıf ve profesyonel meslek sahibi kadınların evliliğe ve 

çocuk sahibi olmaya daha mesafeli yaklaştığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda “BBC 100 

Kadın Sezonu” araştırma serisi 2016 yılında gerçekleştirdiği “çocuk sahibi olmamaya karar 

veren kadınlar anlatıyor” haber dizisinde bu kadınların ortak noktalarını evli ve profesyonel bir 

meslek sahibi olmaları, büyük kentlerde yaşamaları ve orta sınıf mensubu olmaları olarak 

tanımlamaktadır.  Bu kadınların sosyo-ekonomik göstergeleri elbette çocuk sahibi olmamaya 

dair “cesur” ve “radikal” kararlarının arkasında durabilecek bireysel yaşam koşullarına zemin 

hazırlamıştır. Öte yandan toplumsal çevrelerinin baskılarına rağmen eşlerinden aldıkları 

destekle bu konuda eşleriyle hemfikir olmaları da aldıkları kararı daha kolay uygulamaya 

geçirmelerine olanak tanımıştır. Bu beyanların ortak noktası, Badinter’in de (2010/2015: 146) 

vurguladığı üzere, anne olmak istemeyen kadınların “ideal anne” tanımlamasını aşırı 

içselleştirerek anneliğin aşırı sorumluluk yükleyen ve bitmek bilmeyen bir performans biçimi 

olduğunu kabul etmeleri ve dolayısıyla da bu sorumluluğu almaktan kaçınmaları olmuştur. 

Kadınların ayrıca kaynakların hızla tükendiği fakat buna rağmen üremenin çılgınca devam ettiği 

kaos dolu bir dünyaya çocuk getirmek istememeleri de ortak temalardan biri olmuştur (BBC, 

2016).  

2.2.4. Türk Toplumunda Anneliğin Dönüşümü: Geçmişten Günümüze Annelik Söylemleri 

Anneliğin, geleneksel toplumların egemen cinsiyet kültürlerinde kadına yönelik cinsiyet 

rollerinin en önemlisi olduğu söylenebilir. Nitekim, geleneksel toplumlarda bir cinsiyet 

kategorisi olarak “kadınlık”, kız çocuğunun küçüklükten yetişkinliğe kadar uzanan evrede bir 

anlamda annesi ve sosyal çevresindeki diğer anneler ve “anne adayları” tarafından “anneliğe” 

hazırlaması olarak değerlendirilebilir. Geleneksel kadın kimliğinin aktarımını konu edinen bir 

çalışmada, çocuğun toplumsallaşmasındaki en önemli rolün anneye ait olduğu, dolayısıyla da 

toplumsal cinsiyetin büyük oranda anne tarafından üretilmeye devam ettiği iddia edilmektedir 

(Metin, 2011: 89). 

Eski Türk toplumlarının cinsiyet rejimlerinin ataerkillik/pederşahilik/patriyarka 

üzerinden şekillendiği bilinse de, bu ataerkilliğin İran ya da Roma’da olduğu gibi 

babanın/erkeğin mutlak iktidarından ziyade soy-bağımlı (erkeğin soyu üzerinden üreme), kadın 

ve çocuklara birtakım haklar veren bir aile biçimine sahip olduğu iddia edilmektedir (Tellioğlu, 

2016: 211). Literatürde bu alandaki çalışmalara göre, eski Türk toplumlarında kadının aile 

içinde ve toplumdaki statüsünü belirleyen en önemli etkenin annelik olup (Ögel, 1984), özellikle 

erkek çocuk doğuran kadınların konumlarının güçlendiği, öte yandan anneliği yaşayamamış 

kadınların toplumsal düzende pek de makbul karşılanmadıkları belirtilmektedir (Yılmaz, 2004: 

119). Eski Türk toplumlarında bir kadın için annelik vazifesinin her türlü sosyal sorumluluktan 
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daha önce gelen ve ana hakkının “Tanrı hakkı” ile eş tutulduğu bilinmektedir (Gündüz, 2012: 

130).  

Osmanlı İmparatorluğunun kültürel mirasının eski Türk medeniyetleri üzerine inşa 

edildiği bilgisinden hareketle Osmanlıların cinsiyet kültüründe de annelik rolü ve vasfının 

önemli bir konuma tekabül ettiğini söylemek mümkündür.  Annelik vasfı Osmanlı’nın 

kuruluşundan yıkılışına kadar egemen cinsiyet kültüründe kadınlara yüklenen en önemli 

misyon olmakla birlikte, anneliğin “politik” bir yorumu özellikle Geç Osmanlı Dönemine 

dayanmakta olup, annelik bu noktada bir “devlet meselesi” olarak yorumlanmıştır. Nitekim, Geç 

Osmanlı öğüt kitaplarında kısırlık meselesinin Osmanlı tıp doktorları ve aydınları tarafından 

tıbbi ve bedensel bir sorun olmanın çok ötesinde insani ve milli bir mesele olarak 

değerlendirildiği bilinmektedir (Balsoy, 2014, 41). Bu bağlamda Foucault’cu bir okumayla 

Osmanlı’nın son dönemlerinde kadın bedeninin biyopolitik eksende ele alındığını, bir toplumsal 

cinsiyet anomalisi olarak doğurgan olmayan “kısır” kadın bedenini biyolojik bir sorun olmanın 

ötesinde kamusal bir mesele olarak yorumlandığını söylemek mümkündür. Yine Osmanlı ve 

Erken Cumhuriyet Döneminde annelik kurgularına yoğunlaşan başka bir çalışmada, Osmanlı 

döneminde evlenmemiş ve çocuksuz kadınların hem dini açıdan hem de geleneksel değerler 

tarafından ötekileştirilerek toplumsal hiyerarşide en alt basamaklara itildiği, kadının prestij ve 

statü, mal-mülk sahibi olmasının koşulunun çocuk doğurmasına bağlandığı, kadının kısırlığının 

boşanma ve üzerine kuma getirme gerekçesi olduğu ve sonuç itibariyle de çocuk doğuramayan 

kadının “yarım kadın” olarak değer gördüğüne dikkat çekilmektedir (Demirci-Yılmaz, 2015: 69). 

Öte yandan Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki nüfus politikalarına 

dikkat çeken bir başka çalışmada, söz konusu dönemlerde pronatalist (üreme yanlısı) doğum 

politikalarının teşvik edilerek kadın bedeninin Foucaultcu bir bakışla devletin “düzenleyici” bir 

biyoiktidar pratiği olarak tıbbın ilgi alanına girdiği iddia edilmektedir (Akşit, 2010: 179-197). 

Bu bilgilerden yola çıkarak Osmanlı’nın özellikle son dönemlerinde anneliğin kadın nüfusu için 

en önemli cinsiyet rollerinin başında geldiğini söylemek mümkündür. 

Son dönem “alafrangalaşmış” Osmanlı aydınlarının modernleşmeye yönelik çabaları 

doğrultusunda Tanzimat ve Meşrutiyet süreçleri beraberinde bir toplumsal değişmeyi zorunlu 

kılmıştır. Bu toplumsal değişmenin başat bileşenlerinden birini kadınlar ve bir “kadınlık 

kategorisi” olarak anneler oluşturmaktadır. Bununla ilgili olarak Batıcı aydınlar, kadınların 

ileride iyi bir eş, anne ve yurttaş olabilmesi için öncelikle eğitilmesi gerektiğine, kadını mağdur 

eden çok eşliliğin kaldırılmasına, kadınların siyasal haklarına vurgu yapmış, Batılılaşmayı 

devletin kurtuluşu için tek çare olarak gören bu anlayış kadını Batılılaşmanın en somut 

tezahürlerinden bir olarak algılamıştır (Çakır, 1994: 89-93). Buna karşılık İslamcılar, 

Batılılaşmanın teknik-maddi ilerlemelerinin örnek alınması dışında Osmanlının manevi 

dünyasını tehdit edecek her türlü özenmeye karşı durmuş; özellikle de kadınların kamusal alana 
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şer’i kuralları terk ederek dahil olmalarını kutsal ailenin zarar görmesi ve toplumsal düzeni 

dişilik/kadınlık/cinsellik tehditleriyle bozacağı endişesi olarak yorumlamıştır (Çakır, 1994: 82-

89). Son olarak Türkçü elitler için kadın sorunu, yeni inşa edilecek olan “ulus”un kurulmasında 

“erkek kahramana” yoldaş, yeni oluşacak Türk ailesine “ana” rolleri ile tanımlanmıştır. 

Cumhuriyet Türkiyesi’nde kadın, Atatürk ve yoldaşlarının eski düzenle mücadelede 

oldukça stratejik olduklarını fark ettikleri kadınları 1920’lerde eş seçme ve boşanma davası 

açma, çocukların velayeti, zorunlu eğitim hakkı gibi sivil haklar, 1930’larda ise seçme ve seçilme 

hakkına dayalı siyasal haklarla buluşturmuştur (Kırkpınar, 1998: 14-28). Ancak, verilen 

hakların hiçbir zaman kadınların bir “birey” ya da “özne” olarak kişisel bağımsızlıklarını 

sağlamak adına yapılmadığı, aksine “yeni kadın” tahayyülünün ulusun “yeni adam”larına uygun 

eşler veya yoldaşlar yaratmak için kurgulandığı (Durakbaşa, 1998: 50); öte yandan Kemalist 

reformların kadını özgürleştirmek ya da kadın bilinci ve kimliğini yaratmak derdinde olmayıp, 

kadınları daha iyi bir eş ve anne yapacak eğitim ve becerilerle donatarak Cumhuriyetçi ataerkil 

düzene katkıda bulunduğuna yönelik eleştiriler yapılmaktadır (Arat, 1998: 52). Özellikle 

kadınlara tanınan zorunlu eğitim hakkı, “ulusun anaları” olarak değer biçilen kadınların 

doğuracakları evlatlarına yeni ulusun egemen paradigması olan Kemalist ideolojiyi empoze 

etme aracı olarak anlamlandırılmıştır. 

Bu konuda Elif Ekin Akşit’in Kızların Sessizliği adlı çalışması, Cumhuriyet kadınlarının 

aile ve ev-içi eksenli tanımlanmaları, toplumsal cinsiyet eksenli eğitilmeleri ve modernleşmenin 

“ev”den başladığı fikrini kabul ederek kendilerine biçilen “modernliğin terzileri” rolünü itiraz 

etmeksizin kabul etmelerine vurgu yapmaktadır (Akşit, 2005).Dönemin kız sanayi ve meslek 

okullarında, kız enstitülerinde ev idaresi, çocuk bakımı, yemek, dikiş işleri öğretiliyor; ileride 

kuracakları yuvayı çekip çevirmek için pratik bilgiler öğretilerek memleketin kalkınmasına 

yardımcı olunuyor; kız sanat okullarında bilgili ana, tutumlu ev kadını, eşine can yoldaşı ve 

düşünce arkadaşı olacak kadınlar yetiştiriliyordu (Arat, 1998: 64). Modernleşme projesinde 

kadınlar Cumhuriyet öncesinde toplumsal çevresinden informel ve kültürel deneyimlere özgü 

edindiği ev-içi rolleri, Cumhuriyet sonrasında devlet eliyle daha bilimsel, formel ve resmi haliyle 

öğrenmeye başlamıştır. Öyle ki, Cumhuriyet dönemi ders kitaplarında ataerkil cinsiyet 

kültürünün dayattığı kadına özgü cinsiyet rolleri kadının iffeti-namusu, ailesine kendisini 

adamışlığı ve böylece ulusun “müşterek maksadı”na sağladığı katkı üzerinden kadınlara üstü 

açık ya da örtük haliyle benimsetilmiştir (Gümüşoğlu, 1998). Bu yaklaşım tarzı, Cumhuriyet 

modernleşmesinin tutucu/muhafazakar yönüne dikkat çekmekte, yüzü Batı’ya dönük olmasına 

karşın gövdesi Doğu’ya bakmaya devam eden bir “eril modernleşme”ye vurgu yapmaktadır. 

Eril/muhafazakar modernleşme, Sancar’ın çalışmasında, Türk modernleşmesinin cinsiyet 

rejiminin karakteristiğini oluşturmaktadır. Sancar, Türk modernleşmesinin ulus-devlet kurma 

aşamasında siyasetin eril bir alan olarak erkeklere, sosyal ve kültürel işlerin de dişil alanlar 
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olarak kadınlara teslim edildiği vurgusunu yaparak, toplumsal cinsiyet farklılığı temelinde 

erkeklerin “devlet”, kadınların ise  “aile” kurmaya teşvik edildiğini dile getirmektedir (Sancar, 

2014). Ancak bu “yeni aile”, cahil ve dar kafalı annelerin yönetimindeki eski aile tipinden çok 

uzakta, “yeni anne”nin rolünün yeniden tanımlanarak asli vazifesinin Cumhuriyete evlatlar 

yetiştirmek ve yeni bir ulus ortaya çıkarmakla yükümlü tutulduğu bir tanımlamaya tekabül 

etmektedir (Bora, 1998: 32). 

Burada dikkat çekilmesi gereken husus, Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet’in kuruluş 

aşamasında kadınların “yeni-modern-Cumhuriyet ailesi”ni yeniden inşa etmekle 

görevlendirilmesinin yanında, aynı zamanda özel alan/ev sınırlarını aşıp kamusal alana davet 

edildiğidir. Milli davaya davet edilmenin ve eril alanlara dahil olmanın en belirgin koşulu, kadını 

cinselliğinden feragat etmesi, aseksüel konumlandırılışı ve cinsiyetsizleştirilmesi olmuştur. 

Kadıoğlu’nun dikkat çektiği üzere, “cinsiyetsiz varlıklar” olarak kadınlar, ulus inşa sürecine 

“cinselliklerinin inkarı” ile dahil olabilmiştir (Kadıoğlu, 1998: 100). Modernleşme projesinde 

münevver erkeklerin en büyük korkusu kendilerine eş, ana ve yoldaş olarak çağrıda 

bulundukları kadınların “iffetsizleşme” tehlikesi olmuştur. Bu bağlamda Cumhuriyet’in 

kadınlardan dönüşmelerini beklediği Türk kadını “vatanın evlatlarının yetiştiricisi ve eğiticisi, 

gerektiğinde savaşan, aktif, ama püriten dişil cinsel ahlakın somutlaşmış örneği, gerektiğinde 

vatanı ve ailesi için fedakarlık yapan ama itaatkar ve sessiz kadın niteliklerini çelişkisiz bir 

arada barındırması gereken bir ‘kadın imgesi’dir” (Sancar, 2014; 194).  Sonuç itibariyle, 

kadınların ulusun anaları olarak toplumun biyolojik üreticileri, çocuklarının ilk öğretmeni 

olarak kültürün yeniden üreticisi ve aktarıcısı konumunda “ulusun dişil inşasına” katıldığını 

belirtmek gerekmektedir. Cumhuriyet kadınının her ne kadar medeni ve sivil haklar bağlamında 

kamusal alanda görünürlüğü artmışsa da özel alan/ev içi/hane-aile içindeki geleneksel eş/anne 

konumu devamlılığını sürdürmektedir. Dolayısıyla tam da bu noktada “devlet feminizmi” ile 

birtakım sosyal, medeni ve kamusal haklar tanınan Türk kadınının statüsünün “göreli” 

iyileşmesi karşısında Kandiyoti’nin dikkat çektiği üzere (1996/2007) “kurtulmuş ama 

özgürleşmiş mi?” sorusunu sormak gerekmektedir.  

Anneliğin üreme siyasetiyle ilişkisine bakıldığında ise Osmanlı’nın son dönemlerinden 

başlayarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında da etkili olan üreme yanlısı siyasetin günümüz 

Türkiye’sinde de mevcut iktidarın “en az üç çocuk söylemi” ile devam ettiği; Ak Parti iktidarının 

en çok önem verdiği toplumsal kurumlardan biri olarak aile kurumunun devamlılığının 

pronatanalist ideoloji, aile planlaması ve kürtaj karşıtlığı ile sağlanması amaçlanmaktadır (Akşit, 

2010: 184-193). Buna göre Türkiye’de geçmişten günümüze üreme politikalarının kadına 

annelik rolü ve görevini sürekli hatırlatan, ulusun çoğalması için kadınların çocuk doğurması 

gerektiğini salık verdiği söylenebilir.  
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Günümüzde ise popüler annelik söylemlerinin tüketim kültürü ve yeni medya 

teknolojileri bağlamında şekillendiğini söylemek mümkündür. Türkiye toplumunda da bu 

dönüşüm blogger annelikler (Aktan & Kayış, 2018; Gürçayır Teke, 2014; Öz & Turancı, 2018; 

Yelsalı Parmaksız, 2012), youtuber annelikler (Kızılkaya, 2018), instagram anneleri (Bal, 2019; 

Engin Tufan, 2018; Eroğlu, 2018) kavramları üzerinden sosyal bilimlerde tartışılmaya 

başlanmıştır. Bu çalışmaların en genel saptamalarının başında, anneliğin hızlı toplumsal değişim 

ve tüketim kültürünün nüfuzuyla bir “pazarlama stratejisine” dönüştüğü, gündelik annelik 

deneyimlerinin seyirlik bir eğlence ya da bilgilendirme mekanizmasına çevrildiğidir. Nitekim, 

internet kullanmayı öğrenen annelerin anneliğe bakışları, anneliği nasıl anlamlandırdıkları, 

çocuk bakımı ve yetiştirmesi, anneliğe dair sorunlarla nasıl başa çıktıklarını paylaştıkları 

çevrimiçi bir platform olarak sosyal medya anneliği (Gürçayır Teke, 2014; 33-34), anneleri bir 

araya getiren ve buluşturan dijital bir kamusal alan olarak işlev görmektedir (Öz & Turancı, 

2018: 332). Bu yönüyle sosyal medya anneliğinin kadınları sosyalleştirdiğini ve annelik ve 

hayata dair sorunlar karşısında yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettirdiğini, geçmişteki dernek 

ağları gibi anneler arasındaki dayanışmayı arttırdığını (Burç, 2015); öte yandan, geleneksel 

annelik biçimlerinde annelerimiz ve kayınvalidelerimizden edindiğimiz bilgi sistemlerinin 

yerini yeni anneliğe dair bu bilgi ve paylaşım platformlarının aldığını söylemek mümkündür 

(Aktan & Kayış, 2018).  Yine bu eksende yapılan bir başka çalışmada (Işık, 2015), günümüzde 

egemen annelik ideolojisinin anneliğin “doğurmak, beslemek, büyütmek” ilkelerinin de ötesine 

geçerek çocuk yetiştirme eğitim ve seminerleri ve anneliğe dair internet siteleri aracılığıyla 

kendini sürekli geliştirme derdinde olduğu vurgulanmaktadır. 

Türk toplumunda Eski Türkler’den günümüze anneliğin kutsallık algısı ve kadınların en 

temel görevi ve vasfı olduğuna yönelik inancın hala güçlü olduğunu söylemekle birlikte, annelik 

pratiklerinin ve tezahürlerinin değişen toplumsal yapıyla birlikte farklılaştığı iddia edilebilir. 

Anne olma yaşının ilerlemesi, evlilik ve anneliği/babalığı reddeden bekar kadınların ve 

erkeklerin sayıca artması, evliliklerde çocuk sayısının azalması gibi durumların yanı sıra, 

anneliğin içgüdüsel ve kuşaklar arası bilgi aktarımı ile icrasının yerini anneliğin pazarlanabilir, 

tüketilebilir, sergilenebilir bir içeriğe bırakması, öznel annelik deneyimlerine makbul anne/kötü 

anne dikotomisi bağlamında değer biçildiği bir toplumsal yapıda anneliğin kompleks bir 

oluşuma tekabül ettiği söylenebilir. 

2.3. Biyoiktidar/Biyopolitika, Tıbbileştirme ve Kısırlık Bağlamında Kadın Bedeni 

2.3.1. Tarihsel Süreçte Beden Tartışmaları ve Beden Politikaları 

Bir ilgi öznesi ya da nesnesi olarak “beden” kavramının sosyal bilimler literatürüne 

girmesinin henüz çok yeni olduğu söylenebilir. Özellikle beden sosyolojisi adı altında ortaya 
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çıkan disiplinin 1980’li yılların başına denk geldiği, Türkiye’de ise bu eğilimin 1990’lı yıllara 

tekabül ettiği bilinmektedir. Ancak tarihsel süreçte beden olgusunun tartışılma konusu 

olmasının tarihi çok daha eskilere dayanmakta olup, insanlık tarihinde bedene, “ruhun 

hapishanesi”nden, “haz ve zevklerin tuzağına”; “et yığını”ndan “aklın ötekisi”ne kadar çeşitli 

damgalamalarla anlam biçildiğini görmek mümkündür. Ancak bedene yönelik günümüzde bile 

yapılan bütün eleştirilere rağmen geçerliliğini kısmen koruyan en etkin tanımlamanın 

Modernizmin ve Aydınlanmacı geleneğin açığa çıkardığı Kartezyen düalist yaklaşım olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Bedenin tarihsel serüveni, Antik Yunan’da Platon’un ruh/beden ayrımı ile 

somutlaşmaktadır. Platon’un ruh-beden ilişkisinde şekil veren, yöneten ve her bakımdan aktif 

olan ruhtur, şekil alan, yönetilen ve pasif bir nicelik olan ve ruha maddi nesneleri duyular 

vasıtasıyla tanıtan da bedendir (Derbeder, 2007: 13). Bu bağlamda, Platon’un ruhu 

yüceltmekten yana tavır alarak olumlu-üretken-aktif değerlerle tanımladığını, öte yandan 

bedeni “ruhun taşıyıcısı” olarak ruha nazaran daha olumsuz ve pasif değerlerle 

araçsallaştırdığını söylemek mümkündür. Bir diğer Antik Yunan düşünürü Aristoteles için 

ruh/beden ayrımı yerini madde-form ilişkisine bırakmaktadır. Ona göre beden madde, ruh ise 

onu biçimlendiren, ona “insan” niteliği kazandıran formdur (Kaya, 2014). Bu ilişkide ruhun 

yüceltilip bedenin değersizleştirilmesi fikri ve beden/ruh karşıtlığı ve ikiliği bir kenara 

konularak ruh ile beden aynı tözün iki ayrı öğesi olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda Aristo’ya 

göre ruh bedensiz olamaz ve beden de ruha sahip değilse yok olmaya mahkumdur (Derbeder, 

2007). 

Batı tarihindeki Ortaçağ’da da beden/ruh ikiliğinin Antik Yunan’dakine benzer biçimde 

bedenin aleyhine devam ettiği görülmektedir. Hıristiyanlıkta beden, maddi dünyaya ait ölümlü 

bir nesne olarak her türlü günahın aracı ve Ortaçağ düşünürlerinden Büyük Gregorius’a göre 

“ruhun iğrenç giysisi” olarak tanımlanmaktadır (Gülkaya-Timurturkan, 2008). Bu bağlamda 

Hristiyan öğretisindeki çileci anlayış referans alınarak beden yeme içme, bedensel hijyen, üreme 

arzusu gibi pratiklerden yoksun bırakılarak cezalandırılmaktadır. Bedene yönelik bu olumsuz 

tavır 13. yy. Ortaçağ düşünürü Thomas Aquinas’a kadar devam etmektedir. Bu düşünürle 

birlikte, Aristoteles’in öğretisi ilk defa Hristiyan düşüncede vücut bulmuştur. Aquianas’a göre, 

insan ne yalnızca beden ne de yalnızca ruhtan oluşmaktadır; insan bölünmez bir “ruh-beden 

bütünü”dür (Düzgüner, 2013: 261). 

Ortaçağın beden anlayışına şekil veren bir diğer husus, iktidarın kralın bedeninde 

cisimleşmesidir (Saygılı, 2005). Ortaçağda bedenleri önemsenenler genel olarak iktidar 

sahipleri olan feodaller, şövalyeler, kontlar ve hükümdarlardır. Nitekim, bu kişilerin bedenleri et 

yığını olmanın çok ötesinde tebaanın biat ettiği bir otoritenin sembolüdür. Bu bağlamda, araçsal 

bir imge olarak “otoritenin bedenine” yüksek değer atfedildiği söylenebilir. Özetle,  Hıristiyan 
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Ortaçağ’da bedene kötümser bir bakışla yaklaşıldığı, bedenin ruhu ayarttığı ve kirleterek 

günaha sürüklediği gerekçesiyle onu dizginleyebilmek için her türlü çilenin reva görüldüğü ve 

ruhu bedene öncel kılındığını söylemek mümkündür. 

Ortaçağ’da İslam düşünürlerinin bedene yönelik fikirlerine bakıldığında, ruh-beden 

ikiliğinin bu dinsel söylemde de devam ettiği açıkça görülmektedir. Önemli İslam filozoflarından 

olan Farabi için ruh bedenden bağımsız manevi bir cevher olup ölümden etkilenmez, beden ölse 

bile ruh varlığını sürdürür; bir diğer İslam filozofu ve tıp doktoru olan İbni Sina için ise ruh 

kendi kendini bilen ve bedenden bağımsız bir cevherdir (Düzgüner, 2013: 258). 12. yy İslam 

düşünürü olan Gazali’ye bakıldığında ise beden-ruh ayrımına dair daha kompleks bir analiz göze 

çarpmaktadır. Ona göre kalp, ruh, nefs ve akıl kavramlarının biri maddi işlev gören biri de 

manevi işlev gören iki anlamı mevcuttur. Gazali’nin çalışmasında bu husus (akt. Düzgüner, 

2013: 260)  “kalbin ilk anlamı, vücuttaki bir organ; ikinci anlamı, gözle görülmeyen, anlayan, 

bilen ruhsal varlıktır. Ruhun birinci anlamı, latif bir varlık; ikinci anlamı, insanın algılayan ve 

bilen yönüdür. Nefsin ise ilk anlamı, insandaki saldırganlık (gazap) ve şehvet kuvvetleri; ikinci 

anlamı, insanın kendisidir. Aklın ilk anlamı, eşyanın niteliklerini kavramak; ikinci anlamı, 

ilimleri anlamaktır” denilerek açıklanmaktadır. 

Ruh/beden ikiliği, Aydınlanmacı Düşünce22 ile birlikte yerini akıl/beden karşıtlığına 

bırakmıştır. Descartes’in “düşünüyorum, o halde varım” önermesiyle başlayan Aydınlanmacı-

Kartezyen düalizm23 anlayışı, modern dünyanın beden anlayışına uzunca bir dönem tanıklık 

edecek akıl/beden, ruh/beden, ten/tin, madde/bilinç, zihin/beden dikotomilerini üreterek aklı 

orijine yerleştirip bedeni ötekileştirmiştir. Karşıtlıklar üzerinden üretilen ikiliklere dayalı 

düalist-dikotomik yaklaşımda, ayrımlanan öğelerin biri daima üstün, diğeri de daima aşağı 

konumda yer almaktadır.  Genel anlamıyla bakıldığında söz konusu karşıtlıklarda akıl-ruh-zihin-

tin-bilinç gibi kavramların üstün ve olumluya; beden ve madde gibi kavramların da aşağı ve 

olumsuza karşılık geldiğini söylemek mümkündür. Nitekim, maddi bir biçim ya da forma sahip 

olmanın, başka bir deyişle bedenli-olmanın insanı diğer canlılar ve özelde hayvanlardan 

ayırmada tek başına yeterli olamadığını düşünen Descartes için akılla sağlanan düşünme yetisi, 

                                                
22 “Aydınlanma, Avrupa’da 1688 İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 Fransız Devrimiyle en üst noktasına 
erişen bir düşünce hareketidir. Avrupa insanının bireysel ve toplumsal yaşamını yeni bir anlayışla 
oluşturma çabası olarak niteleyebileceğimiz bu dönem, batı uygarlığının tarihsel gelişiminin ve 
değişiminin düşünsel ve kültürel sonucudur. İlk önce İngiltere’de başlayan toplumsal değişim 
(kapitalizmin doğusu) daha sonra Fransa’da özgürlük hareketi olarak devam etti. Nihayet Almanya’da 
felsefi temellerini oluşturarak tüm dünyayı etkileyecek modernleşme/batılılaşma hareketine dönüştü 
(Çüçen, 2005)”. Öte yandan Foucault (1994/2011),  Özne ve İktidar’da Aydınlanmayı, 18. yy’dan itibaren 
düşüncelerimize nüfuz etmiş bir felsefe olarak, hem Avrupa modernliğini başlatan hem de aklın tarihinde 
rasyonalite ve teknoloji biçimlerinin, bilginin özerkliği ve otoritenin gelişmesi ve yerleşmesinde kalıcı bir 
süreç olarak tanımlamaktadır. 
23 Descartes (akt. Altuner, 2013: 58) kartezyen düalizmi, zihnin bedenden ayrılığı ve zihinsel tözün maddi 
tözden ayrı, farklı olması şeklinde tanımlamaktadır. Zihnin [aklın] bedenden ayrı varlık sürdürmesinden 
öte, her ikisinin nitelik olarak birbirinden ayrı olması ve zihnin düşünceye, bedenin ise uzama [mekana] 
karşılık gelmesidir.  
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insanı diğer canlılardan ayırdığı gibi doğanın egemeni de kılmaktadır (Gülkaya-Timurturkan, 

2008). 

Düalist yaklaşım Modern Dünya’yı tanımlamak ve kategorilendirmek bağlamında   

erkek/kadın, kültür/doğa, batı/doğu gibi “kullanışlı” ayrımlar türetmeye devam etmektedir. 

Buna somut bir örnek olarak Lyold “Erkek Akıl” çalışmasında, Kartezyen düşüncenin ürettiği 

tarihsel ikiliklerden biri olarak “kadın/erkek” dikotomisini ele almaktadır. Ona göre, Platon, 

Descartes, Hegel, Kant Sartre gibi felsefe tarihini şekillendiren “erkeklerin” dikkat çektiği 

“rasyonel bilgi” fikri, kadınla eşleştirilen doğa güçlerinin aşılması olarak işlev görmektedir. Bu 

bağlamda, rasyonel bilginin ürünü olan Kartezyen bakış açısına göre, kadınlık daima muğlak, 

belirsiz, edilgen ve düzensiz olana işaret ederken, erkeklik bunun tam tersi olarak açık ve 

kesinliği, etkinlik, belirlenmişlik ve düzenliliğe atıfta bulunmaktadır (Lyold, 1984/2015). Bu 

bağlamda akıl/beden ikiliğinde aklın “erkeksi/eril”, bedenin ise “kadınsı/dişil” olarak 

kodlandığını söylemek mümkündür. Bu bakış açısı, aklı ve düşünmeyi kadın cinsinin yoksun 

olduğu ancak erkek cinsine özgü olduğunu düşündüğü bir dünyada bilimin, tarihin, kültürün, 

siyasetin ve toplumu vücuda getiren bütün diğer kurum ve oluşumların “erkek aklı” ile 

düzenlenmesi ve kadın cinsinin bu bağlamda fail/eyleyen konumda yer almaktan men edildiği 

sonucuna götürmektedir. Söz konusu sonuç ise, Cixous, Irigiay, Kristeva gibi postmodern ve 

postyapısalcı feministlerin kadınları erkek aklıyla şekillenmiş kültürün, tarihin, bilimin 

dayatmasından kurtarmak üzere “dişil yazını” oluşturmaya ve kadınları da bu yönde hareket 

etmeye çağırmaya itmiştir (Işık, 1998).24 

Bedenin tarihsel serüveninde daha yakın geçmişe bakıldığında ise, beden sosyolojisi adı 

altında bir disiplin oluşmadan önce sosyal teoride bedenin ilk olarak fenomenolojik felsefi 

yaklaşımda ilgiye mazhar olduğu görülmektedir. Önemli fenomenologlardan Merleau-Ponty’e 

göre Kartezyen düşüncenin bedene bakışı onu akıl karşısında ötekileştirmektedir. Buna karşıt 

bir tavır olarak fenomenolojinin yaptığı, akıl/beden düalizmini dair algılayışı ters yüz etmektir. 

Bir başka deyişle Leder’in çalışmasında belirttiği üzere (akt. Işık,1998: 121) “düşünüyorum o 

halde varım” önermesine karşılık, “o [beden], dünyanın sayesinde var olduğu şeydir” önermesi 

geliştirilmiştir. Sonuç olarak bedenin akıl karşısındaki ikincil konumu fenomenolojide tersine 

çevrilerek beden olgusu yüceltilmektedir. 

Fenomenolojiden sonra bedenin bir ilgi nesnesi olduğu başka bir disiplin alanı 

antropolojidir. Antropolojide de düalist bakış açısı kendini doğa/kültür ayrımında ele 

vermektedir. Ensest tabusu, antropologlara göre doğadan kültüre geçişin en somut kriteri 

                                                
24 Aydınlanma geleneğinin bedeni Öteki olarak konumlayan ve yaşama dair her şeyi aynılık-karşıtlık 
ilişkisinde kategorileştiren Kartezyen anlayışı yalnızca feministler tarafından değil, Foucault, Derrida, 
Lyotard, Baudrillard gibi postmodernistler ve Eleştirel Kuram düşünürleri Adorno ve Horkheimer 
tarafından da eleştiriye tabi tutulmuştur. Ancak bu çalışmanın kapsamı gereği söz konusu eleştirilerin 
başka bir çalışmanın konusu olarak ertelenmesinde yarar vardır. 
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olmakla birlikte, kadının doğa ile özdeşleştirilerek vahşi ve yabanıllığına vurgu yaparken; 

erkeğin ise kültür ile eşleştirilerek uygar ve medeniliğine dikkat çekmektedir. Bununla ilgili 

olarak antropolog Douglas (akt. Işık, 1998: 124) kadın ve erkek bedenleri üzerine olan 

çalışmasında kadın bedeninin kirlilik, erkek bedeninin ise kutsallıkla kodlandığına dikkat 

çekmektedir. 

Bedenin klasik sosyolojideki yokluğu ilk dönem kuramcıları Durkheim, Weber, Marx, 

Simmel, Parsons’un çalışmalarında açıkça göze çarpmaktadır. Nitekim bu kuramcıların 

ilgilendikleri konular toplumsal dönüşüm-değişme, kentleşme, toplumsal eylem, toplumsal yapı 

gibi makro-sosyolojik içerikleri kapsamaktadır. Ancak, sosyolojinin doğuşuna öncülük eden bu 

kuramcıların bedene olan ilgisizliklerinin asılsız olduğunu iddia eden çalışmalar da mevcut 

olup; Durkheim’in insan doğası ve dini yaşamın temelleri tartışmasının merkezinde bedeni 

tuttuğu; Simmel’in metropol yaşamındaki dönüşümü ve moda kavramını beden üzerinden 

şekillendirdiğini ve Weber’in Protestan çileciliği ve toplumun rasyonel dönüşümünü beden 

bağlamında ele aldığı iddia edilmektedir (Çil, 2017). Ancak sözü edilen klasik sosyologların 

bedeni başlı başına bir çalışma nesnesi olarak görmelerinden ziyade, bedenin de toplumsal bir 

olgu olduğu gerçeğini göz ardı etmeden beden kavramını çalışmalarına dahil ettiklerini 

belirtmek gerekmektedir. Bir diğer deyişle klasik sosyolojide “bedenin mutlak yokluğu” yerine 

“bilinçli varlığını (!)” tartışmak daha yerinde olacaktır.  Bunlardan farklı olarak, sosyolojinin 

erken dönemlerine tekabül eden bedene dair ilk sosyolojik çalışmanın Mauss’un 1932 tarihli 

“Beden Teknikleri” adlı çalışması olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada Mauss, insan bedeninin 

kullanımının toplumdan topluma değişkenlik gösterdiğini, dolayısıyla da bedenlerin inşası, 

değişimi ve kullanımının bir toplumun sosyo-kültürel yapısıyla yakından ilgili olduğunu iddia 

etmektedir (Mauss, 1973). 

Bedene sosyolojik yaklaşımın ilk temsilcilerinden sayılan, bedeni sosyolojiye “bilinçli” 

olarak dahil eden çalışmaların başında görülen Elias’ın 1939 tarihli “Uygarlık Süreci” adlı 

çalışması beden sosyolojisi disiplini açısından bir başucu kitap olma özelliğini taşımaktadır. 

Elias’ın uygarlaşma adını verdiği süreç, Batı’nın bilincine gönderme yapmakta, Batı’nın “öteki” 

algısıyla oluşmaktadır. Uygarlaşma, esasında, Batı’nın kendine yönelik sevmediği ve “aşağılık” 

gördüğü yanlarını törpüleyerek asil ve yüce yönlerini belirginleştirdiği bir kimlik 

tanımlamasıdır; nitekim ancak Batılılar “uygar insan/kişi/birey” olabilir. Elias analizine, Batı’nın 

Ortaçağına özgü gündelik yaşam pratiklerinin özellikle bedene özgü yönlerinin nasıl değişip 

dönüşerek şimdiki haline vardığını anlamaya çalışmakla başlar. Ona göre, bedenin en doğal 

fonksiyonları (sevişme, yellenme, sümkürme, geğirme gibi) giderek abad ve muaşerete uygun 

olmayan ve gerçekleştiği takdirde utanılması, yüzün kızarılması gereken “yabani”liklere 

dönüşmekte, aristokrat kültürü gündelik yaşamın sıradanlığını kuşatarak ve bedene özgü doğal 

pratikleri utanç ve tiksinti kaynağı görerek bir “saray toplumu” oluşturmaktadır (Elias, 



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

38 

1939/2017). Burada önemli olan nokta uygarlaşma sürecinin temelde beden eksenli oluşu, 

bedeni yücelten ve bedeni küçük düşüren pratiklerin ayrımına gidilmiş oluşudur. Bu bağlamda, 

sosyal adap, yemek yeme pratikleri, oturup kalkma, selam verme, tüketim biçimleri, utanma, 

yüz kızarma gibi faaliyetleri içeren gündelik yaşam, bir yandan farklı olan ötekileri dışlayarak 

Batı için “normal olan”ı inşa etmekte, öte yandan da medeniyetin ilerlemesini insan doğasının ve 

temel içgüdülerinin baskılanması ve denetim altına alınmasıyla ilişkilendirerek “politik” bir 

mecraya dönüşmektedir (Öncü, 2000). 

Bedeni sosyolojinin ilgi nesnesi haline getiren bir başka sosyolog olan Bourdieu için 

beden, “habitus” kavramsallaştırması ile açıklanmaktadır. Habitus kavramı25, Bourdieu’nun 

genelde sosyal bilimler ve özelde de sosyoloji ve beden sosyolojisi disiplinlerinde ufuk açıcı 

birkaç çözümlemeden biri olup, aynı zamanda toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıf eksenli 

çalışmaların da ilgisini çekmektedir. Habitus, günümüzdeki sosyoloji literatüründe çok disiplinli 

ve disiplinler arası yığınla çalışmaya kaynaklık etmekle birlikte, en genel anlamıyla, 

“toplumsallaşmış bir öznelliğe” işaret ettiği söylenebilir (Bourdieu ve Wacquant, 1992/2003). 

Bir diğer deyişle, bireysel, kişisel ya da öznel olanın mutlaka toplumsal olana dair ipuçları 

verdiğini, habitusun “bireyselin içinde gizlenmiş toplumsallık” içerdiğini söylemek mümkündür. 

Esasında, habitusun bir “yatkınlıklar sistemi”, alışkanlıklar, pratikler ve eğilimler silsilesine 

işaret ettiğini; bireylerin gündelik yaşamındaki tercihlerini etkileyenin “beğeni”lerimiz 

olduğuna vurgu yapılmaktadır (Bourdieu, 1979/2015). Daha açık bir ifadeyle habitus, 

“toplumsal gerçekliğin bedende cisimleşmesi, (…) toplumsal sınıfın damgasını taşıyan statü, güç 

ve iktidar ilişkileri, kültürel/ekonomik tercihler, zevkler (spor, müzik, dans, beslenme biçimleri, 

hobiler vb.) ve beğeni yargılarından oluşan değerler setini içinde barındırır” (Köse, 2016: 185). 

Özetle bu kavramın, “bir kişinin hangi topluma, kültüre, gruba veya sosyal sınıfa ait olduğunu 

gösteren ve bakış, duruş, jest ve mimiklerle görünür biçimde bedene de yerleşen algılama, 

hissetme, düşünme, tutum ve davranış alışkanlıkları veya sosyal-kültürel tercih ve tavırlar 

birikimi olarak” (Edinsel, 2018) tanımlanabileceğini söylemek mümkündür. Bu 

yorumlamalardan hareketle habitusu “kişinin/kişiliğin özeti” veya “toplumsalın minyatürü” 

olarak tanımlamak hiç de yersiz olmaz. Nitekim, gündelik yaşamda neredeyse “refleksif” olarak 

açığa çıkan yemek, sanat, spor gibi alanlardaki beğeni ve tercihlerimiz  kişisel yaşantılarımıza 

dair ipuçları vermektedir. 

Beden dendiğinde mutlaka referans verilmesi gereken bir diğer düşünür Foucault’un 

modern toplumda bedene dair tahakküm ve direniş stratejilerine, bedeni zapturapt altına alan 

dönüşüm pratiklerine ve Foucault için bedenin modern toplumları anlamak ve çözümlemek 

                                                
25 Kavramın Avrupa düşüncesindeki ilk kullanımı “hexis” kavramı ile Aristoteles’te, daha sonra Ortaçağ 
düşünürü Thomas von Aquin’de ve son olarak da “beden teknikleri” kavramıyla da M. Mauss tarafından 
gerçekleştirilmiştir (Edinsel, 2018).  
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adına merkezi bir yerde durduğuna değinmek gerekmektedir.  Foucault, eserlerinde klasik çağ 

iktidar anlayışının modern dönem iktidar anlayışından farkını doğrudan bedene yönelik 

farklılaşan pratikler, uygulamalar ve yaklaşımlar üzerinden açıklamaktadır26. 

Beden olgusunun 1980’lerden bu yana insan ve toplum bilimlerinde neden popülerlik 

kazandığı sorusuna Türkiye bağlamında değinmek faydalı olacaktır. Bu ilginin kaynağının, Batı 

Sosyolojisinin evrensel söylemlerden yerel söylemlere, pozitivist bilim anlayışından 

postyapısalcı ve postmodernist bilim anlayışlarına ve makro konulardan mikro konulara kayma 

eğiliminden ileri geldiği de söylenmektedir (Çakı, 2011). Bu bağlamda Türkiye’de beden 

sosyolojisi disiplini altında gün geçtikçe hatırı sayılır bir literatürün oluştuğunu söylemek 

mümkün olup;  günümüzde sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tıp, tarih, felsefe, teoloji, edebiyat 

gibi birçok alanda interdisipliner olarak beden üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 

Günümüzün beden sosyolojisi çalışmalarının üzerinde durduğu temel konuların başında plastik 

cerrahinin “sihirli değnek” misyonuyla “baştan yarattığı” bedenleri kıskacına alan güzellik 

politikaları (İnceoğlu & Kar, 2010; Kesim & Kar, 2010) gelmektedir. Güzellik politikaları daha 

çok kadınları ilgilendiriyor gibi görünse de günümüzde erkekler için de gittikçe genişleyen bir 

bedeni değiştirme-dönüştürme sektörü oluşmakta olup; güzellik, “ideal beden algısı” dayatması 

etrafında estetik operasyonlarla tüketim toplumunda alınıp satılabilen bir metaya dönüşmüş, bu 

bağlamda bedenin görünümü kişisel imaj profilini oluşturan en temel araçlardan biri haline 

gelmiştir. Öte yandan, bedeni ilgi alanına alan bir diğer disiplin olarak sağlık sosyolojisi de 

bireyselleştirilen sağlık ve tıbbileştirilen beden (Sezgin, 2011) algısıyla hastalık ve sağlık 

kavramlarının iç içe geçerek muğlaklaştığı ve gündelik yaşamın tıbbileştirilmesiyle bedenin 

sürekli kurcalanması gereken bir nesne konumuna getirilişini konu edinmektedir. 

2.3.2. Foucault’cu Bağlamda Biyoiktidar/Biyopolitika 

Modern toplumda beden, modern-öncesi dönemdeki horlanmışlık ve ihmal 

edilmişliğinin aksine, tarihsel sürecin hem öznesi hem de nesnesi konumunda yer aldığı 

hakikatinin ilan edilmesini diğer düşünürler kadar Foucault’un çalışmalarına da borçludur. 

Hatta Foucault’u ister desteklesin ister eleştirsin, onun çalışmalarından sonra sosyal bilimler 

literatüründe bir “Foucault endüstrisi”nin (Özmakas, 2018: 29) doğduğunu ve bu endüstrinin 

gün geçtikçe daha çok büyüdüğünü söylemek mümkündür. Foucault için beden, modern 

iktidarlar için kullandığı bir adlandırma olarak “biyoiktidar çağı”nın en temel öznesi olup, 

bedeni iktidarların sürekliliğini sağlamak adına değiştirip dönüştüren “biyopolitika” 

stratejilerine özel bir anlam atfetmektedir. Foucault’un çalışmalarında biyoiktidar ve 

biyopolitika kavramları ayrı isimlendirmelerle kullanılmışsa da kavramların anlamsal 

                                                
26 Bir sonraki alt başlıkta Foucault’un bedene yaklaşımı “biyoiktidar/biyopolitika” kavramları üzerinden 
ayrıntılı olarak tartışılacağı için bu bölümde bu tartışma kısa tutulmuştur.  
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içeriklerine dair net bir ayrım olduğu söylenemez. Tam tersi, söz konusu iki kavram arasında 

net ayrım yapmak yerine zaman zaman ikisini eş anlamlı olarak kullanmaktadır (Özmakas, 

2018: 126). Bu sebeple bu çalışmada iki kavram da kullanılmakta olup, bedene yönelik 

müdahaleler anlamında kullanılan biyopolitika kavramı daha çok tercih edilmektedir. Öte 

yandan, iktidar ve biyopolitika kavramı sosyal bilimlerde Foucault dışında Agamben ve Hard ve 

Negri tarafından da odağa alınmıştır27. Ancak bu çalışmanın konusu doğrudan bedene yönelik 

denetleme ve müdahalelere odaklandığı için kavramın sadece Foucaultcu okuması 

tartışılacaktır. 

Foucault’un biyoiktidar/biyopolitika tartışmalarına geçmeden önce, düşünürün 

düşünsel serüveninin bir yol haritasını çıkarmak faydalı olacaktır. Söz konusu haritalandırma 

Foucault’un fikri külliyatını iki temel döneme ayırmakla başlar. Birinci dönem, “Deliliğin Tarihi” 

ve “Hapishanenin Doğuşu” adlı çalışmalarında iddia ettiği üzere iktidarın “baskıcı” yönüne 

odaklanır ve birey bu baskıcı iktidar pratikleri karşısında pasif ve çaresiz konumda 

resmedilirken; ikinci dönemi ise “Cinselliğin Tarihi” ile başlayıp, kişinin bu baskıcı iktidarlar 

karşısındaki direniş pratiklerine odaklanılmıştır (Özmakas, 2018: 29-30). Foucault’un 

çalışmalarının temel derdi, Bozok’un (2011) deyişiyle, “Batı kültüründe insanı özneye 

dönüştüren farklı usüllerin bir tarihini oluşturmak” olarak özetlenebilir. Nitekim, Ferda Keskin 

(2011), Foucault’un kendi yapıtlarını, insanların Batı kültüründe özneye dönüştürülmesinde 

özel bir yer tuttuğunu düşündüğü delilik, hastalık, yaşam, dil, emek, suç, cinsellik gibi 

deneyimleri kurmuş olan sorunsallaştırma süreçlerinin bir tarihi olarak yorumladığını dile 

getirmektedir. Esasında, Foucault’un yaptığı, kendi çalışmasında belirttiği üzere (akt. Özmakas, 

2018: 36-37), “tarih-dışı”na itilen (evsizler, suçlular, yoksullar, deliler, fahişeler, kenar 

cinsellikler-gay, lezbiyen, trans, travesti-, hastalar gibi) üretime katılmayan ve toplum için 

yararsız sayılan “ötekilerin” “mırıltılarını” dinlemektir. Öyle ki, günümüzde dahi güncelliğini ve 

akademik kullanışlılığını yitirmek bir yana gittikçe daha çok hacimlenen “Foucault külliyatı” 

günümüzün iktidar, beden, özne, cinsellik, denetim, gözetleme gibi konuları içeren akademik 

çalışmalarda sıklıkla tartışılmaya devam etmektedir. 

Foucault’un biyoiktidar analizinin temelinde açıkça “beden” mefhumu yer almaktadır. 

Nitekim düşünür için beden, “olayların kaydolma yeri”dir (2004a: 238). Bir başka deyişle onun 

için beden, kültürel/söylemsel inşadan etkilenen “biyolojik bir varlık”tır. Biyolojik bir varlık 

olarak beden, klasik ve modern iktidarların farklı yöntemlerle olsa dahi “iktidarın selameti” 

uğruna değiştirip dönüştürdüğü, şekil verdiği, yok ettiği ya da yaşattığı bir uygulama alanıdır. 

                                                
27Agamben “Kutsal İnsan” ve “İstisna Hali” adlı çalışmalarında, Foucault’un yaşam ve yaşatmak ile 
ilişkilendirdiği biyopolitika kavramını tersten okuyarak, Foucault’un ihmal ettiği farklı bir yerden bakar. 
Onun için biyopolitika “yaşam”dan çok “ölüm”le ilgilenir, örneğin, toplama kampları bir ölüm merkezi 
olarak bedenleri yaşatmaktan ziyade öldürme misyonu yüklenmiştir;  işte tam da bu noktadan 
bakıldığında, biyopolitika esasında bir “ölüm politikası” dır (Agamben, 1995/2001; Özpolat, 2015: 139).  
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Klasik dönemde kendini “ölüm üzerinde hak” olarak tanımlayan tahakküm sistemi, modern 

dönemde “yaşam üzerinde iktidar”a dönüşmektedir.28 Işık’ın da belirttiği üzere (2004: 78), 

modern dönemde cezalandırma sistemi artık beden odaklılığını yitirmiş olup, ruha müdahale, 

ruhu ıslah etme amacına yönelmiş; bu yolla da iktidarın nesnesi haline gelmiş itaatkar, uyumlu 

ve becerikli bedenlerin inşası önem kazanmıştır. Foucault’un 17. yy. ile başladığını iddia ettiği 

“biyoiktidar çağı”, yaşam üzerindeki iktidarı hastaneler, ıslah evleri, akıl hastaneleri gibi 

“kapatma kurumları” aracılığıyla toplumda norm-dışı, üretim-dışı, zararlı ve tehlikeli olanları 

toplumdan uzakta tutarak sağlarken; diğer yandan “normal olanı” da okullar, kışlalar, 

ibadethaneler gibi kurumlar üzerinden sisteme uygun hale getirerek, tehlike potansiyellerini en 

aza indirgemekle yükümlüdür. Başka bir anlatımla, biyoiktidarın asli görevi, toplumun işleyişini, 

yekpareliğini, düzenini bozan çıkıntıları budayarak “toplumsal peyzaj” (Özmakas, 2018: 41) 

yapmaktır. Bu yüzden biyoiktidarın sağladığı aslında bir “disiplin toplumu” yaratmış olmaktır. 

Disiplin toplumu,  Foucault’un adına “dispositif” dediği birtakım düzenek ve tekniklerden 

ibarettir. Dispositifler (düzenekler) Foucault’a göre (akt. Keskin, 2011), söylemler, kurumlar, 

mimari biçimler, düzenleyici kararlar, yasalar, idari tasarruflar; bilimsel, felsefi, ahlaki 

önermelerden oluşan heterojen bütünler; bu söylemsel ve söylemsel olmayan öğeler arasındaki 

ilişkilerin oluşturduğu sistemlerdir. Dispositiflerle işlerlik kazandırılan biyoiktidarın iki farklı 

boyutu mevcuttur. Foucault’un “anatomo-politika” adını verdiği uygulama tek tek bedenlere 

odaklanıp, bedeni disipline etmeyi; “biyo-politika” dediği diğer boyutu da daha makro düzlemde 

nüfusu denetlemeyi ve düzenlemeyi hedeflemektedir (Foucault, 1994/2011). Bir başka 

anlatımla, bedenin anatomo-politikası bireyi disipline etmek için, beden terbiyesi, yeteneklerin 

arttırılması, güçlerin açığa çıkarılması ve yararlılığı, bireyin etkili ve ekonomik denetim 

sistemleriyle bütünleşmesini amaçlarken; nüfusun biyopolitikası sağlık düzeyi, yaşam süresi, 

doğum ve ölüm oranlarına odaklanarak yaşamı kaliteli kılmayı hedefler (Özdemir-Akgündüz, 

2013). 

Özelde bedene/bireye odaklanan anatomopolitika ve genelde nüfusa/topluma 

odaklanan biyopolitikanın nasıl işlerlik kazanacağı sorusuna Foucault’un cevabı “büyük 

kapatılma” ile olmuştur. Büyük kapatılma, Foucault’un “panaptikon”29 kavramsallaştırmasıyla 

                                                
28 Bir başka deyişle, Klasik çağda iktidarların sürekliliklerini korumak üzere “meşru-müdaafa” olarak 
anlamlandırdıkları “ölüm hakkı”, yaşamlar üzerinde “söz söyleyebilme” yetkisine dönüşmüş; modern 
dönemle birlikte kıyımla sonuçlanan şiddet içerikli cezalandırma yöntemleri, “ehlileştirerek yaşatma” 
arzusu etrafında dönüşüm geçirmiştir. Diğer bir deyişle, modern iktidarlar iktidarın devamlılığını 
tehlikeye sokacak olanın ortadan kaldırılması veya imha edilmesiyle sonuçlanan “sindirme” 
politikalarının yönünü, bu defa da onu hayatta tutarak ancak sisteme entegre ederek, iktidar için “zararsız 
hale getirme” ve dahası kendisi için “yararlı” hale getirme biçimine çevirmiştir. Bu anlamda biyoiktidarın, 
disipline edici bir iktidar söylemi olarak, bireyleri itaatkar ve sistem için faydalı kılmaya çalıştığı 
söylenebilir (Özcan, 2014).  
29 Foucault bu kavramı J. Bentham’dan ödünç almıştır. Kavram özü itibariyle mimari bir terimi ifade etse 
de, Foucault bunu “gözetlenen toplum”u açıklamakta bir metafor olarak kullanmaktadır. Panaptikon, 
Focault’un çalışmasında (akt. Özmakas, 2018: 64),  “çevrede halka şeklinde bir bina; merkezde bir kule; b 
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işlerlik kazanmaktadır. Panaptikon kavramı, iktidarın bireyleri sürekli gözünün önünde tutarak 

yoldan sapmalarına anında müdahale etmeyi mümkün kılan bir gözetleme sistemine tekabül 

etmektedir. Bu sistemde gözetleme tek taraflı olup, muktedir kılınanların iktidarı uygulayanları 

görmesine izin verilmediğinden, izlenenler izlendikleri algısıyla davranışlarını kontrol etmeye 

zorlanmaktadır (Foucault, 1975/2015). Bir başka anlatımla panaptikon, “bakış”ın hizaya 

getirdiği bedenlerden faydalanmayı mümkün kılan devasa bir göze karşılık gelmektedir. Bu 

anlamıyla panaptikonun, modern toplumun düzenleme, hizaya sokma, normalleştirme araçları 

olarak eğitim kurumları, tıp, psikiyatri, ordu, cezaevi gibi oluşumlarına karşılık geldiğini 

söylemek mümkündür. İşte tam da bu noktadan hareketle, Foucault’un iktidar analizinin bilinen 

makro-iktidar yaklaşımlarından farklı olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Nitekim ona 

göre iktidar yalnızca devlet-halk (yöneten-yönetilen) arasındaki hegemonik gerilimli ilişkiler ya 

da bir kurum veya yapı olmaktan ziyade, gündelik yaşamda kişiler arası ilişkilerde açığa çıkan 

mikroskobik görünümlerin toplamıdır (2003: 48). Ona göre, “iktidar her yerdedir, her şeyi 

kapsadığından değil; her yerden geldiğinden dolayı her yerdedir (Foucault, 1994/2011: 69). 

2.3.2.1. Biyoiktidar Pratiği Olarak Tıbbileştirme/Medikalizasyon 

Foucault, geliştirdiği biyopolitika kuramının en temel dinamiklerinden biri olarak 

gördüğü tıp alanını “Kliniğin Doğuşu’”nda (1963/2002) tartışmaya açmaktadır. Ona göre tıp 

kurumu, eskiden olduğu gibi tek tek bireylerin bedenleri ve sağlığı ile ilgilenmekten öte, modern 

iktidarın “toplumsal beden” üzerinde denetim kurmasına yarayacak bir iktidar aracına 

dönüşmüş olup, bu bağlamda moderniteyle birlikte sıhhi bağlamdan çıkarak toplumsal-politik 

bir anlam kazanmıştır (Baştürk, 2017: 5). 

Foucault’un dikkat çektiği “tıbbi bakış”,  hastane, klinik, hapishane, okullar gibi iktidarın 

panoptik mekanları aracılığıyla (yalnızca gözetleyenin gözetleneni gördüğü tek yönlü 

gözetleme) vücuda gelen bir “tıbbi yönetim” anlayışı sunmaktadır. Tıbbi yönetimin derdi, 

yalnızca hasta ya da hastalık değildir; bunun da ötesine geçip “sağlıklı toplum” sloganıyla 

gündelik-normal yaşamın sorunsallaştırılmasını içerir. Bu bağlamda tıbbın, beden ve nüfus 

üzerinden bir bilme iktidarına dönüştüğü iddia edilmektedir (Foucault, 2004b: 257). Bu 

noktadan hareketle, esasında Foucault’un bütün çalışmalarında dikkatle vurguladığı 

biyoiktidar/biyopolitikanın “normalleştirme” misyonuna tıbbileştirme bağlamında dikkat 

                                                                                                                                                  
u kulenin içerideki halkaya açılan geniş pencereleri vardır; çevredeki bina hücrelere ayrılmıştır, bunlarda 
her bir binanın bütün enine uzanmaktadır; iki penceresi vardır, kulenin pencerelerine denk düşen biri 
içeri bakan; diğeri ise ışığın hücreden hücreye geçmesine müsaade eden ve dışarı bakan [iki pencere 
vardır]. Bu durumda bütün gereken, merkezi kuleye bir gözetmen ve her bir hücreye bir deli, bir hasta, 
bir mahkum, bir işçi ya da bir okul çocuğu yerleştirmek” olarak tanımlanmaktadır.   
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çekmek gerekmektedir30. Modern toplum tıbbını bir “bilme ikidarı” olarak yorumlayan 

düşünüre göre, tıbbi bakış hastalık oranları, doğum politikaları, yaşam kalitesi gibi değişkenlere 

ilişkin istatistiklerle bir yandan nüfusu kontrol altına alırken diğer yandan iktidara bedenler ve 

nüfus üzerinden bilgi üretmektedir. İktidarın istediği bilgi, esasında 

norm/normallik/normalleştirmenin bilgisidir. Nitekim, tıp kurumu da biyoiktidara hizmet eden 

eğitim, ordu, hukuk sistemi gibi diğer disiplin kurumlarına benzer şekilde “normalleştirme” 

işlevini yerine getirmektedir. Foucault, 18. yüzyılın sonuna kadar tıbbın esasında gayet “olması 

gereken şekilde” normallikten ziyade sıhhatle ilgilendiğini ve genel anlamda bozulan, yoldan 

sapan bedensel fonksiyonların düzeltilmesi, hastalıkta yitirilen güç ve esnekliğin geri 

kazanılması gibi sorunlarla uğraştığını; ancak günümüzdeki mevcut tıbbın hastalıklarla 

ilgilenmek yerine, insan hayatındaki mutluluğun, erdemin ve sağlığın pozitif rolünü saptama 

görevine soyunduğunu ifade etmektedir (Foucault, 2002: 59). 

Biyopolitika tartışmalarında son zamanlarda sıklıkla değinilen kavramlarından biri 

olarak tıbbileştirme/medikalizasyon, bir konu, problem ya da durumun tıbbi terimler ve tıbbi 

dil ile tıbbi çerçeve içinde, tıbbi müdahale ile tedavi edilecek bir durum olarak ifade edilmesi 

olarak tanımlanmıştır (Sezgin, 2011: 59). Bir başka anlatımla, toplumsal kontrol mekanizması 

olarak işleyen tıp kurumu aracılığıyla gündelik yaşam üzerinde denetim ve kontrolün artması 

olarak da yorumlanabilir. Kısacası, doğum, hamilelik, adet dönemi sendromu, menopoz, 

yaşlanma, cinsellik, ölüm gibi yaşamın doğal döngülerinin birer tıp-sağlık sorunu haline 

getirilmesini içermektedir. 

Tıbbileştirme kavramı, sosyal bilimler literatüründe ilk olarak 1975’te Zola tarafından 

tartışılmaya açılmış olup, tıp kurumunun geleneksel toplumdaki din ve aile gibi sosyal destek 

mekanizmalarının yerini alarak tek “teselli” alanına dönüşerek bir sosyal kontrol aracına 

dönüştüğü iddia edilmektedir (Zola, 1977/1994).  Tıbbileştirmeyi sorunsallaştıran bir başka 

düşünür olan Illich, Sağlığın Gaspı’nda tıbbileştirme akımının gittikçe genişleyerek “yaşamın ve 

sağlığın tıbbileştirildiği”ni ve böylece insanların geleneksel kültürlerde acı, ölüm, hastalık, 

sakatlık gibi durumlarla başa çıkabilme potansiyelinin tüketilerek, gittikçe daha çok 

sıradan/normal insanın “hasta” damgasına maruz kaldığını, bu sayede hasta insanları 

iyileştirmek gibi bir görevi olan tıbbın, aksine sağlıklı insanları hasta olduklarına inandırmak 

gibi bir misyon yüklendiğini vurgulamaktadır (1975/1995). Türkiye’de tıbbileştirme çok yeni 

bir tartışma alanı olmakla beraber, sağlık sosyolojisi literatürünün ve bu bağlamda tıbbileştirme 

kavramına dair çalışmaların gittikçe genişlediğini söylemek mümkündür. Bu alandaki 

                                                
30 Nitekim, Foucault’un “biyopolitika” kavramını kullandığı ilk konuşması 1974’te Rio de Jenario Devlet 
Üniversitesi’nde halk sağlığı üzerine yaptığı konuşmalardan biri olan “The Birth of Social Medicine 
(Toplumsal Tıbbın Doğuşu)” (2000) adlı konuşmasıdır. Dolayısıyla biyopolitika kavramının temellerinin 
düşünürün tıbbi söylem, bilgi ve tıbbileştirme üzerine olan düşüncelerinde atıldığını söylemek 
mümkündür.  
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çalışmaların ilklerinden olan Sezgin’in (2011) çalışmasında, kadın cinsiyetinin yaşam 

süreçlerinin erkeklere nazaran daha fazla tıbbileştirilmeye elverişli olduğu iddia edilmektedir. 

Bu bağlamda adet dönemi, hamilelik, doğum, menopoz, yaşlanma, estetik ve kozmetik 

girişimler, ideal beden anlayışı gibi yaşamsal döngüler kadınların yaşamsal deneyimlerinde en 

çok tıbbileştiren alanlar olmuştur. 

Tıbbileştirme ile ilişkilendirilen bir diğer tartışma alanı sağlığın ticarileşerek kapitalizme 

sağladığı hizmetler bağlamındadır. 1980 sonrası neoliberal politikaların etkisiyle sağlık alanı 

özel sermayenin ilgi odaklarından biri olmuş ve “sağlıklı yaşam endüstrisi”nin ortaya çıkmasına 

yol açmıştır. Sağlığın ticarileşmesi temel insanlık haklarından olan sağlık hakkının 

metalaşmasına, yeni sistemde bireylerin “hasta” yerine “ tıbba bağımlı müşteri” (Kurtdaş, 2017) 

olarak muamele görmesine ve “paran kadar sağlık” (Sönmez, 2011) anlayışının türemesine 

zemin hazırlamıştır. Sonuç itibariyle, bu tartışmalar ışığında tıbbileştirmenin bedenlerin ve 

nüfusun kontrolü ve denetimini sağlayan biyoiktidar çağının devamlılığında önemli bir işlev 

yüklendiğini söylemek mümkündür. 

2.3.2.2. Tıbbi Beden Anlayışı ve Kadın Bedeninin Tıbbileştirilmesi 

Bedene müdahalenin tarihi Foucault’un çalışmalarında vurgulandığı üzere modern-

öncesi döneme dayanmaktadır; ancak modernizmin ilgi alanına giren bedene yaklaşımın klasik 

dönemdeki muameleden bir hayli farklılaştığını söylemek mümkündür. Nitekim, modern-öncesi 

dönemde beden ıslah edilmek üzere cezalandırılırken, modern dönemde 

biyoiktidar/biyopolitika pratikleriyle “tedavi edilmeye” ve bu yolla “normalleştirilmeye” 

çalışılmıştır. Bedenin tıbbileştirilmesi, bir süreç olarak doğumdan ölüme kadarki yaşamsal 

döngüde hastalık ve sağlık kavramlarının gündelik yaşamlarımıza ne denli sirayet ettiği ile 

alakalıdır. Günümüzün modern bireyi soğuk bir hastane odasında dünyaya gözünü açar ve 

çoğunlukla yine soğuk bir hastane odasında yaşamdan kopar. 

Tıbbi beden anlayışının en somut görünümlerinden biri olarak karşımıza çıkan kadın 

bedeninin tıbbileştirilmesi bir anlamda “hastalığın kadınsılaşması” olarak da okunabilir. Bu 

haliyle kadın tıbbi söylemin iştahını kabartan ve her geçen gün yeni bir hastalığının “keşfiyle” 

tıp literatürüne “katkıda bulunan” bir nesne konumundadır. Oysaki, modern tıptan önce 

Achterberg’in “Kadın Şifacılar” çalışmasında belirttiği üzere (Elçik & Ecevit, 2013), Ortaçağ’ın 

salgın hastalıklarla başa çıkamadığı dönemlerde kadın şifacıların olumlu etkilerinden söz 

edilmekte;  öte yandan Osmanlı’da da mesleki bilgi ve becerinin anneden kızlarına aktarıldığı 

“hekim hanımlar”dan söz edilmektedir. Bu haliyle kadınların hastalık/sağlık alanlarında 

müdahaleye her daim açık ve istekli olarak pasif görünümlerinin aksine, aktif ve katılımcı 

oldukları söylenebilir. Nitekim, “kadınların bilgileri kendi bedenlerinin ötesinde yaşamın 

dönüştürülmesi için gerekli ve hayatiydi ve kadınlardan kadınlara aktarılan bilgi bir tür ağ 
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vazifesi de görmekteydi” (Köse, 2009: 74). 20. yüzyıla kadar kadınlığın en temel 

görünümlerinden biri olarak doğum süreci ve icrasında başat rollerinden birini üstlenen ebeler, 

bu tarihten sonra yerlerini kadın bilgisinin bilimsel olmayıp gündelik olduğu gerekçesiyle erkek 

doktorlara bırakmak zorunda bırakılmışlardır (Akşit, 2017: 30). Bu durum, kadının kendisine 

ilişkin bilgisinin elinden alınmasına ve kendi bedeniyle arasına devletin tıbbi bakışı ve tıbbi 

dilinin girmesiyle sonuçlanmıştır (Köse, 2009: 74). Nihayetinde tıbbileştirme eğiliminin 

kadınları bedenlerine yönelik geleneksel bilgilerinden uzaklaştırarak yabancılaşmasına ve kadın 

bedeninin “eril tıbbi bakış”ın hakimiyeti altına girdiği sonucuna varılabilir. Bu bağlamda 

kadınların keskin bir biçimde tıbbi söylemdeki “karar verici mekanizmalar”dan dışlandığını, 

ebelik gibi geçmişte doğum sürecini baştan sona yöneten bir becerinin erkek doktorların 

gölgesinde kalarak çoğunlukla yardımcı ve kolaylaştırıcı rollere indirgendiğini söylemek 

mümkündür. Ancak günümüzde kadın jinekologların da sayıca artmasıyla söz konusu bu 

ayrımlaştırmanın görece azaldığını belirtmekte fayda vardır.  

Pollard & Hyatt,’ın çalışmasında belirttiği üzere (akt. Sezgin, 2015: 164), kadının 

gündelik yaşamının tıbbileştirilmeye daha fazla müsait olduğu görüşü, kadınları biyolojik 

formasyonlarına indirgeyerek bedenselleştiren31 ve tıbbi söylemde kadınların çoğunlukla “daha 

zayıf”, “hastalık kaynağı”, “kirli”, “dengesiz” gibi etiketlerle tanımlanmasından 

kaynaklanmaktadır. Dahası, Laqueur’in çalışmasında belirtildiği gibi (akt. Köse, 2009: 75),  

kadın bedeni 18. yüzyıla kadar erkek bedenin tam tersi olarak tanımlanmakta; örneğin rahim 

erkek testisleri olarak adlandırılmakta olup kadın cinselliği erkek cinselliğinin eksik bir kopyası 

olarak görülmektedir. Kadın bedeninin tıbbileştirilmeye daha elverişli bir alan olarak görülmesi, 

yardıma ihtiyaç duyulan, kırılganlık ve güçsüzlüğe yol açan, kişinin bedeni üzerindeki 

hakimiyetini kaybetme durumu olarak tanımlanan “hasta olmak” eyleminin “kadınsılığın 

doğası”ndan kaynaklandığı, nitekim erkek için hastalığın görmezden gelinmesinin de 

“erkeksiliğin” gereklerinden olduğu fikrine dayandırılmaktadır (Annandele & Hunt,  1990: 42). 

Bu bakış açısıyla günümüzde adet öncesi ve adet dönemi, üreme, kısırlık, hamilelik ve doğum, 

menopoz, yaşlanma, estetik ve kozmetik müdahaleler, beden ölçüleri ve cinsel yaşam gibi kadın 

bedeninin tıbbileştirildiği alanlar olarak değerlendirilebilir (Sezgin, 2015: 164). 

Kadınların gündelik yaşam örüntülerinde sıkça karşılaştıkları aslında son derece doğal 

bir durum olan adet öncesi gerginlik (pre-menstrüel sendrom-PSM) ve adet dönemi 

(menstrasyon), modern tıbbın kadın bedenine dair tıbbileştirme girişimlerinin en somut 

görümlerinden birini teşkil etmektedir. Nitekim bu dönemde kadınların uyumsuz ve anormal 

davranışlar sergiledikleri kabul edilmekte ve bu “sendrom”un belirtileri baş ağrısı, göğüs 

                                                
31 Bedenselleştirme, kadını yalnızca bedeninden ibaretmiş gibi düşünerek akıl, zihin ve ruh 
mefhumlarından azade etmek anlamına gelen Kartezyen Düalizmin akıl-beden dikotomisi ile yakından 
ilişkilidir.  
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hassasiyeti ve ağrısı, cinsel isteğin artması ya da azalması, ani duygusal patlamalar, panik 

ataklar, çabuk sinirlenme ve şiddete eğilim gibi göstergeler üzerinden okunmaktadır (Elçik & 

Ecevit, 2013: 156). Bu bakışın tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte psikanalizmin adet 

dönemini patolojikleştirmesi ve histerikleştirmesi üzerinde etkisi büyüktür. Nitekim, 1930’lar 

gibi tıp biliminin gelişimi açısından çok da uzak olmayan bir tarihte bile adet sürecinde yaşanan 

gerilimlerin çoğunlukla çalışan ve çocuksuz kadınlara özgü olduğu ve bu yüzden hamile 

kalamadığı için bedenin acı çektiğini iddia eden; adet görmenin hamile kalamamaktan ötürü 

duyulan hayal kırıklığından kaynaklı göz yaşı dökmesi olarak yorumlanması söz konusu 

olmuştur (Houppert, 2004: 221). 

Geçmişte kadının bedensel formasyonunun doğal bir süreci ve sonucu olan hamilelik ve 

doğum,  20. yüzyılın başından bu yana kadın bedeninin medikalize edildiği bir diğer önemli ve 

yaygın alan olarak hastane, klinik ve tıp doktorlarının etkisi altına girmeye devam etmektedir. 

Gebelik testleri, ultrason, reçeteler, özel beslenme programları, uyku pozisyonları, egzersizler, 

cinsel yaşam gibi gündelik ve tıbbi müdahalelerle (Sezgin, 2015: 166) ve dahası bazı özel klinik 

ya da hastanelerde gebelik ve doğum eğitimleriyle, gebelik, doğum ve annelik üzerine 

çoğunlukla tıbbi ve bilimsel referanslarla oluşturulmuş web sayfaları ve bloglarla bu süreçler 

modern tıbbın kadın bedeni üzerindeki hakimiyetini güçlendirmekte, Foucault’cu bakışla 

iktidarın gözü sağlık kurumu ve tıp alanıyla bedene sabitlenmektedir. Öte yandan, geleneksel 

olarak doğum sonrasında kadının “kırkının çıkması” anlamına gelen birtakım bedensel ve 

psikolojik değişimlerin adının modern tıp dilinde “doğum sonrası (lohusalık) sendromu” olarak 

değiştirildiğine, bu bağlamda kadının artan iş yükü ve yeni yaşamına adapte olmaya çalışırken 

yaşadığı zorluk ve gerilimlerin de psikolojik rahatsızlık muamelesi gördüğüne şahit olmaktayız. 

Yine, geçmişte hastaneye hiç gitmeden ebeler ya da doğum yaptırma konusunda deneyimli nine 

ve teyzelerimizin yardımıyla evde gerçekleşen doğumların yerini tüm dünyada hızla yayılan ve 

hatta azalması için Dünya Sağlık Örgütü’nün önlemler almak zorunda kaldığı sezaryen 

doğumların kadın bedeninin tıbbileştirildiği bir diğer alan olduğunu belirtmek gerekir. 

Günümüzdeki veriler dünyada her beş kadından birinin sezaryenle doğum yaptığını, Türkiye’de 

ise 2016 yılına ait sezaryen oranlarının % 53,1 olduğunu söylemektedir (Demirbaş, Karabel & 

İnci, 2017: 159-160). Nitekim sezaryenle doğum anne adayı için bazen daha az ağrıyla doğum 

yapma arzusundan bazen de bir statü göstergesi olarak tercih edilirken, doktorlar için de 

çoğunlukla randevulu yapıldığı için zamandan tasarruf ve maddi kazanç elde etme açısından 

rağbet görmektedir (Elçik & Ecevit, 2013: 159). Sonuç itibariyle evde yapılan doğumların yerini 

hastanede yapılan normal ya da sezaryenli doğumlar alırken, doğum olgusunun da “sosyal 

doğum”dan “tıbbi doğum”a evrildiğini söylemek mümkündür (Cindioğlu & Sayan Cengiz, 2010: 

53). 
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Bir diğer tıbbileştirme alanı olarak menopoz, genellikle kadınların 35-65 yaş aralığında 

karşılaştıkları, adet kanamalarının sonlandığı yaşamsal bir evre olarak bilinmektedir. 

Günümüzde bu olgu, tıp otoriteleri ve popüler sağlık medyası tarafından kadının bedensel ve 

cinsel çekiciliğinin sona ermesi olarak tanımlandığı için, pek yaygın olmasa da kadınlar bu 

süreci geciktirmek için hormon ve ilaç tedavilerine başvurmaya başlamaktadır (Sezgin, 2015: 

168). Nitekim menopoz modern kadının en büyük kabuslarından biri haline getirilen 

“yaşlanma”nın habercisi olarak anlamlandırılmaktadır. Menopoz evresinde kadınların tıpkı adet 

öncesi ve adet dönemlerinde olduğu gibi duygusal ve ruhsal gelgitlerin esiri olarak 

histerikleşeceği ve yaşam kalitelerinin düşeceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın konu bağlamında üzerinde en çok durulması gereken bir kavram olarak 

üreme de, kadın bedeninin tıbbi bakışın denetimi altına sokulduğu en somut görünümlerden 

biri olarak değerlendirilmektedir. Nitekim, egemen cinsiyet düzenimizin kadın kimliğini 

tanımladığı en temel öğe olarak annelik, ancak doğurmakla mümkün sayılmaktadır. Üreme, 

başka bir deyişle çocuk doğurmak kadınlar için bir statü kaynağı olmakla birlikte kadın 

cinselliğini meşru kılan (Elçik & Ecevit, 2013: 159), dahası kadın cinselliğinin tek geçerli varlık 

sebebi olarak anlamlandırılmaktadır. Bu sebeple üreyemeyen/çocuk doğuramayan kadının 

ivedilikle kendini bir sağlık kuruluşunun “şefkatli” kollarına teslim etmesi beklenmekte, tedavi 

için ağır bedensel süreçlere katlanması gerekmektedir.32 

2.3.2.3. Bir “Hastalık” Olarak Kısırlık (İnfertilite)  ve Yardımcı Üreme Teknolojileri 

Modern tıp “hastalık” kavramının kapsamını sürekli değiştirmekte, hem çeşitli sosyal 

sorunları tıbbın sorumluluk alanı içine almaya çalışmakta hem de tıbbi olanaklarla 

değiştirilmesi mümkün olan her bedensel durumu “hastalık” olarak tanımlamaktadır (User, 

2010: 159). Başka bir deyişle, çağımızda tıbbileştirme, sosyal konuları hastalık olarak 

tanımlayıp, tıbbi-biyolojik meseleler haline getirme eğilimindedir (Mutlu, 2009b: 37). Bu 

yaklaşımın bir sonucu olarak , “üreyememe” durumu olarak da adlandırılabilecek bir sorun 

olarak kısırlık, geçmişte ve günümüzde kadın ya da erkeğin bedensel bir hastalığına işaret 

etmektedir. Tıbbi adıyla infertilite, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın haftada iki-üç 

defa gerçekleşen cinsel ilişkiye rağmen en az bir yıl süreyle gebe kalınamaması (World Healt 

Organization, 2020) olarak tanımlanmaktadır. İnfertilitenin dilimizdeki karşılığı olarak kısırlık, 

çoğunlukla ne yaparsa yapsın hiçbir zaman çocuk sahibi olamayan/olamayacak kişiler için 

kullanılmakta olup, infertilite ise çocuk sahibi olmada yaşanan güçlükler olarak ifade edilmekte 

(Bal, 2014); bu bağlamda kısırlık aslında tam olarak infertilitenin tam karşılığı olmasa da 

Türkçe’de bunu karşılayacak başka bir kavram olmadığından ikisi birbirinin yerine 

                                                
32 Üreme konusu bir alt başlık olan kısırlık konusuyla birlikte daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.  
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kullanılmaktadır (Şimşek & Kaymak, 2007: 34). Kısırlık, kimi zaman rahimdeki problemlerden 

dolayı kadından kaynaklı, kimi zaman da sperm sayısı ya da kalitesi gibi sorunlardan dolayı 

erkekten kaynaklı olabilmekte; çoğunlukla hamile kalınamaması bazen de düşük yapılması 

olarak açığa çıkabilmektedir (Akşit, 2009a: 47). Başka bir deyişle infertilite hiç gebelik 

oluşmaması durumunda birincil infertilite, gebe kalmanın ancak doğum öncesinde tekrarlayan 

düşüklerin oluşması durumunda ise ikincil infertilite olarak tanımlanmaktadır (Topdemir 

Koçyiğit, 2012). Kadından kaynaklanan infertilitenin beslenme biçimi, kullanılan ilaçlar, yaşı ve 

yaşam tarzı, bedenin tıbbi serüveni, doğuştan gelen şekilsel rahim bozuklukları, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar, rahim içi kist veya miyoplar gibi durumlardan kaynaklanabileceği; erkekten 

kaynaklı infertilitenin ise sperm üretimi ve kalitesi, kronik hastalıklar, inmemiş testisler, 

çocukluk travmaları, çevresel faktörler, sigara-alkol kullanımı gibi sorunlardan 

kaynaklanabileceği belirtilmektedir (Çolgar, 2006). Bu tanımlamaların ışığında kısırlığın, doğal 

bir süreç olarak tanımlanan üremenin gerçekleşememesi, aslında doğurgan olması beklenen 

bedende ortaya çıkan bir aksaklık sonucunda açığa çıkan biyolojik bir hastalık olarak 

anlamlandırıldığı sonucuna varılabilir. Ancak bu algının modern dönemle birlikte açığa çıktığını 

iddia etmek yanlış olacaktır. Nitekim, kısırlığın tarihsel süreçte nasıl algılandığına ve geleneksel 

kısırlık tedavilerine bakıldığında kısırlığın bir hastalık/eksiklik olarak tanımlanmasının çok 

eskilere dayandığı görülecektir. Dinsel söylemde özellikle de İlahi dinlerde üremenin bir emir 

olduğu ve kısırlığın çoğunlukla halk tarafından Tanrı/Yaratıcı/İlah’ın bir cezası ya da kırgınlık 

işareti olarak algılandığını belirtmek gerekmektedir (Bal, 2014). Morice ve arkadaşlarının 

çalışmasında vurgulandığı üzere (akt. Bal, 2014), gebelik ve kısırlığa dair ilk tıbbi müdahaleler 

eski Mısır’da kullanılırken, Antik Yunan’daki Hipokrat’ın kadın hastalıkları ve gebeliğe dair ilk 

çalışmaları yaptığı bilinmektedir. 

Kısırlığın tedavisine ilişkin yol-yöntemlerin başında kısırlığın tıbbın ilgi alanına 

girmesinden önce dinsel-büyüsel metodlar ve halk sağaltmacılığı gelmekteydi. Hocalara 

okunma, muska yazdırma, yatır-türbe ziyaretleri dinsel-büyüsel uygulamalarken; kocakarı 

ilaçları, rahme bitkisel ilaçlar uygulama, buğu, buhar, kızgın taş ya da kiremite oturma, bele yakı 

yakma, karnı-kasıkları çektirme, kaplıcalara gitme gibi uygulamalar da halk sağaltmacılığına 

örnektir (Örnek, 2000). 

İnfertiliteye dair tıbbi veriler üreme çağındaki kadınların yaklaşık %8-12’unun ve dünya 

üzerinde yaklaşık 50-80 milyon interfil çiftin olduğu tahmin edilmektedir (Bayer, Alper & 

Penzias, 2008). Gelişmiş ülkelerde bu oran % 8-10 aralığında, gelişmekte olan ülkelerde %15-

20 aralığında seyretmekte iken (Beji, 2001), Türkiye’ye dair verilere bakıldığında ise bu oranın 

%10-15 arasında olduğu bilinmektedir (Taşkın, 2007).  Ancak son yıllarda birtakım 

sosyokültürel değişikliklerden kaynaklı evlenme ve ilk doğum yaşının gecikmesiyle bu oran 

%30’lara kadar yükselmiştir (Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2007: 112). 



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

49 

Penzias’ın çalışmasında (akt. Bal, 2014), infertiliteye dair ilk çalışmaların çoğunlukla ilaç 

tedavisi, embriyo elde edilmesi ve embriyo kalitesinin arttırılması gibi konularda olduğu; insan 

yumurtasının beden dışındaki bir tüpte döllenmesine yönelik ilk test girişimi 1944 yılında 

Harvard Tıp Fakültesi’nde gerçekleştiği; ilk tüp bebek gebeliğinin ise 1973’te rapor edildiği; 

dünyanın başarılı ilk tüp bebeği ise 1978’de o zamana kısır olduğu bilinen bir kadından 

İngiltere’de dünyaya geldiği belirtilmiştir. O günden bu yana yardımcı üreme teknikleri ile beş 

milyon doğumun gerçekleştiği tahmin edilmektedir (Yaşar & Terzioğlu, 2016: 139). Türkiye’nin 

ilk tüp bebeği ise 1989 yılında doğmuştur (Arıcı, 2012: 3). İnfertiliteye bağlı sağlık sorunları 

genel olarak yardımcı üreme teknikleri aracılığıyla tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Yardımcı 

üreme teknikleri (YÜT), normal yollarla ve kendiliğinden gebelik elde edemeyen çiftlerin 

gebeliğin oluşması için yapılan tüm işlemleri içeren ileri tekniklerdir (Özkan & Baysal, 2006: 

44). Bazı yardımcı üreme teknikleri/teknolojileri ilaç tedavisi, cerrahi tedavi, embriyo transferi, 

aşılama (IUI), tüp bebek (IVF) uygulaması olabildiği gibi ülkemizde sosyokültürel değerler ve 

toplumsal yapının izin vermediği embriyo bağışı (sperm bankaları), embriyoların dondurularak 

saklanması, taşıyıcı annelik gibi yöntemler olarak bilinmektedir (User, 2016: 169). İnfertil 

çiftlerin en çok yararlandığı uygulamalardan biri olan tüp bebek, kadından alınan yumurta 

hücresinin laboratuar ortamında erkeğin spermiyle döllendikten sonra kadının rahmine 

yerleştirilmesi işlemi olup; en çok tercih edilen bir diğer uygulama ve tüp bebeğe oranla daha 

basit bir yöntem olarak aşılama ise erkekten alınan sperm hücrelerinin doğrudan rahme 

boşaltılmasıdır (Zeren, 2016).  

2.4. Anne Ol(a)mamanın/Kısırlığın Toplumsal Görünümleri 

2.4.1. Norm’un/Normalin İhlali Olarak Kısırlık 

Tıbbi bakışın/tıbbileştirmenin/tıbbi iktidarın Foucault’un Kliniğin Doğuşu’nda belirttiği 

üzere (1963/2002), hastalıkları tedavi etmenin ötesinde, bir norm olarak sağlıklı bedenin 

bilgisini de inşa etme misyonu yüklenmiştir. Nitekim, “norm” dediğimiz şey doğal olan, olması 

gereken, olunması istenen şeye tekabül etmekte olup kişileri, şeyleri, durum ve olayları buna 

göre olağanlaştırır ya da olağan-dışı olarak tanımlar. Bu bağlamda bedenler, norm/al ve doğal’a 

uygun olup olmadığına referansla hastalıklı ya da sağlıklı olarak kategorize edilmektedir (Mutlu, 

2009: 37). Tıp, kadın ve erkek bedeninin normalliğini biyolojik veriler aracılığıyla, üreme 

organları olan penis/vajina, yumurta/sperm hücresi, östrojen/testosteron gibi hormonlar 

üzerinden değerlendirmektedir. İşte tam da bu noktada kısır bedenin norma/normal bedene 

aykırılık arz eden bir “hastalık” olarak tanımlandığına şahit olmaktayız. “Normal” kadın 

bedeninden beklenen, her kadının doğuştan doğurgan olduğu ön kabulüyle bedensel donanımı 

gereği hamile kalarak çocuk doğurması ve üremesidir. Dolayısıyla kısır kadın bedeni, “doğurgan 



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

50 

bedende” açığa çıkan bir aksaklık, “biyolojik bir hastalık” olarak tanımlanmaktadır (Mutlu, 

2009: 38). 

Öte yandan kısırlığın bir toplumsal cinsiyet rolü “ihlali” olduğunu da belirtmek 

gerekmektedir. Nitekim, cinsiyet farklılığı kuramı, biyolojik cinsiyetlerimize giydirilmiş bir 

toplumsal cinsiyet elbisesiyle yaşadığımızı iddia etmektedir. Buna göre, toplumda birer cinsiyet 

kategorisi olarak “kadınlık” ve “erkeklik”ten beklenen birtakım toplumsal cinsiyet rollerimizin 

olduğu; kadının biyolojik cinsiyetinin imkan sağladığı ölçüde doğurması, çocuk sahibi olması, 

anne olması gerektiği salık verilmektedir.33 Kadının küçüklükten yetişkinliğe geçtiği süreç 

boyunca egemen cinsiyet düzenine uygun bir sosyalizasyon sürecinden geçerek kadın olmayı 

öğrendiği, bu bağlamda çevresindeki kadınlarla özdeşleşerek kendi cinsiyetine özgü kalıp 

yargıları içselleştirdiği bilinmektedir. Annelik pratiği ve anne olma arzusunu da, cinsiyetinin bir 

gerekliliği, zorunluluğu olarak anlamlandırmakta olan kadın, Chodorow’un (1978) deyimiyle 

çocukluktan yetişkinliğe kadar  “anneliği yeniden üretir”.  

Cinsiyetin ilk andan itibaren performatif olduğunu iddia eden Butler’a göre 

(1990/2008), cinsiyet kimliğimiz her gün, her an, sorgulamadan kesintisiz olarak tekrar 

ettiğimiz cinsiyet rollerimiz ve egemen cinsiyet düzenimize hakim söylemler aracılığıyla 

yapılandırılmakta, inşa edilmektedir. Örneğin, “kadın” kimliğinin oluşturulması, toplumsal ve 

bireysel ilişkilerinde hassas, narin ve duygusal olma, iyi bir eş ve anne olma, cinsiyetine uygun 

giyinme, düşünme, konuşma gibi “kadınsı”; heteroseksüel bir ilişki sürdürerek üremek gibi 

“dişil” bir doğaya sahip olmayı gerektirir. Bu bağlamda egemen cinsiyet düzeninde bir kadın 

kendisini sürekli olarak kadınsı ve dişil rollerini pratiklerini uygulamakla, durmaksızın kadınlık 

ritüellerini tekerrür etmekle yükümlü olduğunu; nihayetinde, kadınlık ölçütlerini layıkıyla icra 

edebildiği, diğer bir deyişle performative edebildiği ölçüde “kadın” olacağını bilir.   Dolayısıyla, 

annelik pratiği, kadınlar tarafından kadının kadınlık kimliğini sabitleyecek, sağlamlaştıracak, 

pekiştirecek en etkili dinamiklerden biri olarak anlamlandırılmaktadır. Bu noktada, 

doğuramayan/kısır kadının bir sosyal-toplumsal rol ihlali olarak tanımlanması mümkündür. 

Geleneksel toplumlarda çocuk sahibi olamayan kadınların, kadınlığa özgü cinsiyet 

rollerine bağlı davranış normlarını ihlal ettiği düşünülmekte, dahası çocuk doğuramamak kadın 

için bir sağlık sorunundan ziyade bir eksiklik, kusur, ayıp ve aşağılayıcı bir duruma işaret 

etmektedir. Bu bağlamda kısır kadın toplumsal değer hiyerarşisinde ve aile içindeki konumu 

bağlamında en alt tabakalarda yer almakta, alaya ve hakarete maruz kalmakta, düşük statüyü 

kabullenmekte, kendisini eksik, suçlu hissetmekte, sadakatsizlik, boşanma ve hatta üzerine 

kuma getirilmesi gibi dışlama mekanizmaları ile sıklıkla karşılaşmaktadır. Kimi zaman çocuk 

                                                
33 Kadının anne olmasının da belirli koşulları mevcuttur. Kutsanan ve takdir edilen bir anneliğe erişmenin 
tek yolu meşru evlilik kurumundan geçmektedir. Bunun dışındaki çocuk sahibi olma girişimleri ve evlilik 
dışı annelik deneyimi toplumumuzda “normun ihlali” olarak algılanmaktadır. Bir başka deyişle, anneliğin 
kutsaliyeti ancak kadın evli olursa geçerli sayılmaktadır.   
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sahibi olmaya engel teşkil eden sorunun kaynağı kocada ise bile kocanın “erkeklik gururuna 

yedirememek”ten kaynaklı bu sorunla yüzleşme cesareti olmaz ve sorunun kendisinde olup 

olmadığını tartışmaya bile açmaz, bir sağlık kontrolünden geçmeyi reddeder ve 

suçu/ayıbı/günahı doğrudan kadına yükleme eğiliminde olur. İşte tam da bu nokta da kadının 

başta kocası ve kocasının ailesi olmak üzere, sosyal çevresi ve toplum tarafından “günah keçisi” 

ilan edilerek günahın/suçun sorumlusu olarak damgalanırlar:  “Kıyımcılar kurbanlarını onlara 

atfettikleri suçlar nedeniyle seçtiklerine inanırlar; onların gözlerinde, bu suçlar kurbanlarını 

felaketlerin sorumlusu yapar ve onlar da kıyım yoluyla tepki gösterirler” (Girard, 1972/2005: 

38).  

Anne olmanın geçmişte ve günümüzde bir kadının en temel görevi, varlığının en temel 

sebebi, değerinin en önemli koşulu olarak anlamlandırıldığını neredeyse tüm dünya toplumları 

ve kültürlerinde görmek mümkündür. Nitekim, kadının bedensel donanımının çocuk 

doğurmaya olanak tanıması doğurgan kadın bedenini “normal” olarak imlerken, 

doğuramayan/gebe kalamayan kadın bedenini ise “anormal” olarak kodlamaktadır. Bu 

bağlamda çocuk sahibi olamamak kadın ve erkek çiftlerde sosyal baskı, dışlanma, suçluluk 

şeklinde açığa çıkan birtakım sosyo-psikolojik sonuçlar doğurmakta; özellikle de kadınların 

üreme, soyun devamı gibi gerekliliklerle doğrudan ilişkilendirilmesi sonucu kadınlar verimsiz, 

kurak, meyve vermeyen ağaç gibi etiketlerle tanımlanmaktadır. Doğuramayan/hamile 

kalamayan kısır kadına dair bu bakışın tarihsel süreçte neredeyse evrensel olduğunu söylemek 

yanlış olmaz.34 Türkiye’de de özellikle geleneksel değerlerin kente oranla hala daha önemli 

olduğu kırsal bölgelerde bir hayli önemli olan çocuk doğurmayı “beceremeyen/başaramayan” 

kadınların horlanıp ayıplanması yaygın bir tutum olduğu bilinmektedir. 1974’te yapılan bir 

çalışmaya göre, kırsal kesimlerde kısır kadının üzerine çocuk doğuramadığı gerekçesiyle kuma 

getirilmesi, aile içinde kendisine hizmetçi muamalesi yapılması ve miras hakkından yoksun 

bırakılması gibi birtakım kötü muameleye maruz bırakılmaktadır (Acıpayamlı, 1974). Türkiye 

toplumunda geçmişte ve Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu Bölgeleri’nde sıklıkla görülen bir 

evlilik türü olarak kumalık, evli erkeğin karısının üstüne yeniden evlenmesi, çok-karılı bir 

poligami biçimidir (Güvenç, 1993: 46). Kumalığın en yaygın sebeplerinden biri kadının döl 

                                                
34 Örneğin, Afrika kültüründe kısırlığın sebebi olarak mutlak suretle kadınlar suçlanmakta ve eşleri bu 
gerekçeyle karısını boşayabilme veya kuma getirme hakkına sahipken, öte yandan erkek çocuğu 
doğuramayan kadına da erkek çocuk doğurması yönünde baskı yapılmakta; Kore ve Çin kültüründe de 
benzer şekilde evliliğin amacı üremek olup, erkek çocuk doğuran kadın saygıyı hak etmekte; Meksika 
toplumlarında kısır kadın lanetlenmiş olarak kabul edilmekte ve iyileşmesi için geleneksel yöntemlere 
başvurulmakta; Hint kültüründe ise anne olmak bir kadının toplumda yetişkin bir birey olarak saygı 
görmesinin temel koşulu olarak anlamlandırılmaktadır (Kılıç, Ejder Apay & Kızılkaya Beji, 2011: 110-
111).  Yerli kabile ya da toplumlara bakıldığında, örneğin Çad’da yaşayan Sara toplumunda kısır 
kadınların atalarının ya da kocalarının dediğini yapmayarak cezalandırıldığı, Zahire’deki Yaka 
toplumunda da kısır kadının lanetlendiği ya da büyülendiği (Topdemir Koçyiğit, 2012: 30); Neff’in 
çalışmasında ise (akt. Bal, 2014), Kızılderili geleneklere göre ise erkeğin kısır olan karısını yakarak 
öldürme hakkına sahip olduğu dile getirilmektedir.  
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almadığı ya da erkek çocuk sahibi olmadığı durumlar olup, bu durumda aile içinde itibarının 

düşmesi ve üzerine kuma getirilmesine katlanmaktadır (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 

2011: 25). Dahası, bu uygulama ülkemizin Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

doğuramayan kadının “kendi isteği ve rızası”35 ile üzerine kuma getirmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Bu trajik sosyolojik gerçekliğin kentteki yansıması ise doğuramayan kadınların “hastalıklı” imiş 

gibi hastaneler, doktor gözetimleri ve tüp bebek merkezlerini mesken edinmeleri şeklinde 

olmaktadır. Her iki durumda da “doğuramayan kadın” eksikliği/kusurunu gidermek farklı 

yollarla gidermeye çalışmaktadır. Nitekim, “Kadın olmanın bir gereği olarak görülen annelik, 

kısırlığı karşı kutba itmiştir ve annelik üretkenlik, neslin devamını sağlama anlamlarına 

gelirken; kısırlık yetersizlik, hemen giderilmesi gereken eksikliği tanımlamaktadır.” (Burç, 2015: 

6). 

2.4.2. Çocuğun Değeri ve Çocuk Sahibi Olmaya Yüklenen Anlamlar 

Üremenin, çocuk sahibi olmanın geçmişten günümüze birçok biyo-psiko-sosyo-

ekonomik/kültürel sebepleri olmuştur. Tarihsel süreçte, farklı toplumsal düzenler ve 

kültürlerde çocuk sahibi olmak çoğunlukla olumlu, olamamak ise olumsuz algılanırken; 

üremeye yüklenen anlamlar zaman içerisinde değişim geçirmiştir. Tam da bu noktada anılması 

gereken bir çalışma olarak “Çocuğun Değeri” araştırması36, çocuk sahibi olmanın 

ekonomik/faydacıl, psikolojik ve sosyal olmak üzere üç farklı değer tipi ile ifade edildiğini iddia 

etmektedir. Buna göre, ekonomik/faydacıl değerler, çocukların gençlik çağında hane halkının 

ekonomisine ve ev içi işlerine olan katkıları ve yetişkinliklerinde ebeveynler için yaşlılık 

güvencesi olarak açığa çıkan maddi yararları içermektedir. Çocuğun psikolojik değeri, çocuk 

sahibi olmanın verdiği mutluluk, haz, gurur ve ebeveyne arkadaş olma gibi faydaları içermekte 

iken; sosyal değeri ise insanların çocuk sahibi olduklarında eriştikleri toplumsal statü, sosyal 

kabul ve özellikle de erkek çocuk sahibi olmanın soyun devamı anlamına geldiğine işaret 

etmektedir. Bu araştırmaya göre zaman içerisinde çocuklara yüklenen ekonomik/faydacıl 

değerler düşerken, psikolojik değer artmış; erkek çocuk isteminden kız çocuk istemine geçilmiş 

ve çok çocuk yapma eğiliminden az çocuklu olmaya dair bir değişim grafiği seyretmiştir 

(Kağıtçıbaşı & Ataca, 2005). 

                                                
35 Kadının bu noktada “kendi isteği ve rızası”nın, eşinin, kayınvalide-kayınpederinin, elti-görümce, komşu 
ve akrabaların kadının çocuk doğuramamasından dolayı bilerek ya da bilmeyerek kadına yüklediği 
yetersizlik, işe yaramazlık, kocasına ettiği “haksızlık” suçlamalarının doğal bir sonucu olarak 
zorunluluktan ve “kendini temize çekme isteğinden” kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim bu varsayım alan 
çalışmasında doğrulanmıştır.  
36 İlki 1975 yılında yapılan, Endonezya, Kore, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Birleşik Devletler ve 
Türkiye’den 20 binden fazla evli katılımcıyı kapsayan bu çalışmanın ikincisi, Türkiye’de 2005 yılında 
tekrarlanmış olup, 30 yıllık değişim analiz edilmiştir (Kağıtçıbaşı & Ataca, 2005).  
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Çocuk sahibi olma arzusunun özellikle kadınlar bağlamındaki karşılığı bu çerçevede 

okunabilir. Nitekim, toplumsal değişim her ne kadar çocuk sahibi olmaya dair anlamları 

değiştirse de çocuk sahibi olmanın “elzem-vazgeçilmez” olduğu fikrini, çocuğun aileyi bir arada 

tutan çimento harcı işlevi gördüğü ve evliliklerin olmazsa olmazlarından olduğu algısını 

değiştirmemiştir. Dolayısıyla, varoluşunun en önemli somut tezahürü olarak anneliğin bir kadın 

için anlamı bazen benlik-kendilik saygısını yüceltme, kimi zaman toplumsal kabulü mümkün 

kılma, eşiyle duygusal-romantik ilişkisini güçlendirme, gelecek kaygısını azaltma gibi birçok 

farklı sosyo-psiko-kültürel anlam içerebilir. 

2.4.3. Anne Olamamak ve “Eksik Kadınlık” Deneyimi Olarak Kısırlık 

Tıp otoriteleri ya da sosyal çevresi tarafından “kısır” olarak damgalanmış bir kadının 

gündelik yaşamında sıklıkla karşılaştığı yetersizlik/eksiklik hissi, benlik saygısı ve özgüven 

düşüklüğü gibi birtakım duygusal tepkiler açığa çıkmaktadır. Bu duygular Aktürk’ün (2006) 

çalışmasında belirttiği üzere, kadınların doğal olarak doğurgan olduklarını düşünmeleri 

sebebiyle kısır tanısı konduğunda verebilmesi muhtemel tepkilerin başında şaşkınlık hali 

gelmekte; öte yandan kimi zaman çiftler “kısır” olduklarını kabul etmemekte ve profesyonel 

yardım almadan uzun süre bekleyerek durumu inkar etmekte; durumun kabulünden sonra eşler 

birbirine karşı ve sosyal çevrelerinden gelen baskı ve destek görememelerinden dolayı yoğun 

stres altında öfke duymakta; çocuğunun olmasını hak etmediğini algısıyla kendini günahkar 

hissetme; geçmişte yaptığı alkol, sigara, doğum kontrol, kürtaj gibi uygulamalardan kaynaklı 

olduğunu düşünerek kendini suçlamakta; çocuğu olduğu taktirde bu kötülük ve günahlardan 

arınma sözü ile Tanrı ile pazarlık yapmakta;  kendini değersiz ve yetersiz görme, sosyal 

çevresinden dışlandığı algısıyla içe kapanarak kendini dış dünyadan soyutlama yoluyla 

yalnızlaşmakta; bedenleri ve hayatlarının kontrolünü kaybettikleri algısıyla güçsüzleşmekte; 

kadının anne olmayı yetişkin olmakla özdeşleştirmesi sonucunda çocuk doğuramayan 

kadınların kendilerini eksik, yarım, boş ve hasta olarak hissetmesiyle benlik saygısı 

zedelenmekte; bireyin geleceğe, hayallerine, anne olma idealine, genetik soyun devamına veda 

etmesi bağlamında duygusal bir kayba uğramakta; tedavinin olumsuz sonuçlanması ile  

umutsuzlanmakta; tedavi öncesi, süreci ve sonrasında tedavinin olumlu sonuçlanıp 

sonuçlanmayacağı endişesiyle strese kapılmakta; son olarak da kadının kısırlığı ve çocuğu 

olmayacağı gerçeğiyle yüzleşerek durumu kabullenmekte ve mevcut duruma iyimser yaklaşarak 

evlat edinme, yapay aşılama ya da çocuksuz olma gibi stratejiler geliştirdiği çözüm  önerileri 

geliştirmektedir.   

Kadın=anne formülasyonunun en somut tezahür ettiği nokta, kendini doğurmamış ya da 

doğuramamış bir kadına bakışımızda göstermektedir. Eğer kadın isteyip de biyolojik ya da 

kişisel sorunlarından dolayı anne olamadıysa ona çoğunlukla acıyarak, üzülerek fakat yine de 
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eksik görmekten geri kalmayarak bakmakta; eğer kadın kendi isteğiyle anne olmayı reddettiyse 

bakışlarımızın içeriği öfke, küçümseme, alay etmeye dönüşmektedir. Badinter’in vurguladığı 

üzere, “mecburen ya da tercihen ‘hiç doğurmamış kadın olmak’ ifadesi, ‘kadın’ı ‘anne’ ile 

özdeşleştirir; eksiklik ve bitmemişliğe gönderme yapar. (…). Hiç doğurmamış kadın, özünden ve 

dünyadaki yerinden yoksun kalmıştır (2010/2015: 125).” Kadının çocuk sahibi olduğu andaki 

sevincini çoğunlukla “tamamlanma”, “eksik kalan parçayı yerine koyma” gibi ifadelerle 

belirtmesi de bundan kaynaklanmaktadır. Bu noktada internet üzerinden annelik üzerine açılan 

bloglardan birinde henüz “anne olamamış” bir kadının beyanı, doğuramayan/doğuramamış 

kadının kendine yabancılaşmasını apaçık ortaya çıkarmaktadır: 

Bu hikaye insanın ‘benim başıma gelmez’ dediği hikayelerden. Uzun süre kariyer, eğitim, 
evliliğimin tadını çıkarayım gibi konuları öncelikli olarak ele alıp, anne olmak istediğini 
anladığında bir şeyler için artık geç kaldığını hissetmenin hikayesi… (…). Anne olmak kendi 
adıma çok uzun süreler uzaktan izlemeyi tercih ettiğim bir şey oldu. Çocuk sahibi olmak 
büyük bir sorumluluk ve cesaret işiydi bence. Hatta sürekli söylediğim bir cümle vardı, ‘en 
güzel çocuk başkasının çocuğu’… 33 yaşımdan gün aldığımda birden farkına vardım ki ben 
bu sorumluluğu alabilirim, bu cesareti gösterebilirim. (…). Şimdi aradan dört yıl geçmiş 
olarak bakıyorum. Bir çocuk sahibi olma arzusu yanında acıyla beraber hatırladığım bir şey. 
(…). Hiçbir sohbet yok ki konu çocuk sahibi olmama gelmesin. Başlangıçta sadece annem ve 
teyzemdi. (…). Sonra başkaları geldi. Arkadaşlar mesela. (…). İnsana ne kadar iyi bir anne 
olabileceğinin söylenmesi, anne olamadığı zamanlarda bir küfür gibi geliyor, biliyor 
musunuz? (…). Karşılaştığınız her annenin size saldırı gibi gelen cümleleri; ‘sizin çocuğunuz 
var mı? Anlayamazsınız o zaman’ ya da ‘çocuğun olduğunda görüşürüz’. (…). Şimdilerde 
tıbbın sağladığı imkanlardan yararlanmanın arefesindeyiz. Ve ben çok korkuyorum. Bunu da  
deneyip hayal kırıklığı yaşamaktan çok korkuyorum. Kendimi kötüye hazırlamaya 
çalışıyorum. (…). Ama ben artık mutlu son istiyorum, sonucun olumlu olmaması 
ihtimalinden korkuyorum. (…). Anlatıp rahatlamak istiyorum. Duyulmak istiyorum. Saygı 
duyulmak istiyorum (Özpar, 2015). 
 

Yukarıdaki bir blog kullanıcısının beyanlarından anlaşılan, evli ve çocuksuz olan bir 

kadına öncelikle sosyal çevresinin kontrol, denetleme ve baskı mekanizmalarını devreye 

sokarak “eksikliği” ve “yarım”lığını yüzüne çarptığı, bunlardan kaynaklı olarak da doğurmak için 

biyolojik saatini geçiren kadının pişmanlık duyduğu, kendini suçladığı ve kendine 

yabancılaştığıdır. Nitekim, egemen cinsiyet kültüründe evli bir kadının “doğurmaması”nın tek 

makul gerekçesi, biyolojik olarak doğurmaya elverişli olmaması, başka bir deyişle “kusurlu” 

olmasıdır. Biyolojik kusuru olmaksızın doğurmayı reddeden evli kadına toplumun çok geniş bir 

kusurlar silsilesine tabi tuttuğunu, kadını sorumsuz, bencil, olgunlaşmamış, aklı havada gibi 

etiketlemelerle ötekileştirdiğini tahmin etmek zor değildir. Kadının üretkenliği ve 

doğurganlığına geleneksel ve mitolojik bağlamda kutsaliyet atfedilmesi, kadının psikolojik 

olarak çocuk doğurana kadar kendini “eksik/yarım/tamamlanmamış” hissetmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Üstelik, “hiç doğurmamış kadın”ın ille de kısır olması şart olmayıp; 

rastlantılar, koşulların oynadığı oyun, kaybedilen fırsatlar da buna yol açmış olabilir (Badinter, 

2010/2015: 126). 
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Kadının aile içinde çocuk sahibi olmakla statü kazanacağı ve benlik saygısı açısından 

ancak ve ancak anne olunca “tamamlanacağı”, anne olamayana kadar eksik ve yarım olacağı 

algısının altında yatan kültürel değerin ailede çocuğa yüklenen değerle yakından ilişkisi vardır. 

Nitekim, henüz çocuk sahibi olmayan çiftlere yönelik “ne zaman aile kurmayı düşünüyorsunuz” 

sorusu (Sari, 2014: 29), esasında bir çiftin çocuk sahibi olmayana kadar aileden bile 

sayılmadığına, erkek ya da kadının tam bir olgunluğa erişemediğine dair algının somut 

tezahürüdür. Kısır kadın, gerçek bir kadınlık mertebesine yükselememiş, yaşamın olgunluğuna 

erişememiştir. 

2.4.4. Bir Damgalanma Pratiği Olarak Kısırlık 

Annelik,  kadın kimliğinin tanımlanmasında rol oynayan yegane etken olmamakla 

birlikte, hiç şüphesiz kadın kimliğine etki eden başat deneyim alanlarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, esasında anne olmak ya da ol(a)mamak kimliğe özgü bir 

sorunsaldır.  Bireylerin “kim olduklarına” verdikleri cevap, aslında “olmadıkları kişi” ile 

yakından alakalıdır. Nitekim, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizin mekanı olarak gündelik 

yaşantımızda  ‘ben’i (iç-grup) “iyi” ile, ‘öteki’yi (dış grup) de “kötü” ile kodlayan dikotomik bir 

ayrımı farkında olarak ya da olmayarak sıklıkla yapmakta, kimliğimizi “öteki”ne (olmadığımız 

şey-kişi) referansla oluştururuz. Hall’in (1998) de belirttiği üzere, kimlik “bir süreç olarak, bir 

anlatı olarak, bir söylem olarak daima Öteki’nin konumundan anlatılır.” 

Öteki’yi biz’den ayıran ve öteki yapan esasında farklılığı, biz’e benzemezliğidir. Nitekim 

“kimlik var olmak için farklılığa ihtiyaç duyar ve kendi kesinliğini güven altına almak için 

farklılığı ötekiliğe dönüştürür (Connolly, 1991/1995: 95)”. Örmeğin, cinsiyet bağlamında 

kadın/erkek, ırk bağlamında beyaz ırk/siyah ırk, inanç bağlamında Alevi/Sünni, cinsel yönelim 

bağlamında heteroseksüel/eşcinsel gibi farklılıklar esasında toplumsal düzenin farklı 

tezahürleri olmanın ötesinde ideolojik yapay bölünmelere dönüşmekte, dahası bu dikotomik 

ayrımlar uç kutuplara çekilerek düşmanlaştırılmaktadır. Bunun nedeni zıtlıklarla oluşturulan 

kategori mensuplarının “iyi olanı” kendileriyle, “kötü olanı” ise ötekileştirdiği grupla 

özdeşleştirmesidir. Ötekileştirme sürecindeki farklılık imgeleri, aşırı olumsuz önyargılar, 

stereotipler ve kimi zaman damgalama şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Nahya, 2011:  30). Söz 

gelimi “zencilerin” (siyahiler) aşağılık bir ırk olduğu, Çingenelerin fahişe ve hırsız oldukları, 

köylülerin cahil ve görgüsüz olması, kadınların aklını kullanamayıp duygusal olması, Alevilerin 

ateist olması gibi örnekler ötekileştirilen kategorilere yüklenen anlamlardan bazılarıdır. Bu 

bağlamda, “ben/biz/yerli olan, kural koyan, konuşan, yazan, akılcı olan, sınırları tanımlı ve katı 

olan;  öteki/onlar/yabancı, kurallara tabi olan, dinleyen, okuyan, öznenin yaptığı planlamaya 

uyması beklenen, duygusal olan, sınırları değişebilir-muğlak olan ve özneye göre esnek olan”dır 

(Kundakçı, 2013:  69). Bu haliyle “ben/biz” kategorisinin sakin, naif bir ev sahibi, “öteki/onlar” 
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kategorisinin ise düzen bozma eğilimli, saygısız ve tehlikeli misafirler olarak yorumlanması 

mümkündür (Özcan, 2014). 

Ötekileştirme/ötekileştirilmenin annelik mefhumu bağlamında karşılığı öncelikle 

“kadın=anne” formülasyonunda açığa çıkmaktadır. Nitekim, annelik kadın kimliğinin belirgin ve 

etkin bileşenlerinden biri olmakla birlikte, kadın olmanın ve kişilik olarak olgunlaşmanın tek 

koşulu değildir. Ancak hakim cinsiyet kültürümüz kadının ancak anne olunca “gerçek bir kadın” 

olduğunu dayatırken, isteyip de anne olamayan ya da kendi isteğiyle anneliği reddeden 

kadınları marjinalize etmekte, egemen söylemin dışına itmektedir. Çocuk doğuramayan/çocuk 

sahibi olmayan kadın ise toplumun yargılayan, acıyan, küçümseyen ve damgalayan bakışları 

karşısında kendisini eksik, yarım, suçlu, günahkar, tamamlanmamış, olgunlaşmamış 

hissetmekte, bu algısı benlik saygısı ve özgüvenini olumsuz etkilemektedir. Öte yandan, kısır 

kadın aile içindeki rollerinin gereği olarak soyun devamını sürdürememiş haliyle “düzen 

bozucu” bir potansiyele sahiptir. Düzen bozucu niteliği, onu tehlikeli, işe yaramaz, gereksiz ve 

değersiz bir konuma indirgeyerek ötekileştirilmesine zemin hazırlamaktadır. 

Kısır kadın, gündelik yaşamında “sosyal açıdan tamamen kabul görme vasfından men 

edilmiş birey (Goffman, 1963/2014: 23)” olarak damgalanmaktadır. Nitekim geleneksel 

toplumlarda kısır kadının Tanrı tarafından cezalandırıldığı ya da lanetlendiği algısı, günümüzde 

şekil değiştirerek varlığını devam ettirmekte, içten içe çocuk doğuramayan kadını geçmişi, 

yaşantıları, sözleri ya da ona karşı beslediğimiz olumsuz hislerden dolayı yargılamaya devam 

etmekteyiz. Nitekim, biz “damgasızlar”, “bir kusuru temel alarak geniş bir kusur yelpazesini 

yakıştırma eğiliminde olarak” (Goffman, 1963/2014: 34), örneğin çocuk doğuramayan kadının 

diğer “kadınlık” görevlerini de yerine getiremediğini, kocasını mutlu edemediğini, ev işlerinde 

de beceriksiz olduğunu, boşanmayı ya da üzerine kuma getirilmesini hak ettiğini düşünürüz. 

Goffman (1963/2014) damgayı, “kişilerin ahlaki statüleri hakkında alışılmadık ya da 

kötü şeyleri açığa çıkarmak için kullanılan fiziksel rahatsızlıkları ya da bozuklukları gösteren 

bedensel işaretler” olarak tanımlamaktadır.  Ancak kısırlığı gözle görülebilen bedensel bir kusur 

olmaktan ziyade ancak iletişim (söz etme, sözünü etme, üzerine konuşma) ile açığa çıkan “gizli 

damga” örneği olarak tanımlamak daha doğrudur (Bal, 2014). Bu bağlamda kısır kadınların 

daha çok kendini anlayacağını düşündüğü yakın çevresi ya da kendisiyle aynı durumu paylaşan 

kişilerle sorununu paylaştığını söylemek mümkündür.  Nitekim, damgalanan kişiler kimliğini 

tam da eksik olduğu/başaramadığı kritere göre tanımlamakta (Goffman, 1963/2014) bu 

sebeple de kimseden açıkça ayrımcılık görmese bile kendini eksik, yetersiz ve suçlu 

görmektedir. Bu bağlamda kısır kadının “eksikliğini” içselleştirdiği ve sosyal çevresinden 

gördüğü baskıyla bu algıyı yeniden ürettiğini söylemek mümkündür. Öte yandan damgalanma, 

dışlanma ve ötekileştirilme pratiklerinin ve erkek kaynaklı kısırlığın görmezden gelinerek 

eksikliğin kadına yüklenmesi davranışının en çok yine sosyal çevresindeki kadınlardan 
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(kaynana, elti, görümce, komşu kadınlar ve akrabalar gibi) geldiği de bir gerçektir (Topdemir 

Koçyiğit, 2012: 31). Bu noktada anneliğin kadınlar arasında etkili bir statü kaynağı olarak 

görüldüğü ve anne olamamanın kadınlar arasında dışlayıcı kategorik bölünmelere yol açtığı 

söylenebilir. 
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu çalışmanın öncelikle “yorumlayıcı sosyal bilim yaklaşımı”nı37 benimsediğini, 

araştırma nesnesi ve öznesine, sosyolojik olay ve olgulara hermeneutik38 bağlamla yaklaştığını 

belirtmek gerekmektedir. Nitekim yorumlamacı/anlamacı bir sosyolojinin öncülerinden biri 

olarak Weber’in dikkat çektiği üzere bu yaklaşım, uygulayıcısı (aktör) tarafından öznel bir 

anlam yüklenerek başkasına yöneltilmiş algı, tutum ve davranışları açıklayan “toplumsal 

eylem”e odaklanmaktadır (Suğur, 2009: 44). Dolayısıyla, bu bakış açısına göre toplumsal 

gerçeklik pozitivist yaklaşımın gördüğünün aksine bireylerden bağımsız oluşan hazır-verili bir 

formda olmaktan öte bireylerin anlamlı ve iradi eylemleri sonucu oluşan öznel, kişisel 

değerlendirmeler yığınıdır. Pozitivizme alternatif olarak gelişen bu yaklaşımın sosyolojiyi bütün 

dünyayı açıklamaya çalışma derdinde olan makro-kuramsal yaklaşımlardan ölçeği küreselden, 

ulusala, yerele ve hatta gruplara indirgeyen mikro-kuramsal yaklaşımlarla tanıştırdığını 

söylemek mümkündür. 

Anlamacı-yorumlayıcı sosyolojinin birer yorumlaması olarak gelişen fenomenoloji, 

sembolik etkileşimcilik ve etnometodoloji gibi mikro-sosyolojik kuramlar (Poloma, 1993) ve 

etnografi, anlatı analizi, durum çalışması, temellendirilmiş kuram çalışması, yaşam öyküsü gibi 

araştırma yöntem ve analizleri (Creswell, 2013/2018; Glesne, 2012/2015) görünenin, 

söylenenin, duyulanın ötesine geçerek toplumsal gerçekliğin arka planına odaklanmaktadırlar. 

Bu araştırmanın da kendini konumlandırdığı bir yaklaşım olarak, felsefi temsilcisi Husserl ve 

sosyolojik temsilcisi Schutz tarafından geliştirilen fenomenoloji39, sosyal dünyayı fiziki dünyaya 

göre daha göreli tanımlamakta olup, toplumsal gerçekliğin kendiliğinden oluştuğu algısının 

                                                
37 Yorumlamacı paradigmanın temelleri 18. Yüzyıl Alman filozofu Immanuel Kant’a dayanmakta olup, 
Alman İdealizminin temsilcileri olarak bilinen Dilthey, Weber ve Husserl ile geliştirilmiştir. Realist 
felsefeye cevap olarak geliştirilen idealist felsefeye göre “doğal ve sosyal dünya akıl yoluyla yorumlanır ve 
bu bağlamda sosyal bilimcilerin rolü, başkalarının sosyal olguları, kendilerini, diğerlerinin davranışlarını 
ve niyetlerini nasıl yorumladıklarını anlamak olur (Glesne, 2015: 11).” 
38 Hermeneutik, üç farklı tanımla karşımıza çıkmakta olup bunların ilki, metinleri anlama ve 
yorumlamanın genel öğretisi, ikinci olarak insan davranışları ve eserlerinin anlaşılmasını sağlayan öğreti 
ve üçüncü anlamda ise insanın kendi ontolojik temellerini anlama çabası olarak tanımlamaktadır 
(Topakkaya, 2007: 76). Sosyal bilimler bağlamında düşünüldüğünde ise hermeneutik, Neuman’ın 
çalışmasında (akt. Suğur, 2009: 41),  insan eylemlerini ve insan eliyle yapılmış şeyleri ve yazılmış 
metinleri yorumlamaya yönelik bir teori ve yöntem olarak, sözlü, yazılı veya görsel bir metnin içinde 
gömülü olan doğru ve gerçek anlamın ortaya çıkarılması amacıyla metnin ayrıntılı incelenmesinin önemi 
üzerinde duran bir metod biçiminde tanımlanmıştır.  
39 Fenomenoloji, felsefi teorisyeni Edmund Husserl tarafından iki büyük dünya savaşı arasında 
tasarlanarak hakikatin bulanıklaştığı, kavramların birbirine karıştığı ve anlamlarının yitirildiği bir zaman 
diliminde ortak bir zeminde uzlaşma umudunu yitirmiş insanlık için akılcı ve bütünleştirici bir “yöntem” 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Çağlıyan, 2018). 1913 yılında yazdığı Saf Bir Fenomenolojiye ve 
Fenomenolojik Felsefeye İlişkin Düşünceler ve 1936 yılında yayınladığı Avrupa Bilimler Krizi ve 
Transzsendental Fenomenoloji adlı eserlerinde fenomenolojiyi gündelik yaşamda bizlere sunulan yerleşik 
düşünce kalıplarını doğrudan kabul etmek yerine sorgulamamızı öğütlerken, verili sandığımız toplumsal 
düzenin bizzat kendimiz/bilincimiz tarafından nasıl inşa edildiğine dikkat çeken bir “yöntem” olarak 
tanımlamaktadır (Özalp & Ergen, 2017: 207).    
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aksine gündelik yaşam örüntülerimizle açığa çıkan öznel etkileşim, paylaşım, ortak kabuller, dil 

ve deneyimlerin bir sonucu olduğunu vurgulamaktadır (Slattery, 2010: 230-235). İşte tam da bu 

yüzden fenomenologların işi bireylerin “nasıl” davrandığını anlamanın yanında, bireyin eylem 

ve davranışlara odaklandığı kadar güdüleri, duyguları, düşüncelerine de dikkat çekerek “niçin” 

öyle davrandığını da anlamaktır (Slattery, 2010: 234). Fenomenolojinin sosyolojiye yansıması 

Schutz tarafından Weber’in anlamacı/yorumlamacı sosyolojisi ile Husserl’in fenomenolojik 

düşünme yönteminin harmanlanmasıyla mümkün olmuş; fenomenolojik sosyoloji toplumsal 

gerçekliği yaşamın öznel (subjektif) ve nesnel (objektif) yanlarının bir arada ve bütünlükçü bir 

bakışla birini ötekine üstün tutmadan anlaşılması gerektiğini vurgulamıştır (Erbaş, 1992). 

3.1. Araştırmanın Problem Tanımı 

Bu araştırmanın felsefi arka planını yorumlamacı-anlamacı sosyoloji geleneğinden alan,  

bir mikro sosyolojik perspektif olan fenomenolojik yöntemle tasarlandığı ve uygulandığını 

söyleyebiliriz. Fenomenolojik araştırma yöntemi, birkaç kişinin bir olgu ya da kavramla ilgili 

“yaşanmış deneyimleri”ne odaklanarak Bauman’ın (1999/2014) ifadesiyle “bireyselin içindeki 

toplumsala” dikkat çekmektedir. Öte yandan yorumlamacı-fenomenolojik çalışmalar, 

günümüzün hızla değişen sosyal organizasyonları ve etkileşim kanalları içerisindeki bilgi 

kaynaklarının, bakış açılarının çokluğu ve karmaşıklığını, dünyanın farklılığı ve çeşitliliğini 

anlama imkanı sunarken; diğer taraftan da sesleri duymazdan gelinen kişi ya da grupların, üstü 

örtülmüş olayların ya da susturulmuş kişilerin izini sürerek bireysel bağlamda araştırmacıya ve 

akademik anlamda sosyal bilimlere katkılar sunabilir (Glesne, 2015: 33). Başka bir deyişle, 

toplumun ötekisi olarak konumlandırılan, hasır altı edilen, düzen-bozma eğilimine sahip, birey, 

grup, olgu ya da olayların da sosyal bilimler alanında araştırma nesnesi/öznesi olmalarına hak 

tanımaktadır. Öte yandan fenomenolojik çalışmalarda “araştırma özneleri”nin önceden 

belirlenmiş herhangi bir olguyu/fenomeni deneyimlemiş, ortak özelliklere sahip olan ve sosyo-

ekonomik düzey ve demografik veriler bağlamında heterojen/benzeşik gruplardan seçilmiş 

olması gerekmektedir (Creswell, 2018: 78). Bu iki saptamadan hareketle, bu araştırmanın 

araştırma özneleri nihayetinde “dezavantajlı” konumda yer alan, egemen cinsiyet 

düzeni/kültürü içerisinde kadınlığa yönelik en temel toplumsal cinsiyet rolleri hiyerarşisinin en 

tepesinde yer alan “annelik” olgusunu istediği halde biyolojik/fizyolojik/sağlığa dayalı ya da 

toplumsal sebeplerle “deneyimleyemeyen”, başka bir deyişle “anne olamayan” kadınlar olarak 

tanımlanmıştır. Başka bir deyişle, burada tecrübe edilen ortak “olgu” istemesine rağmen bir 

kadının çocuk sahibi olamaması ya da anne olamaması ve bu bağlamda dezavantajlı, heterojen 

bir kadınlık konumunu paylaşmasıdır. 

Annelik, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana “kadın olma”nın en temel 

göstergelerinden biri olarak tanımlanmakta, anne ol(a)mayan/ol(a)mamış bir kadın ataerkilliğe 
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dayalı egemen cinsiyet kültüründe kadınlığın en temel vazifesini yerine getirememiş, toplumsal 

cinsiyet rollerine uygun davranmamış olmakla suçlanabilmektedir. Nitekim annelik meselesi 

bireysel/kişisel bir olgu olduğu kadar aynı zamanda toplumsal/politik bir olgudur. Öyle ki, anne 

olmak ya da olmamak, geçmişten günümüze dünyanın bütün toplumlarında kadının değerini 

belirlemiş,  modern ulusların kuruluşlarında annelik bir metafor olarak “vatan” ile 

özdeşleştirilmiş,  anneler ulusu yeniden kuran ve egemen ideolojiyi gelecek nesillere 

aktarmakla yükümlü “aracılar” olarak tanımlanmış, anne olmak isteyip de olamayanlar için 

devletler üreme teknolojisinin gelişimiyle üremeye teşvik ederken kürtaj hakkını savunan 

kadınlar marjinalize edilip ötekileştirilmiş,  anne olmak istemeyip anneliği reddeden kadınlar 

ise düzen bozucu olarak etiketlenmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere, anne olmak ya da 

olmamak bireysel bir karar, durum ya da olgudan çok daha fazlasına işaret etmektedir. Nitekim 

annelik, egemen cinsiyet kültüründe kadınlığa özgü toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde 

toplumsal olarak inşa edilen, kadınlığın ayrılmaz ve olmazsa olmaz bir parçası olarak gündelik 

yaşamımızda yeniden üretilmektedir. Anneliğin farklı kültür, coğrafya, mekanlarda, farklı 

toplumsal, sosyoekonomik ve demografik değişkenler bağlamında elbette farklı tezahürlerinin 

olacağını kabul etmekle birlikte; anne ol(a)mamanın hemen hemen her kültürde birtakım 

sosyo-psikolojik bedellerinin olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu noktadan hareketle 

bu araştırmanın problem tanımı, toplumuzdaki egemen cinsiyet düzeninde anneliğin toplumsal 

inşası bağlamında cinsiyet rolleri gereği anne olmak istediği halde biyolojik ya da toplumsal 

sebeplerden dolayı anne ol(a)mayan/ol(a)mamış evli kadınların gündelik yaşamlarındaki 

kadınlık deneyimleri, sosyal çevreleri ile olan sosyolojik etkileşimleri ve egemen cinsiyet düzeni 

ile uzlaşma ve çatışma zeminleridir. 

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, egemen cinsiyet kültürümüzde kadına yüklenen “annelik 

misyonu”nun kaçınılmazlığı ve zorunluluğu bağlamında evli olup da doğurmak için biyolojik 

saatini geçirmiş; veya biyolojik/fizyolojik sağlık problemlerinden kaynaklı doğurganlık 

özelliğinden mahrum olup tıbbi tedavi (yardımcı üreme tekniklerini, tüp bebek, aşılama gibi) ya 

da alternatif/geleneksel tedavi gördüğü halde çocuk sahibi olamayan kadınların toplumsal 

çevreleri ve aileleri tarafından nasıl algılandığı ve kendilerine nasıl değerler atfedildiğini, 

kadınların benlik algıları ve özsaygılarını nasıl anlamlandırdığını, eğer varsa kendileri/bedenleri 

üzerindeki baskı ve denetim mekanizmalarıyla nasıl başa çıktıklarını, çocuksuzlukla 

mücadelede nasıl tedavi süreçlerinden geçtiklerini saptamaya çalışmak; bu kadınların yaş, 

eğitim durumu ve meslek gibi demografik değişkenleri bağlamında yaşadıkları ortak tecrübe 

olan “anne olamama” durumunu anlamlandırmaya çalışmaktır. 
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Anne ol(a)mamak/gönülsüz çocuksuzluk üzerine özellikle yerli literatürdeki sosyolojik 

çalışmalara bakıldığında (Bal, 2014; Mutlu, 2009; Sari, 2014; Topdemir Koçyiğit, 2012) bu 

çalışmaların ortak özelliklerinin metropol kentlerde yaşayan (İstanbul, İzmir, Ankara) ve 

yardımcı üreme tekniklerine başvuran (tüp bebek tedavisi) kadınların deneyimlerine 

odaklandıkları göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın da konusu doğurganlık kapasitesinden 

yoksun/mahrum kalmış istediği halde anne olamayan kadınların sosyal çevreleri ile olan 

ilişkileri, dışlanma-damgalanma süreçleri ve tıbbi tedavi serüvenlerini anlamlandırma çabasıdır. 

Ancak bu çalışmanın önceden yapılmış diğer çalışmalardan ayrılan yönü ve bu noktada açığa 

çıkan önemi, Şırnak ili gibi fiziksel anlamda şehir/il/kent statüsünde olmasına rağmen 

toplumsal yaşam biçiminde kırsal alana özgü yüz yüze/samimi/enformel/birincil ilişkilerin 

hakim olduğu Durkheim’ın deyişiyle “cemaat” türü örgütlenmelerin yaygın olduğu bir 

toplumsallıkta yapılmış olmasıdır. Öte yandan, kadının varlık sebebi ve değerini doğurganlık 

kapasitesi üzerinden kodlayan ataerkil cinsiyet kültürünün kırsal bölgelerde çocuksuz/çocuk 

doğuramayan kadınlar üzerinde daha fazla baskı, denetim, dışlama ve damgalama 

mekanizmasına maruz bıraktığı kültürel bir gerçektir  (Karaca & Ünsal, 2015: 129; Topdemir 

Koçyiğit, 2012: 31; Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008: 113). Bu bağlamda, önceden yapılmış 

çalışmalarda yer almayan bir deneyim ve çocuksuz kadına bir ceza biçimi olarak da 

düşünülebilecek  “kumalık” olgusuna değinilmesi bu çalışmayı özgün kılmaktadır. Öte yandan 

bu çalışmada önceden yapılmış çalışmalardan farklı olarak katılımcıların mutlaka yardımcı 

üreme teknolojilerine başvurmuş olması belirleyici bir kriter olmayıp, yaşamı boyunca bu 

teknolojilere hiç başvurmamış olanlar da araştırmaya dahil edilmiştir. 

Öte yandan, feminist ve toplumsal cinsiyet odaklı kadın çalışmalarında “annelik” gibi 

bireysel olduğu kadar toplumsal-politik-kültürel; bir cinsiyet kategorisi olarak bütün kadınları 

ortak bir payda da buluşturabilecek bir kadınlık deneyimi olabilecek kadar kapsayıcı ve aynı 

zamanda anne olanlar, olmayanlar, olamayanlar ve olmak istemeyenleri kutuplaştırabilecek 

kadar da ayrıştırıcı bir olgunun izinde, erkek egemen cinsiyet kültürünün birçok boyutuyla hala 

çok etkin olduğu ve anneliğin bir kadının erişebileceği en üst mertebe olarak algılandığı bir 

yerleşim yerinde “anne ol(a)mamışlık/çocuksuzluk/kısırlık” bağlamında tartışılmasının 

literatüre önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. 

3.3. Araştırmanın Soruları  

1. Anne olamamış/olamayan kadınlara göre annelik, toplumsal cinsiyet rolleri ve egemen 

cinsiyet kültürü bağlamında nasıl inşa edilmektedir? 

2. Anne olamamış/olamayan kadınlara göre anneliğin toplumsal, kültürel ve psikolojik 

boyutları nelerdir? 
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3. “Anne olamayan kadınların” egemen cinsiyet kültürü ile çatışan ve uzlaşan noktaları 

nelerdir? 

4. “Anne olamayan kadınların” anneliğin toplumsal inşasının yeniden üretimi ile ortaklaşan 

ve farklılaşan boyutları nelerdir? 

5. Anne olamayan kadınların çocuksuzluğa yükledikleri anlamlar nelerdir? 

6. Anne olamayan/olamamış kadınların bulundukları sosyal çevrenin çocuksuzluğa 

yaklaşımları nasıldır? 

7. Anne olamayan kadınlar, toplumsal çevreleri ve aileleri tarafından baskı, kontrol ve 

denetim mekanizmalarına maruz kalmaktalar mıdır? Eğer öyle ise bunlarla başa çıkma 

stratejileri nelerdir? 

8. Anne olamamışlıklarının öz saygı ve benlik algılarına ne tür bir etkisi olmuştur? 

9. Anne olamamış/olamayan kadınların yaşadıkları sosyo-psikolojik duygu durumları 

nelerdir? 

10. Anne olamayan kadınlar ile eşleri ve sosyal çevreleri ile aralarında ne tür duygusal, 

psikolojik ve toplumsal problemler oluşmaktadır? 

11. Anne olamayan/olamamış kadınların başvurdukları tıbbi ve alternatif tedavi yöntemleri 

nelerdir? 

12. Anne olamayan/olamamış kadınların çocuk doğurmaya ve çocuğa yükledikleri anlamlar 

nelerdir? 

13. Kısırlık tedavisinde yaşadıkları bedensel süreçler nelerdir? 

3.4. Araştırmanın Varsayımları/Sayıltıları  

 Anne olamayan/olamamış kadınlar “çocuk doğuramadıkları” gerekçesiyle sosyal 

çevreleri (aile, komşu, akraba vb.) tarafından dışlanır, etiketlenir, damgalanırlar. 

 Anne olamayan/olamamış kadınlar mutlaka çocuk sahibi olmak isterler, 

istemişlerdir. 

 Anne olamayan/olamamış kadınlar mutlaka tıbbi ve/veya alternatif tedavi 

yöntemleri ile çocuk sahibi olmayı denemişlerdir. 

 Anne olamayan/olamamış kadınlar sosyal çevreleri tarafından eksik, yarım, işe 

yaramaz olarak değer biçilmektedir. 

 Yaşanılan coğrafyanın yerel kültürü bağlamında anne olamayan/olamamış kadınlar 

evlat edinmeye mesafeli yaklaşmaktadırlar. 

 Anne olamayan/olamamış kadınlar için annelik kutsal olup bir kadının en önemli 

görevi ve toplumsal cinsiyet rolüdür. 

 Anne olamayan/olamamış kadınlar düşük benlik saygısına sahiptir. 
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3.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini, doğurmak için “biyolojik saati”ni (35 yaş üstü) geçirmiş ya da 

geçirmemiş, hamile kalmak ve doğurmak üzere tedavi görmüş ya da görmemiş, çocuk sahibi 

olabilmek için tüp bebek yöntemi, aşılama gibi yardımcı üreme tekniklerini kullanmış ya da 

kullanmamış en az 3 yıllık evli ve çocuk sahibi ol(a)mamış/ol(a)mayan kadınlar 

oluşturmaktadır. 

Örneklemi ise,  küçük ölçekli kent yapısı ve ilçelerinin büyük kısmında çoğunlukla kırsal 

yaşam biçimlerinin hakim olduğu Şırnak ili Merkezinde ve Cizre, İdil, Silopi ilçelerinde ikamet 

eden, en az 3 yıllık evlilik deneyimine sahip ve halihazırda evli olan ve istediği halde çocuk 

sahibi ol(a)mamış/ol(a)mayan farklı yaş, eğitim düzeyi ve meslek gruplarından seçilen 

toplamda 28 kadını kapsamaktadır. Nitekim fenomenolojik araştırmalarda örneklem sayısının 5 

ile 25 kişi olması gerektiği bilgisinden hareketle (Creswell, 2015: 81), bu araştırmadaki 

örneklem sayısının araştırmanın geçerliği açısından yeterli olduğu söylenebilir. Örneklemin 

Şırnak ilinden seçilmesinin sebebi, demografik olarak görece az nüfusa sahip olduğu için 

bireylerin tanıdıklık-ahbaplık-akrabalık ilişkilerinin güçlü olduğu, gündelik yaşamda ve kamusal 

alanda birincil ilişkilerin hakim olduğu, ataerkil cinsiyet kültürünün belirlediği kadınlık ve 

erkeklik tanımlarına kentte yaşayanlara kıyasla daha uygun davranıldığı ön kabullerinden 

hareketle, böylesi sıkı bir toplumsal bir-aradalıkta “çocuksuz kadın” ya da “anne olamayan 

kadın” görünümlerinin nasıl yansıyacağına yönelik akademik meraktır.  Öte yandan örneklemin 

en az 3 yıldır evli olan kadınlardan seçilmesi, tıbbi literatürde infertilitenin (kısırlık) en az bir  

yıl boyunca herhangi bir korunma yöntemi olmaksızın çocuk sahibi olunamamasına dayanması 

olup, bu bağlamda örneklemi oluşturan kadınların bu sorunla en az bir  yıldan fazla karşı 

karşıya kalmış olmasına dikkat edilmiştir. 

Örneklem seçiminde amaçlı ve kartopu örneklem teknikleri bir arada kullanılmıştır.  

Amaçlı örneklem tekniği anne olamamışlık bağlamında ortak bir olguyu deneyimlemekten; kar 

topu örneklem tekniği ise görüşülmek istenen toplumsal kesimin ortak noktası olan “anne 

olamamışlık” durumunu deneyimleyen kadınların birbirlerini tanıyor olabileceği ön kabulünden 

hareketle kullanılmıştır. Öte yandan, araştırmanın örneklemine ulaşmakta etkin rol oynayan iki 

“anahtar kişi”40 etkili olmuş; bu anahtar kişiler, sahip oldukları sosyal ağlar ve iletişim becerileri 

ile örnekleme uygun özellikteki kadınlara ulaşmak ve kadınları görüşmelere ikna etmek 

konusunda araştırmacıya büyük kolaylık sağlamıştır. 

 

                                                
40 Anahtar kişi, özellikle nitel araştırmalarda araştırmacının örnekleme ulaşmayı, ikna etmeyi ve güven 
kazanmayı sağlayan “aracılar” konumundadır. Bu çalışmadaki anahtar kişiler her ilçeden evli, çocuklu ve 
görece sosyal çevresi tarafından tanınan ve güvenilen kadınlardır. 
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3.6. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Veri Analizi 

Fenomenolojik çalışmaların veri kaynakları araştırmanın odaklandığı olgu yaşayan ve 

bu olguyu dışa vurup yansıtabilecek bireylerdir (Yıldırım & Şimşek, 2013: 74). Bu anlamda 

gerçeğin özellikle de sosyal bağlamda sürekli değiştiği, bireysel algıların karşılıklı etkileşimle 

oluştuğu sosyal yapıları anlayabilmek için aynı sosyal grubun birden fazla üyesinin bazı olgular 

hakkındaki algılarına ulaşmamız ve buradan yola çıkarak o gruptaki düşünce ya da davranışın 

kültürel örüntüsü hakkında söz söyleyebilmemiz mümkündür. 

Sosyal bilimlerde insan doğası ve psikolojisi üzerine yapılan çalışmalar sonrasında her 

insanın kendisine ait karmaşık bir anlam ve algı dünyasının olduğu, toplumsal gerçekliğin 

bireysel bağlamda değişkenlik gösterdiği ve bu sebeple insanın sınırlı kalıplardan ziyade esnek 

bir anlayışla incelenmesi ve anlaşılması gerektiğinin keşfedilmesinden sonra nitel araştırma 

yöntemleri bir ihtiyaç olarak doğmuştur (Demir, 2011: 275) . Nitekim nitel bir araştırmada 

amaç istatistiki ölçmeler ve analizler sunmaktan ziyade, değişkenler arasındaki ilişkinin neden 

ve nasıl kurulduğunu “yorumlamak”tır (Maxwell, 2005). Bu bağlamda, bu araştırmanın 

öncelikle alan araştırmasına dayalı ampirik bir çalışma olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

Yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenolojik araştırma, veri toplama tekniği ise 

nitel araştırma tekniklerinden olan derinlemesine mülakat/yüz yüze görüşme tekniğidir. 

Rubin & Rubin’in çalışmasında (akt. Demir, 2011: 279) görüşme/mülakat tekniği, nitel 

araştırmalarda ve fenomenolojik çalışmalarda sıklıkla kullandığı bir veri toplama tekniği olarak, 

“önceden hazırlanmış soruların belli bir sistematik dahilinde görüşülene sorulması ve 

cevaplarının alınmasını öngören sosyal bir etkileşim“ şeklinde tanımlanmaktadır. Görüşme 

tekniğinin yapılandırılmış, yarı-yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olmak üzere üç hali 

mevcut olup, bu araştırmada belli başlı temalara ayrılmış açık uçlu soru formu aracılığıyla yüz 

yüze derinlemesine mülakatların gerçekleştirildiği yarı-yapılandırılmış görüşme türü 

kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış mülakat formu 5 kişi ile gerçekleştirilen pilot çalışma ile 

yeniden düzenlenmiş, forma birtakım sorular eklenirken birtakım soruların cevaplarda tekrara 

düşürdüğü anlaşılarak soru formundan çıkarılmıştır. Görüşmecilere araştırmacıya rehberlik 

eden sosyal ağları ve iletişim kabiliyetleri güçlü iki anahtar kişi aracılığıyla kartopu örneklem 

tekniği ile ulaşılmıştır. Nitekim kentin dört farklı ilçesinde yürütülen araştırmada örnekleme 

ulaşmakta mikro sosyal ağların kullanılması araştırmacıya kolaylık sağlamış olup, tanıdıklık-

ahbaplık ilişkilerinin kadın bedeni, cinselliği ve mahremiyeti konularını kapsayan bir 

araştırmada görüşmecileri konuşmaya, anlatmaya, hatta içini dökmeye ikna etmesi daha kolay 

olmuştur. Görüşmelerin hemen hemen hepsi, kadınların evlerinde, özel alanlarında 

gerçekleştirilmiş; yalnızca iki örnekte kadınlar başka bir tanıdıklarının evinde misafir iken 

görüşme gerçekleşmiştir. Bu iki örnekte kadınlar yaşam alanlarını kayınvalide, görümce ve 
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eltileri ile paylaştıklarından evlerini “derdini anlatmaya/içini dökmeye” uygun bulmadığı için 

konuşurken daha rahat edeceği başka bir mekanı tercih etmişlerdir. Görüşmeler katılımcılar 

önceden bilgilendirilerek ve onayları alınarak ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış, sonrasında 

ise görüşmecilerin beyan ettiği haliyle müdahale edilmeden deşifre edilmiştir. 28 görüşmeciden 

yalnızca 7 kişiyle Türkçe mülakat yapılabilmiş olup, kalan 21 görüşmeci ile Türkçe’yi etkili 

konuşamadıkları için anadilleri olan Kürtçe dilinde görüşme gerçekleştirilebilmiştir. Bu sebeple 

görüşmeler deşifre edilirken araştırmacının Kürtçe diline hakimiyeti bir avantaj olmuş ve 

görüşme dökümleri Kürtçe’den Türkçe’ye tercüme edilerek yazıya geçirilmiştir. En kısa 

görüşme 12 dakika, en uzun görüşme ise 1 saat 27 dakika sürmüştür. Bütün katılımcılarla 

yalnızca bir defa yüz yüze derinlemesine mülakat yapılmıştır.  Görüşmeler 2019 Mayıs ayı 

itibariyle başlayıp 2019 Kasım ayında sona eren 6 aylık bir periyodu kapsamıştır. 

Görüşmeler, katımcıların özel alanları olan evlerinde gerçekleştiği için kadınların 

gündelik yaşamlarına dair gözlem yapmak imkanına erişilmiştir. Nitekim, alınan ses kayıtlarının 

yanı sıra “alanda” alınan gözlem notlarının da veri analizine olumlu katkısı olmuştur. Nitel 

araştırmalarda gözlem, görüşme esnasında görüşmecinin konuştuklarının arka planını 

anlamaya yönelik önemli ipuçları verebilir. Bu araştırmada da, katılımcı kadınların kayınvalide, 

eş, çocuk, elti ve görümce gibi yakın akrabaları ile iletişim biçimlerinin gözlemlenerek veriye 

dönüştürülmesi söz konusudur. 

Bir nitel araştırma örneği olarak bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla 

başvurulan betimsel ve sistematik analiz tekniği kullanılmış olup, görüşmecilerin ağzından 

dökülen ham veriler belirli bir sistematiğe referansla anlamlı kategorilere dönüştürülmüştür.   

Bu tekniğe göre bulgular temalandırma, anahtar ifadelerin kategorilenmesi, anlam kümelerinin 

oluşturulması gibi işlemlerle anlamlı bir bütün haline getirilmiş ve araştırmadaki iddialar 

sıklıkla katılımcıların doğrudan ifadeleri alıntılanarak güçlendirilmiştir (Creswell, 2018: 82; 

Demir, 2011: 301; Yıldırım & Şimşek, 2013: 75). Öte yandan çalışmada katılımcıların ifadeleri 

alıntılanırken gerçek kimlikleri ve adlarıyla değil, katılımcıların mahremiyetlerine duyulan saygı 

ve akademik etik ilkeler gereği K-1, K-2, K-3 şeklinde devam eden seri numaralandırma ve 

kodlama tekniği uygulanmıştır. 

3.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Anne ol(a)mamanın biyo-psiko-sosyolojik bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu 

durumun bireysel, kültürel ve toplumsal sebepleri mevcuttur. Söz gelimi, anne ol(a)mamak 

anneliği reddetmek üzerine gelişen bilinçli bir gönüllü çocuksuzluk (child-free) hali olabilirken, 

öte yandan anneliği çok istediği halde kısırlık ya da evlen(e)memişlikten kaynaklanan bir 

gönülsüz çocuksuzluk (childless) biçiminde de ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda, bu 

araştırmanın kapsamı evlilik içinde istediği halde çocuk sahibi olamayan kadınlarla sınırlı olup, 
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anneliğin reddi ile anne ol(a)mamış/ol(a)mayan kadınlar başka araştırmaların konusu olmak 

üzere kapsam dışı bırakılmıştır. 

Araştırmanın, araştırmacının ikamet ettiği ve dolayısıyla da gündelik yaşamına, sosyal 

ağlarına ve kentin olanaklarına hakim olduğu yerleşim yeri olan Şırnak il merkezi ve ilçelerinde 

(Cizre, İdil, Silopi) gerçekleşmesi araştırmanın bir sınırlılığı olduğu kadar aynı zamanda avantajı 

da olmuştur.  Nitekim, benzer konularda daha önceden yapılmış çalışmalara bakıldığında (Bal, 

2014; Mutlu, 2009; Sari, 2014) çalışmaların Şırnak iline demografik olarak kıyasla daha büyük 

Ankara, İzmir gibi kentlerde ve “tüp bebek” teması etrafında yoğunlaştığı görülmekte olup; bu 

çalışmanın öncekilerden farklı olarak yaşanılan coğrafyanın yerel kültürü bağlamında “kumalık” 

gibi farklı bir sosyolojik değişken ile karşılaştırdığını söylemek mümkündür.  Öte yandan 

Şırnak’ın diğer ilçeleri olan Beytüşşebap ve Uludere coğrafi konum olarak sınır bölgesi olması 

sebebiyle ulaşım ve güvenlik açısından araştırmacıya maddi ve psikolojik külfet vereceği 

endişesinden kaynaklı olarak, Güçlükonak ilçesinde ise tanıdıklık ilişkilerini kullanabilecek bir 

anahtar kişi bulunamadığından araştırmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. 

3.8. Araştırmanın Yürütüldüğü İl ve İlçelerin Demografik ve Sosyoekonomik Özellikleri 

Şırnak İli, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Siirt ilinden ayrılarak Türkiye'nin 

73. ili olmuştur. Şırnak ilinin tarihsel kaynakları sıklıkla Hz. Nuh Tufanı ile ilişkilendirilerek, 

İslam inanışına göre Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi’nin 44. Ayeti’nde tufan sonrasında Hz. Nuh’un 

gemisinin Cudi Dağı’na oturduğu, buna göre insanlığın yeniden inşasının ilk adresi olduğu iddia 

edilmektedir (Şırnak Üniversitesi, 2017: 5). Merkez ilçesiyle birlikte Cizre, Silopi, İdil, 

Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap olmak üzere toplamda 7 ilçeye sahip olan Şırnak, Mardin, 

Siirt, Hakkari illeri ve Irak ve Suriye devletleriyle sınır komşusudur. Şırnak’ın sahip olduğu 

stratejik konumla tarihsel süreçte Kürtler, Türkler, Araplar, Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler ve 

Keldaniler başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı (Şırnak 2023 Vizyon 

Çalıştayı, 2017: 7); tarih boyunca Guti, Babil, Med, Urartu, Hurri, Mitanni, Asur, Pers, Sasani, 

Emevi, Abbasi, Roma ve Bizans İmparatorluklar ve Selçuklu ve Osmanlı Devletleri’nin 

egemenliği altına girdiği bilinmektedir (Baz, Şarman, Cengiz & Ölgen, 2015: 19). Öte yandan 

geçmişindeki bu çeşitliliğe rağmen günümüzde Şırnak nüfusunun oldukça homojen özelliklere 

sahip olduğu söylenebilir. Nitekim mevcut durumda nüfusun büyük çoğunluğu etnik köken 

olarak Kürt, dini-inanç kimliği bağlamında Sünni Müslüman ve hatta mezhep olarak da Şafiiliğe 

tabidir.  

İlin ekonomik verilerine bakıldığında çalışabilir genç nüfusun büyük çoğunluğunun 

işsizlik ile mücadele ettiği göze çarpmaktadır. Nitekim Türkiye ortalaması % 10 seyrinde devam 

eden işsizlik oranlarının Şırnak için % 30’larda, genç nüfus işsizliğinin ise % 50’lerde olduğu 

beyan edilmektedir (Sugözü, 2017: 35). Merkez ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan 
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kömür üretimine dayalı madencilik sektörünün özellikle gençler arasında gelir getirici bir 

meslek alanı olarak görülmemesi (Bilgin, 2017: 166) ve kömür ocaklarının taşeron firmalara 

kiralanarak kazancın belirli ellerde toplanması sebebiyle (Özcan, 2016) işsizliğe çare olmadığı 

görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 3.1. Şırnak İl Haritası (Kaynak: Wikipedia, 2020a) 

 

Şırnak ilinin, hane halkı nüfusu ve genç nüfus oranının en yüksek olduğu illerden biri 

olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki tabloda yer alan güncel nüfus verilerine 

bakıldığında özellikle çalışmanın yapıldığı ilçeler olan Merkez, Cizre, İdil ve Silopi’de nüfusun 

arttığı göze çarpmaktadır.  

 

Tablo 3.1. Şırnak İli ve İlçelerine Dair Güncel Nüfus Verileri  

İlçe 
Nüfus 
2018 

Nüfus 
2019 

Nüfus 
Artışı % 

Köy 
Nüfusu 

Şehir 
Nüfusu 

Şehirde 
Oturan % 

Cizre 143.124 148.697 3,89 22.898 125.799 84,60 
İdil 76.523 76.895 0,49 41.251 35.644 46,35 

Merkez ilçe 93.431 93.989 0,60 15.456 78.533 83,56 
Silopi 134.754 136.749 1,48 20.992 115.757 84,65 

Uludere 46.040 44.660 -3,00 18.881 25.779 57,72 
Güçlükonak 13.091 12.295 -6,08 5.263 7.032 57,19 
Beytüşşebap 17.227 16.330 -5,21 10.381 5.949 36,43 

ŞIRNAK 524190 529.615 1,03 135.122 394.493 74,49 
(Kaynak: Wikipeadia, 2020b)  
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 Çalışmanın yürütüldüğü ilçelerden olan Cizre’nin ilin nüfus bağlamında en kalabalık 

birinci, Silopi’nin ikinci, Merkez’in üçüncü ve İdil’in dördüncü büyük ilçesi olduğu 

görülmektedir. Öte yandan bu dört ilçede geçmişten bugüne sosyal etkileri azalmış olmakla 

birlikte aşiret türü yapılanmaların varlığı söz konusudur (Baz & Şarman, Cengiz & Ölgen, 2015). 

Cizre ilçesinin tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu sebebiyle geçmişten bugüne bir ticaret 

merkezi; İslam Medeniyetî’nin etkisindeki bir ilim ve kültür merkezi olduğu bilinmektedir. 

Silopi ilçesinin ayırıcı özelliği ise Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’na ev sahipliği yapmasıdır. 

İlçenin en önemli geçim kaynağının sınır ticareti olduğu bilinmektedir. İdil ilçesinin ise en fazla 

etnik ve dini çeşitliliğin merkezi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim geçmişte ilçede 

Müslüman Kürtlerle birlikte yaşayan Süryanilerin günümüzde yurt dışına yaptıkları göçlerle her 

ne kadar nüfusları azalmışsa da, günümüzde hala İdil’e bağlı Haberli, Sarıköy ve Öğündük 

köyleri sadece Süryani nüfusun yaşadığı yerleşim alanları olarak bilinmektedir.  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1. Demografik Veriler 

Bu çalışmada en az 3 yıldır evli olup henüz anne olamamış/çocuksuz olan 28 kadınla 

yarı-yapılandırılmış soru formları aracılığıyla yüz yüze derinlemesine mülakat tekniğiyle veri 

toplanmıştır. Bir araştırmada katılımcıların sosyo-ekonomik koşullarını ve demografik 

özelliklerini dikkate almak, çalışmada sorulan sorulara verilen cevapları daha anlaşılır kılarak 

tartışma zeminini genişletebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada da katılımcıların demografik 

ve sosyo-ekonomik koşullarına dair bilgileri içeren tablo aşağıda belirtilmektedir: 

 

Tablo 4.1. Katılımcılara Ait Demografik Veri Tablosu-1 

  

Kodu Yaşı Eğitim Durumu Doğum 
Yeri 

Mesleği Aylık 
Geliri 

Evlilik 
Yaşı 

Kaç yıldır 
evli olduğu 

K-1 35 Okur-yazar değil Kır Ev Hanımı 1200 TL 30 5 
K-2 38 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 3000 TL 20 18 
K-3 31 İlkokul mezunu Kent Ev hanımı 4000 TL 20 10 
K-4 40 Okur-yazar Kır Kozmetik 

ürün 
satıcısı 

1000 TL 13 27 

K-5 48 İlkokul mezunu Kır Ev hanımı 5000 TL 28”” 20 
K-6 45 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 3000 TL 35 10 
K-7 40 İlkokul mezunu Kent Ev hanımı 7000 TL 19/30 

(2 
evlilik 
yapmış) 

10 

K-8 60 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 4000 TL 12 48 
K-9 19 Ortaokul 

mezunu 
Kent Ev hanımı 3000 TL 16 3 

K-10 41 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 3000 TL 32 9 
K-11 29 Ortaokul 

mezunu 
Kent Ev hanımı 6000 TL 18 11 

K-12 35 Lise 2 terk Kent Ev hanımı 5000 TL 17/33 
(2 
evlilik 
yapmış) 

9-2 

K-13 50 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı Gelir yok 40 10 
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Tablo 4.1. (devamı) 

 

Bu tabloda işlenen bilgiler ışığında katılımcıların yaş profillerine bakıldığında 

katılımcılardan en küçüğünün 19, en büyüğünün 60 yaşında olduğu görülmekte olup, katılımcı 

grubun yaş ortalamasının 38,39 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yaş aralığının, tıbbi söylemde 

kadının çocuk doğurabilmesine engel oluşturacak tehlike çanlarının çalmaya başladığı “biyolojik 

saat” olarak bilinen 35 yaş ve üstüne denk geldiği göze çarpmaktadır. 

Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında ise 28 kadından 16’sının okur-yazar 

olmadığı, 3’ünün ilkokul mezunu,  3’ünün ortaokul mezunu, 3’ünün lise mezunu,  birinin de 

üniversite mezunu ve 2’sinin de okula gitmedikleri halde okur-yazar oldukları fark 

edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu-(TÜİK) verilerine göre (akt. Dicle Kalkınma Ajansı-

DİKA, 2019: 16) 2017 yılı Şırnak ili kadın okuryazarlık oranı % 85.9 olup, bu orana kıyasla 

katılımcıların eğitim seviyesi ve okuma-yazma oranının düşük olduğu göze çarpmaktadır. 

Katılımcılardan 24’ünün 30 yaş üstü olduğu dikkate alındığında bölgede özellikle 1990’li 

yıllardan önce kız çocuklarının okullaşma oranlarının günümüze nazaran daha düşük olmasının 

etkisi yüksektir. Nitekim kız çocuğunun okutulmasının ayıp ve günah olduğu inancı, erken yaşta 

evlendirmeleri ve yoksulluktan kaynaklı kız çocuğu yerine okutulma “hakkı”nın erkek çocuğa 

verilmesi gibi etkenler ile eğitim hakkından mahrum bırakılması söz konusudur.  

Benzer bir istatistik kadınların mesleklerinde de açığa çıkmış olup, 28 kadının 23’ü ev 

içinde herhangi bir gelir getirici iş yapmadan ve “karşılıksız emek” ile ifade edilen ev hanımlığı 

yapmaktadır. Her ne kadar çalışmanın başlangıcında farklı demografik ve sosyo-ekonomik 

profillerin mümkün olduğunca eşit temsiline odaklanan bir örneklem seçimi düşünüldüyse de 

araştırma konusunun zorluğunun katılımcıları ikna etmekte sorunlar oluşturması ve böylece 

K-14 58 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 1000 TL 20 38 
K-15 46 Okur-yazar değil Kent Ev hanımı 6000 TL 14 32 
K-16 48 Okur-yazar Kent Ev hanımı 3000 TL 21 27 
K-17 55 Okur-yazar değil Kent İŞKUR 

Çalışanı 
2300 TL 13 32 

K-18 42 Okur-yazar değil Kır Terzi 2000 TL 16 26 
K-19 33 Lise mezunu Kent ÇATOM 

Sorumlusu 
6000 TL 22 10 

K-20 28 Lise mezunu Kent Ev hanımı 2300 TL 20 8 
K-21 40 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 3000 TL 14 26 
K-22 37 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 3500 TL 22 15 
K-23 40 Okur-yazar değil Kır Ev hanımı 3000 TL 25 15 
K-24 27 Lise mezunu Kent ÇATOM 

Kursiyeri 
1300 TL 24 3 

K-25 50 Okur-yazar değil Kent Ev hanımı 3000 TL 20 30 
K-26 47 Okur-yazar değil Kent Ev hanımı 7000 TL 36 12 
K-27 58 Okur-yazar değil Kent Ev hanımı 3000 TL 14 44 
K-28 32 Üniversite 

mezunu 
Kent Ev hanımı 15000 TL 20 12 
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kartopu örneklem tekniğiyle benzer sosyo-ekonomik koşulları paylaşan kadınlara ulaşılması, 

katılımcıların eğitim düzeylerinin benzer olmasıyla sonuçlanmıştır. Ayrıca eğitim düzeylerinin 

üniversite ve lise mezuniyetinin altında yoğunlaşması, araştırmanın yapıldığı yaşanılan yerin 

coğrafya ve nüfus bağlamında küçük ölçekli kent yapısına uygun olması; başka bir deyişle kırsal 

yaşam pratiklerinin halen hakim olduğu ve geçmişte kız çocuklarının okula gönderilmesinin ve 

kadınların ev dışında gelir getirici bir işte çalışmasının hoş karşılanmamasıyla bağlantılı 

olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Düşük eğitimle bağlantılı olarak meslek sahibi 

olamamanın açığa çıktığını söyleyebiliriz. Yıllardır işsizlik oranlarının en yüksek olduğu bölge 

olarak bilinen ve Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt illerini kapsayan TRC3 Bölgesi’nde, TÜİK’in 

2017 verilerine göre (akt. DİKA, 2019: 53) erkeklerde işgücüne katılma oranı % 64,4 iken 

kadınlarda bu oran % 14,8’e kadar düşmektedir. Öte yandan özellikle Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) aracılığıyla sağlanan dönemsel-geçici işlerin son yıllarda bölgedeki ve ildeki kadın 

istihdamını arttırdığını söylemek mümkündür. Nitekim 2018 yılında Şırnak’ta kadın istihdamı 

% 41,4’lük bir artışla Türkiye’de kadın istihdamını en çok arttıran il unvanını kazanmıştır 

(DİKA, 2019: 51).  Bu artış İŞKUR bünyesinde genellikle vasıflı olmayı gerektirmeyen temizlik 

işçiliği ve hademelik gibi “kadına özgü” sayılan çalışma alanlarının kadınlara da açılmasıyla 

ilişkilendirilebilir. Buna benzer bir saptama, Şırnak’ta mikro-kredi uygulamasından faydalanan 

kadınlar üzerine yapılan bir çalışmada da ortaya çıkmış olup; bu çalışmaya göre mikro-kredi 

alan 53 kadının % 72’i toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili işler kurarken, % 5’i kuaför salonu 

açmıştır (Ece, 2014). Öte yandan söz konusu spesifik oransal iyileşmelerin Şırnak’ta kadının 

işgücüne katılımına kalıcı etkilerinin henüz mevcut olmayıp, kadın istihdamında Şırnak’ın 

halihazırda 81 ilden 80. sırada olduğunu belirtmek gerekmektedir (DİKA, 2019: 51). 

Katılımcıların birinin İŞKUR çalışanı olduğunu ve ikisinin de geçmişte İŞKUR üzerinden istihdam 

edildiğini belirtmekte fayda vardır.  

Katılımcıların doğum yerlerine odaklanıldığında 15’inin kent, 13’ünün kır kökenli 

olduğu görülmektedir. Ancak il merkezi ve iki ilçeden seçilen örnekleme mensup katılımcıların 

hepsinin halihazırda il ve ilçe merkezlerinde ikamet ettiklerini belirtmek gerekmektedir. 

Katılımcıların aylık gelirlerinin en düşük 1000 TL ile en yüksek 15000 TL arasında 

değiştiği, ayrıca 2 katılımcının da hiç gelirleri olmadığını beyan ettikleri ve sonuç olarak 

katılımcı grubun gelir ortalamasının aylık 3800 TL civarında olduğu görülmektedir.  8 katılımcı 

güncel asgari ücret olan 2324 TL’nin altında ya da bu ücrete denk bir gelire sahipken, 10 

katılımcı 3000-3500 TL, 4’ü 4000-5000 TL, 5’i 6000 TL ve üstü bir gelire sahip gözükmektedir. 

TÜİK 2018 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre ortalama yıllık eşdeğer hane halkı 

kullanılabilir fert geliri 11 bin 204 TL ile TRC3 Bölgesi en düşük bölgeler arasında yer almıştır 

(TÜİK, 2019). Başka bir deyişle en düşük gelire sahip hanelerin bulunduğu bölgelerin içinde 

Şırnak da yer almaktadır. Bu veriler ışığında katılımcıların 19’unun 3000 TL ve üstü, 8’inin 2324 
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TL ve altı gelire sahip olmaları, çoğunlukla alt ve orta gelir tabakasına dahil olduklarını 

söylemek mümkündür.  

İlk evlilik yaşı verileri incelendiğinde katılımcıların en erken 12, en geç ise 40 yaşında 

evlendikleri göze çarpmakta olup, grubun evlilik yaşı ortalaması 21.46’dır.  Bu oran, TÜİK 2017 

Şırnak İstatistikleri’nde kadınlar için % 23,6 olarak gözükmekte olup, katılımcı verileriyle 

paralellik göstermektedir. Öte yandan 18 yaş altında olup reşit olmadan evlenen kadınların 

sayısı 8’dir.  

 

Tablo 4.2. Katılımcılara Ait Demografik Veri Tablosu-2 

Kodu Evlilik 
Biçimi: 
Resmi/Dini 

Aile 
Biçimi/Kiminle 
Yaşadığı 

Eşinin 
Yaşı 

Eşinin 
Eğitim 
Durumu 

Eşinin 
Mesleği 

Sosyal 
Güvence 

K-1 Görücü-Dini Çekirdek/Eşiyle 45 Okur-yazar 
değil 

Emekli 
Korucu 

Emekli 
Sandığı 

K-2 Görücü/Dini Çekirdek/Eşiyle 40 İlkokul 
mezunu 

İnşaat işçisi GSS-
Yeşilkart 

K-3 Görücü-Resmi Çekirdek/Eşiyle 34 Lise mezunu Serbest 
meslek 

GSS-SSK 

K-4 Görücü/Akra
ba evliliği-
Resmi 

Çekirdek /Eşiyle 42 Ortaokul 
mezunu 

Kömür 
Ocağı 
Çalışanı 

GSS-
Yeşilkart 

K-5 Görücü-Resmi Çekirdek/Eşiyle 52 Ortaokul 
mezunu 

Kırtasiyeci GSS-SSK 

K-6 Görücü-Dini Çekirdek/Eşiyle 55 İlkokul 
mezunu 

Emekli Emekli 
sandığı 

K-7 Görücü-Resmi Çekirdek/Eşi ve 
eşinin 
çocuklarıyla 

55 İlkokul 
mezunu 

Emekli Emekli 
Sandığı 

K-8 Görücü-Resmi Çekirdek-Kuması 
ile 

65 İlkokul 
mezunu 

TKİ Emeklisi Emekli 
sandığı 

K-9 Görücü/Akra
ba evliliği-
Resmi 

Geniş/Eşi ve 
eşinin ailesiyle 

21 Lise mezunu İşçi GSS-SSK 

K-10 Görücü-Dini Geniş/Eşi ve 
eşinin ailesiyle 

37 Lise mezunu Kantin 
işletmecisi 

GSS-
Yeşilkart 

K-11 Görücü/Akra
ba evliliği-
Resmi 

Geniş/Eşinin 
ailesiyle yaşıyor 

33 Lise mezunu Şoför GSS-SSK 

K-12 Severek-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 38 Lise mezunu Esnaf SGK 

K-13 Görücü-Dini Çekirdek/Eşiyle 66 Okur-yazar 
değil 

İşsiz GSS-
Yeşilkart 

K-14 Görücü-Resmi Çekirdek/Eşiyle 63 Okur-yazar 
değil 

İşsiz GSS 
Yeşilkart 

K-15 Görücü/Resm
i 

Çekirdek-Kuması 
ile 

65 Lise mezunu Memur Emekli 
Sandığı 
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Tablo 4.2. (devamı) 

 

Katılımcıların evlilik biçimlerine bakıldığında, 21’inin resmi nikahlı, ancak 7’sinin hala 

resmi nikah olmaksızın yalnızca dini nikahlı olduğu görülmektedir. Bunlarda 5’inin kuma evlilik 

gerçekleştirmesi sebebiyle resmi nikah yapamadıklarına, nitekim evlendikleri erkeklerin ilk 

eşleriyle resmi nikahlı olduklarına vurgu yapmak gerekmektedir. Ayrıca 28 kadından yalnızca 

4’ünün severek, aşk evliliği yaptıkları, geri kalan 24 katılımcının tamamının görücü usulü ya da 

anlaşarak evlendikleri beyan edilmiştir. 2016 TÜİK verilerine göre (akt, DİKA, 2019: 37) 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kendi rızasıyla görücü usulü evlenen kadınların oranı % 60, 

görücü usulü zorla evlendirilen kadınların oranı ise % 17,2 olarak gözükmektedir. Bu bağlamda 

katılımcı verilerinin bu istatistiklerle uyumu olduğu söylenebilir. Öte yandan 2017 verilerine 

göre % 4.6 oranla, Türkiye’de en çok rastlanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanan bir 

evlilik türü olan akraba evliliğine mensup katılımcı sayısı ise 6 olarak belirlenmiştir.  

Aile biçimlerine bakıldığında katılımcılardan 17’sinin çekirdek aile biçimine mensup 

olup eşiyle yalnız yaşadıkları, 4 katılımcının ise eşinin ailesiyle birlikte yaşayarak geniş aile 

tipine dahil olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan 6 katılımcının eşi, kuması ve kumasının 

K-16 Severek-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 55 Üniversite 
mezunu 

Memur Emekli 
Sandığı 

K-17 Görücü-Resmi Çekirdek-Kuması 
ile 

57 
yaşınd
a vefat 

Okur-yazar Emekli Emekli 
Sandığı 

K-18 Görücü-Dini Çekirdek-Kuması 
ile 

55 Okur-yazar 
değil 

Çoban GSS-
Yeşilkart 

K-19 Severek-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 34 Lise mezunu Güvenlik 
görevlisi 

GSS-
Bağkur 

K-20 Severek-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 30 İlkokul 
mezunu 

Kafe çalışanı GSS-
Bağkur 

K-21 Görücü/Akra
ba evliliği-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 45 Okur-yazar 
değil 

İnşaat işçisi GSS-SSK 

K-22 Görücü-Resmi Çekirdek/Eşiyle 40 Lise mezunu Yemekhane 
çalışanı 

GSS-SSK 

K-23 Görücü-Resmi Çekirdek-kuması 
ile 

45 Okur-yazar 
değil 

Hayvan 
tüccarı 

GSS-
Bağkur 

K-24 Severek-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 28 Lise mezunu İşsiz GSS-SSK 

K-25 Görücü/Akra
ba 
evliliği/Resmi 

Çekirdek-Kuması 
ile 

53 Okur-yazar 
değil 

Kömür ocağı 
çalışanı 

GSS-
Yeşilkart 

K-26 Görücü-Dini Çekirdek/Eşiyle 60 İlkokul 
mezunu 

Esnaf GSS-
Bağkur 

K-27 Görücü/Akra
ba evliliği-
Resmi 

Çekirdek/Eşiyle 62 Yüksekokul 
mezunu 

Emekli 
öğretmen 

Emekli 
Sandığı 

K-28 Görücü usulü-
Resmi 

Eşinin ailesiyle 34 Lise mezunu İş adamı GSS-
Bağkur 
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çocuklarıyla birlikte yaşadığı, 1 katılımcının da eski eşi tarafından terk edilen kocası ve 

çocuklarıyla yaşadığını belirtmek gerekmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, bu 

araştırmada ortaya çıkan 9 kumalığa dayalı evlilik biçiminin 6’sında erkeğin eşlerinin bir arada, 

aynı evde ikamet ediyor olmasıdır. Kumalarından ayrı yaşayan 3 katılımcının kuma geldiği 

halde “çocuk doğuramamasından” kaynaklı kocasının ilk eşi ve çocuklarından kötü muamele 

göreceği endişesiyle aynı evde yaşamamayı tercih ettikleri beyan edilmiştir. 

4.2. Sosyal Tema: “Sorun”u Adlandırmak, Anneliğin Toplumsal İnşası 

Bu başlık altında katılımcıların kadınlık, evlilik, annelik, çocuk sahibi olmak gibi 

toplumsal olgulara nasıl anlamlar yüklediği, çocuk sahibi olamamaya bağlı “sorunları” 

bağlamında eşleri ve sosyal çevreleriyle ilişkileri, “sorun”un benlik saygıları ve özgüvenlerine 

etkisi, damgalanma ve dışlanma süreçleri, evlat edinme ve kumalık olguları tartışılacak olup, bu 

bağlamda çocuk sahibi olamamak/anne olamamak “sorun”unu nasıl adlandırdıkları üzerinde 

durulacaktır. 

4.2.1. Kadınlık Tanımları ve Evliliğe Yüklenen Anlamlar 

Katılımcılara “kadın olmayı nasıl tanımlıyorsunuz, sizce bir kadından beklentiler nelerdir?” 

şeklinde sorulan soruya cevap olarak, her kadının öznel değerlendirmeleri ışığında cinsiyet 

kültürümüzde kadın olmaya yüklenen toplumsal rollere vurgu yapılarak benzer tanımlamaların 

ortaya çıktığı söylenebilir. Nitekim toplumsal cinsiyet rolleri referans alındığında kadınların ev-

içi/aile/yuva olarak adlandırılan” özel alan” ile ilişkilendirilerek “yeniden üretim” işlevini yerine 

getirmesi beklenmektedir. Bir katılımcının “kadın olmaktan memnuniyetsizliğini” de içeren 

kadınlık tanımı şu şekildedir: 

Kadın olmak mı? Temizlik, yemek, çocuk doğurmak, hizmetçilik yapmak, sürekli itilip 
kakılmak, kimseyi memnun edememek… (K-24, 27 yaş, 3 yıllık evli). 

 

Bir başka kadının tanımlamasına göre kadın olmak şöyle ifade edilmiştir: 
 
Toplumun gözünde kadın olmak iş gören, hizmet eden, mutlaka çocuk doğurması gereken, 
eşinin kölesi olmak anlamına geliyor ama ben hiç böyle bakmamıştım bambaşka anlamlar 
yüklemiştim eş olmaya, evlenmeye. Sevgi, saygı, aidiyet, sadakat, bağlılık yemini her iki 
tarafın da yapması gereken şeylerdir (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Biyolojik yeniden üretim çocuk doğurmak iken,  ailenin yeniden üretimi çocuklar ve diğer 

aile üyelerinin (baba, kaynana, kayınbaba vs.) gündelik yaşam ihtiyaçları olan ve onları bir diğer 

güne hazırlayan yeme-içme, temizlik ve bakım sorumluluklarını kapsayan ücretsiz, görünmez ve 

karşılıksız ev-içi emeğe karşılık gelmektedir. Bu bağlamda yukarıda alıntılanan iki katılımcının 

toplumsallaşma süreci ile edinilen,  kadın/erkek düalizmine dayalı egemen cinsiyet kültürünün 
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belirlediği kadına yönelik “cinsiyet rolleri” Connell (1987/1998: 78) bağlamında bir kadınlık 

tanımı gerçekleştirdiği söylenebilir. 

Öte yandan kadınlığın “dinsel söylem” referansıyla dini bütün, edepli, ahlaklı ve kocasına 

karşı itaatkar olması gerektiği yönünde bir tanımlamada bulunan bir başka katılımcının beyanı 

şu şekildedir: 

Bana göre kadın olmak en başta kendi ahlakı ve kişiliğinden sorumlu olmaktır, yani dinimizin 
gereklerine göre davranan ve düşünen kişi olmaktır. Ben böyle inanıyorum. Nerde olursa 
olsun kadın olduğunu unutmayacak ve ona göre davranacak, ailesinin başını eğdirmeyecek, 
kocasını mutlu etmeyi bilip yuvasını toparlamalıdır. Ama sadece kocasına ve ailesine karşı 
sorumlu olmalı, öyle her önüne gelenin kadına karışması ya da laf söylemesi anlamına 
gelmez bu, yani aynı zamanda başkalarına karşı güçlü de olmalı (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

  Burada dikkat çekilmesi gereken nokta “dindar kadın” profilini çizen bu katılımcının 

özellikle itaatkarlık üzerine yaptığı vurgunun yalnızca kocası ve ailesine özgü olması gerektiği 

ancak toplumun diğer kesimlerine karşı da güçlü olunması gerektiği mesajıdır. Bir diğer deyişle 

dindar kadının aynı zamanda “güçlü” olması gerektiği vurgusu da mevcuttur. Kadınlığın sıklıkla 

karşıt cinsiyet kategorisi erkekliğe referansla, kocaya itaat ve hizmet etmek bağlamında 

tanımlayan bir diğer katılımcıya göre: 

Kadın olmak bizim toplumumuza göre söyleyeyim. Evleneceksin evine bakacaksın. İşini 
yapacaksın. Kocanı hiçbir şeyden mahrum etmeyeceksin. Senin sosyal anlamda hiçbir hakkın 
yok, Sen eşin için yaşayacaksın, bizim toplumumuzda böyle. Erkeğe kadınlık edeceksin. 
Başka hiç bir görevi yok ondan dışında (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 
 

  Bunun dışında kadın olmanın anne olmak ile tanımlanıp ilişkilendirildiği yorumlamalar 

da mevcuttur: 

Kadınlıktan en büyük beklenti tabi ki de anne olmasıdır. Yani kadın mutlaka anne olmalıdır 
diye düşünülüyor. Evet bence de keşke herkes anne olabilse ama yani anne olamayınca da 
kadının ezilmesi çok yanlış (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 

 
Kadından en büyük beklenti anne olmasıdır, kadın anne değilse eksik görülür. Ben de bazen 
böyle hissettiğim için çocuklu kadınlarla aynı ortamlarda oturmak istemiyorum. Anne olmak 
bir başka bir şey, Allah tarafından gelen bir şeydir, insan bir şey yapamaz ki (K-2, 38 yaş, 18 
yıllık evli ). 

 

  Burada katılımcıların daha çok toplumun kadınlığı neyle ilişkilendirdikleri bağlamında 

cevaplar verdiği, anne ol(a)mayan kadının toplumun gözünde en önemli toplumsal cinsiyet 

rolünü yerine getiremediği gerekçesiyle başlı başına bir “kadın/insan” olarak değer görmeyişi, 

dışlanmışlığı ve ezilmişliğinden şikayet edilmektedir. 

  Bir cinsiyet kategorisi olarak kadınlığa dahil olmaktan memnun olmayan bir 

katılımcının kendi deneyimlerinden yola çıkarak ürettiği kadınlık tanımında, toplumsal olarak 

kadınlığı/kadınları ifade ettiği düşünülen olumlu/pozitif imgeler ve benzetmelere tepkiyle 

yaklaşılmaktadır: 

Kadın olmak tek kelimeyle rezilliktir. Öyle kadınlar kutsaldır, değerlidir, bizlere Allah’a 
emanetidir, baş tacıdır laflarına falan karnım tok. Yaşadığımı söylerim ben, rezilliktir kadınlık 
(K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 
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Öte yandan, egemen cinsiyet kültüründe icra edilmesi beklenen kadınlık tanımı ile 

bireysel kadınlık tanımı arasındaki uçuruma dikkat çekerek, gündelik yaşamlarında belki de 

birçok kadının deneyimlediği içsel/psikolojik/duygusal ve toplumsal çelişkilere gönderme 

yapan bir başka açıklama da şu şekildedir: 

Şimdi iki türlü açıklayacağım bunu. İlki bana göre kadın olmak kendi ayaklarının üstünde ne 
kocaya, ne babaya ne de başka herhangi bir erkeğe ya da sadece erkek de değil insana 
muhtaç olan, kendi kendine yeten, daha doğrusu kadınlara dar edilen bu dünyada tek başına 
savaşmaya mecbur olmaktır. Yani keşke öyle bir kadın olabilseydim. Ama ikinci olarak bir 
toplumda kadınlardan beklentiler ise bu söylediklerimin tam tersidir, işte sessiz, edepli, 
namuslu, kocasının lafından çıkmayan, hangi haksızlığa uğrarsa uğrasın edebinden ses 
çıkarmayan, çalışmaması gereken sadece kocası ve çocuklarına hizmet etmesi istenen biridir 
maalesef. İşte kadın olmak tam da bu iki zıt durum arasında sıkışmaktır, mesela ben çoğu 
zaman böyle hissediyorum (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Bu açıklamada “kendi kadınlığını” yaşama arzusu ile “toplumun dayattığı kadınlığı” 

yaşamak zorunda bırakılan kadınların içsel sıkışmışlığı açığa vurulmaktadır. Nitekim, 

Beavouir’in (1949/1993) “kadın doğulmaz, olunur” sözü ile hazır-verili bir cinsiyet düzenine 

doğan dişi cinsiyetin toplumsallaşma sürecinde kadınsı roller/değerler/davranışlar/düşünüşler 

aracılığıyla toplumsal olarak belirlenen, tanımlanan, arzulanan, olması gereken, makbul bir 

“kadına” dönüşmesinin sancılarını gündelik yaşamlarında birçok kadının tecrübe ettiğini 

söylemek mümkündür. 

Son olarak kadınlığın kesintisiz bir mücadele, kendini kanıtlama ve savunmaya dayalı bir 

arena olduğunu ve bu yüzden de kadının güçlü ve savaşçı olması gerektiğine vurgu yapan bir 

başka tanımlama şu şekildedir: 

Kadın dediğimde aklıma ilk gelen şey zorluklarla mücadele etme becerisi. Yani bilemiyorum, 
kadın olmak sanki biraz da kadınlığını savunmak anlamına geliyor. Yani öyle şeyler çıkıyor ki 
kadınların karşısına mutlaka savaşmak zorunda kalıyor, istediği şeye erişmek için mücadele 
etmesi gerekiyor, öyle kolay elde edemiyor birçok şeyi. Mesela ben ilk evliliğimde sürekli 
kocama, kaynanama, akrabalarıma hatta kendi ana babama bile karşı mücadele ettim, 
kendimi kanıtlamak için çoğu zaman çok korksam da güçlü görünmeye çalıştım (K-12, 35 
yaş, 11 yıllık evli). 
 
Bence kadın olmak zorluklar karşısında pes etmemektir. Evet görüyoruz ki her iş kadının 
sırtında, namuslu olmak, ahlaklı olmak, hamarat ve becerikli olmak, güzel ve bakımlı olmak, 
çocuk doğurabilmek, merhametli, anlayışlı ve şefkatli olmak…  Yani sizce de bunların hepsini 
yapabilmek çok zor değil mi? İşte bu yüzden kadın güçlü ve dirençli olmalı, sabırlı ve 
zorluklar karşısında pes etmemeli (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 
 

  Burada kadının “öznelik kapasitesi” (Sari, 2014) bağlamında bir yorumlamaya gidilebilir. 

Kadının, ontolojik bağlamda varlığını/mevcudiyetini kabul ettirmek üzere Foucault’cu bağlamda 

(1994/2011), makro-iktidar pratiği olarak ataerkil cinsiyet kültürüne, mikro iktidar pratikleri 

olarak da sosyal çevresiyle geliştirdiği ilişkilerin tahakkümüne direnmek zorunda kaldığı açığa 

çıkmaktadır. Foucault’un altını çizdiği iktidar biçimi çoğunlukla “iktidarın her yerdeliği” 

niteliğinden kaynaklı mikro-ilişki biçimleri olan karı-koca, gelin-kaynana, çocuk-ebeveyn, 

çocuklu-çocuksuz gibi ayrımlardan güç alarak, kadınları sosyal ilişkilerinde güç savaşları 
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yapmaya zorlamaktadır. Nitekim, kadın ne kadar savaşır ve mücadele ederse o kadar “özne” yani 

“kendisi” olabilecektir, diğer bir deyişle kendisi olabilmeyi savaşmakla mümkün kılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.1. Katılımcıların Kadınlık Tanımları 

 

Heteronormatif egemen cinsiyet rejiminin41 en önemli taşıyıcılarından biri olarak aile 

kurumunun devamlılığını sağlamakla mükellef olan evlilik müessesesine katılımcıların 

yükledikleri anlamlar ve beklentilerin yine hakim cinsiyet kültürümüzün evliliğe yüklediği 

roller ve sorumluluklarla benzer olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Lyer’in çalışmasında 

vurgulandığı üzere (akt. Türkkahraman, 2006: 157),  bireylerin ekonomik ihtiyaçlar, çocuk 

arzusu ve sevgi ihtiyacını gidermekten kaynaklanan üç temel güdü ile evlilik kurumuna 

yöneldiği bilinmekte olup katılımcı kadınların da benzer beklentiler içinde oldukları 

söylenebilir: 

Yani herkes gibi sıradan, sakin, huzurlu bir çift olma durumu beklerdim. Normal bir karı-
koca ilişkisi, sevgi, saygı ve sadakatin olduğu, yani gözüm yükseklerde olmadı hiçbir zaman. 
Ve tabi ki mutlu bir evliliği taçlandıracak sağlıklı çocuklar isterdim. Yani keşke diyebilseydi, 
çocuk olsa da olmasa da biz birbirimize yeteriz, ki isteseydi gerçekten çabalasaydı 
inanıyorum ki olacaktı. Her iki tarafın da birbirini bütün kusurlarıyla kabul ettiği, birbirinin 
eksikliklerini yüzlerine vurmadığı, değiştirmeye çalışmadığı, baskı ve zorbalığa maruz 
bırakmadığı bir evlilik isterdim. Yani mesela sırf onlar istiyor onların adeti böyledir diye 
evlendikten sonra örtündüm, ama o benim için kesik tırnağını bile atmadı. Fedakarlıklar 
karşılıklı olmalıydı…(K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 
Bunları beyan eden katılımcının çocuk doğuramadığı gerekçesiyle 12 yıllık evliliklerini 

sonlandırmak üzere boşanma aşamasında olduklarını belirtmek gerekmektedir. Nitekim 

katılımcının beyanlarından evliliğine dair yaşadığı hayal kırıklıkları ve yaptığı fedakarlıkların 

                                                
41 Heteronormatif cinsiyet rejimi cinsel kimlik olarak kadın ve erkeği; cinsel yönelim olarak da yalnızca 
kadın ve erkeğin birbirine yönelik, karşıt cins arzusuna dayalı heteroseksüelliği kabul eden, üremeye 
dayalı evlilik biçimini destekleyen normatif cinsiyet düzenidir.  

kadınlık 
tanımları  

cinsiyete özgü ev-
içi roller: 

temizlik, yemek 
vs. 

kadın=anne 
olmak  

cinsiyet özgü 
tanımlamalar: 

itaatkarlık, eve-
kocaya bağlılık 

kendini 
savunmak 

zorunda kalmak, 
savaşmak  
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karşılıksız bırakıldığına yönelik sitemler anlaşılmaktadır. Bir diğer katılımcının ideal evlilik 

beklentisi şu şekilde beyan edilmiştir: 

Kadın olarak iyi eş olmak ne bileyim eşini memnun etmektir. Memnun edeceksin ama bu 
karşılıklı olacak. Sen zaten bunu severek yapacaksın. O sana bir adım attığında sen iki adım 
atacaksın, kadınlar böyledir zaten, hep yapıcıdır ailesi için. Eşimin beklentileri, eşim diyor ne 
yaparsam yapayım hiç konuşma sesini çıkarma dırdır etme. Oysa ki benim tek beklentim 
mutlu olmak, yani huzurum olsun istiyorum. Eşim de sorumluluk sahibi olsun, ilgilensin 
yeter (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 

 

Burada katılımcının evliliğin anlamını eşini mutlu etmek, eşiyle iyi geçinmek ve bu 

sayede mutlu ve huzurlu bir hayat beklentisi olarak tanımladığı görülmektedir. Kast edilen 

huzurlu hayatın “koşulu” eşe/kocaya severek, isteyerek hizmet etmek ve her koşulda “yapıcı” 

olmaktır. Yapıcı olmanın kadınlar için bir alışkanlık, görev ya da sorumluluk olduğu da ayrıca 

belirtilmiştir. 

Evliliği, evlilikten beklentiler arasındaki en klasik söylemlerden biri olan “sevgi-saygı” 

ile tanımlayan katılımcılar da mevcuttur: 

Evlilik birbirini seven sayan birbirine saygı gösteren iki insanın hayatlarını birleştirmesidir. 
Benim de evliliğimden beklentilerim bunlar. Zaten Allah’a şükür de bunlara sahibim (K-5, 48 
yaş, 20 yıllık evli). 

 
Bana göre bir evliliğin direği sevgi saygıdır. Sevgi saygı yoksa o evlilik işkenceye dönüşür (K-
4, 40 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Evliliğini yine dünyada birçok kadının evliliği tercih etmekte en önemli sebeplerinden 

biri sayılan “çocuk beklentisi” ve “anne olma arzusu” ile tanımlayan katılımcıların ifadesi ise şu 

şekildedir: 

Evliliğimden tek beklentim bir çocuğumun olmasıydı, yani inanır mısın para, keyif falan hiç 
umurumda değil, bir tek çocuğum olsaydı ben bu dünyadan ve bu evlilikten razı olacaktım. 
Allah var eşimin kusuru olmasına rağmen ondan razıyım ama hayattan razı değilim (K-27, 58 
yaş, 44 yıllık evli). 

 

Beklentim kocamın biraz bile olsa kıymet bilmesi, çocuğumuz olsun diye katlandıklarımı 
görmesi ve sahiplenmesi. Ve tabi çocuğum da olsaydı, Allah’tan başka bir şey istemezdim (K-
24, 27 yaş, 3 yıllık evli). 
 

Bir kadın için evlilik nedir, bence çoğu zaman hayal kırıklığı ve zulümdür. İşte bu zor hayatı 
yaşanmaya değer yapacak tek şey çocuk doğurup anne olmaktır. Anne olunca yaşadığın 
sıkıntıların bir sebebi oluyor en azından, çocuk olmayınca çekmesi çok çok zor oluyor (K-16, 
48 yaş, 27 yıllık evli). 
 
Bana göre evliliğin esas amacı çocuk sahibi olmak, çocuk olursa ancak o ev yuvaya 
dönüşüyor (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Bu katılımcı beyanlarından anlaşılan, evliliklerinde çocuksuz olmak/anne olamamaktan 

kaynaklanan sorunların bir eş olarak evlilik içindeki motivasyonlarını düşürdüğü ve çocuk 

sahibi olmanın yaşanan onca sıkıntının bedeli, ödülü ya da karşılığı olarak anlamlandırıldığıdır.  

Nitekim çoğu mutsuz ve başarısız evlilik deneyiminin “çocukların hatırına” sürdürüldüğü, 

örneğin şiddet gören kadınların çocuklarını mağdur etmemek ve “babasız” bırakmamak 
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kaygısıyla evliliklerini sonlandırmadığı düşünüldüğünde anne olmak ve çocuk sahibi olmanın 

bir evliliği “sürdürülebilir kılan” en önemli faktörlerden biri olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 

evliliğinden en büyük beklentisinin biyolojik bağla doğurduğu bir çocuğa annelik etmek olan 

kadınların evlilik ile annelik arasında kurduğu formülasyonu anlamak gerekmektedir. 

 

Şekil 4.2. Katılımcıların Evliliğe Yükledikleri Anlamlar 
 

Özetle, katılımcıların bireysel kadınlık konumu ve evlilik deneyimlerine yönelik 

kurgularının kız çocukluklarından bu yana toplumsallaşma süreciyle içselleştirdikleri cinsiyet 

rolleri ile yakından bağlantılı oldukları söylenebilir. Butler’in (1990/2008) deyimiyle gündelik 

yaşamda sürekli icra/performe edilen toplumsal cinsiyetin egemen cinsiyet düzenindeki 

kadınlık tanımları ve rolleri, kadınsı ve dişil değerler üzerinden tanımlandığını, katılımcı 

beyanlarında da görmekteyiz. Nitekim katılımcıların kadınlığı, yemek, çamaşır, bulaşık, 

temizlik gibi ev-işleri üzerinden ev-içi emeğin icracısı konumunda tanımladığı; öte yandan 

kadını cefa çeken, ezilen, hor görülen bir çerçevede sunarak kadınlığı toplumsal cinsiyet 

hiyerarşisinde erkeğe nazaran alt konumda gördüğü; kadınlığı anne olmak üzerinden 

tanımlayarak egemen cinsiyet kültüründeki kadınlığın annelikle “mümkün olduğunu” ve ancak 

anne olarak “başarılacağını” düşündükleri anlaşılmıştır. Diğer taraftan Şaşman Kaylı’nın (2011: 

17) ifade ettiği üzere, kadının cinsiyet inşasının ataerkil cinsiyet kültüründe erkeğin aksine 

çoğunlukla “edilgen” bir niteliği olduğu, bu bağlamda kadının iyi bir eş, iyi bir anne ve iyi bir 

hizmetkar olarak yetiştirildiği ifadesinin katılımcı beyanlarında da açığa çıktığına şahit 

olmaktayız. 
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aileye 

her 
koşulda 
bağlılık   

sevgi, 
saygı, 

aidiyet 
ihtiyacı 



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

80 

4.2.2. Anneliğe Yüklenen Anlamlar 

Katılımcıların “annelik sizin için ne anlam ifade ediyor, size göre annelik nedir, nasıldır?” 

sorusuna verdikleri cevaplar elbette her bir katılımcı bazında öznel, bireysel içerikler ve 

özgünlük içermekle beraber, “kişisel/özel olanın politikliği” bağlamında egemen cinsiyet 

düzeninde anneliğin toplumsal/kültürel inşasına referans vermektedir. Başka bir deyişle, 

katılımcıların annelik tanımlamalarında küçük bir kız çocuğu iken başlayan sosyalizasyon 

sürecinde kadın cinsine özgü bir toplumsal cinsiyet rolü olan anneliğin yine dişil/kadınsı 

değerler olan fedakarlık, merhamet, özveri, kutsallık gibi nitelemelere vurgu yapılarak inşa 

edildiği açığa çıkmaktadır: 

Bence annelik demek vicdan demek, koruyup kollamak, merhamet demek, sevmek demek. 
Anne daima babadan daha önce gelir, anne toparlayıcıdır, herkesi bir arada tutar (K-12, 35 
yaş, 13 yıllık evli). 

Annelik fedakarlık demek, yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek yeri geldiğinde. Zaten bu 
yüzden de çok kutsal. Dinimizde de deniyor ya, Cennet anaların ayakları altındadır. İşte 
neden cennet ayaklarımız altına serilmiş, çünkü çok kutsal bir görev annelik. Hele bu 
zamanda, çocuk büyütmek ne kadar zor. (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Buradaki iki beyana göre katılımcıların annelik tanımlamalarında kültürel feministlerle 

aynı fikirde olduğu söylenebilir. Nitekim kültürel feministlerin de anneliği birleştiricilik, 

barışseverlik, birbirini besleyen koşulsuz sevgi temelinde kadınsı/dişil değerler ışığında 

kucakladığı bilinmektedir (Donovan, 1992/2015).  Öte yandan, dünyanın bütün kültürleri ve 

toplumlarında, ataerkil ideolojinin evrensel olduğu gerçeğinden de hareketle anneliğin sıklıkla 

ilişkilendirildiği bir diğer tanımlama/niteleme “kutsal olduğu”dur. Nitekim özellikle dinlerde ya 

da inanç biçimlerinde ve üreme yanlısı (pronatalist)42 devletler ve hükümetlerde anneliğin 

kadınlığın nirvanası olduğu, bir kadının erişebileceği en üst mertebenin annelik olduğu inancı 

kutsallık söylemini geçmişten bugüne sürdürmekte ve güçlendirmektedir.  Nitekim bu saptama 

bir katılımcının ifadesinde somut bir biçimde açığa çıkmıştır: 

Annelik kadınlığın en yüksek mertebesidir, kadın anne olunca işte gerçek bir kadın olur. Yani 
ne bileyim, sanki anne olmayıncaya kadar büyümüyorsun gibi, ben öyle hissetmesem de 
etrafın benim için düşündüğü bu bence (K-25, 50 yaş, 30 yıllık evli). 
 

Burada da anneliğin bir kadını ham, olgunlaşmamış, çiğ halinden “kurtararak” yeni ve 

kadınlar için istendik bir aşama olan olgunlaşma evresine terfisinin yolunu açan bir deneyim 

olarak anlaşıldığını söylemek mümkündür. Her ne kadar katılımcı duygusu ve fikrinin bu yönde 

olmadığını beyan etse de çevresinin dayattığı annelik tanımını içselleştirerek bir yorumlama 

                                                
42 Heitlinger’in çalışmasında pronatalizm (akt. Salman Yıkmış, 2018: 86), “anneliğin ve çocuk 
yetiştirmenin doğal ve kadın kimliği için temel olduğu kabulüyle kültürel düzlemde; anneliğin etnik 
topluluğun devamını sağlama amacıyla veya vatanseverlik anlayışıyla bir görev olduğu iddiasıyla 
ideolojik düzlemde; kişisel niyet, hisler, rasyonel olan ve olmayan ebeveynlik seçimleri olarak psikolojik 
düzlemde, üremeye devlet müdahalesi olarak nüfus politikaları düzleminde işleyebilir” şeklinde 
tanımlanmaktadır. 
 



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

81 

getirdiği aşikardır. Yine anneliği anne ol(a)mamanın toplumsal sonuçları üzerinden okuyan bir 

diğer katılımcının beyanı şu şekildedir: 

Anneysen herkes farklı bakar ama anne olamamışsan da çok farklı bakarlar. Anne değilsen 
çocuğun olamıyorsa onlar seni eksik görür ve daha olgunlaşmamış olarak bakarlar. 
Çocuğunu emanet etmeye bile çekiniyor insanlar, sanki hiç bilmiyoruz çocuk bakmayı ya da 
zarar verecekmişiz gibi (K-20, 28 yaş, 8 yıldır evli). 

 

Burada katılımcının anne olmamayı “başkalarının gözünden görerek” yorumlayarak 

muhtemelen kendisinin de deneyimlediği “eksik/yarım/tamamlanmamış kadınlık” deneyimi 

bağlamında tanımladığı görülmektedir. Katılımcı, doğuramayan kadının “annelik 

edemeyeceği”43, çocuk bakamayacağı algısına tepkilidir. Buna benzer başka bir görüş şu şekilde 

aktarılmıştır: 

Yani kişisel olarak kadınlığı anneliğe indirgemiyorum, kadının tek görevi bence bu değil ama 
toplumsal olarak öyle bakıldığı için ben şu anda bu haldeyim ve benim durumumda olan 
milyonlarca kadın gibi. Anne olamayan kadının evliliğinde, çevresinde bir kıymeti olmuyor, 
ağzınla kuş tutsan o eksik, yarım, işe yaramaz, kısır, çorak toprakmışsın gibi algısından 
kurtulmana izin vermiyorlar çünkü tam olarak sana bunu kendileri dayatıyor, sen de bir 
yerden sonra kabulleniyorsun farkında olmadan. Ayrıca her kadın annelik fıtratına sahip 
olmayabiliyor, bazısı gerçekten çok anaç oluyor ama bazısı istemediği halde çocuk 
doğurmaya zorlanıyor, bazısı beceremiyor tahammül edemiyor, bazısı istemesine rağmen 
anne olamıyor. Mesela çocuklarından nefret eden, tahammül eden, hayatlarının çocuklarla 
mahvolduğunu düşünen anneler tanıyorum, bunu hiç dile getirmezler ama gerçekte öyledir 
bence. Anneliği bazıları ister, bazıları istemez, bazısı hak eder olmaz, bazısı hak etmediği 
halde olur. Karışık bir şey annelik yani (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 
 

 

Anne ol(a)mamanın dışlanma ve damgalanma bağlamındaki toplumsal tezahürlerine44 ve 

anneliğin doğal/bedensel/fıtri bir niteliğe sahip olmadığına değinen katılımcıya göre sabit, 

kategorik ve değişmez bir annelik tanımı olmayıp, farklı annelik görünümleri mevcuttur. 

Öte yandan anneliğin kadınlık benliği ve kimliği üzerinde etkisini ve anlamını 

“eksiklik/tamamlanma” dikotomisinden görerek yorumlayan bir başka katılımcının beyanı şu 

şekildedir: 

Anne olana kadar kendimi eksik hissedeceğim, olunca tamamlanacağım... (K-9, 19 yaş, 3 yıllık 
evli). 

Sözü edilen katılımcının anneliği, “kadınlık=annelik” formülasyonu bağlamında 

benliğini/kimliğini/kişiliğini tamamlayan başat bir unsur olarak kodladığını, dolayısıyla anne 

olana kadar “kendini gerçekleştiremeyeceğini”, eksik, yarım, tamamlanmamış hissedeceğini 

görmekteyiz. Mevcut saptamanın ataerkil toplumda anne ol(a)mayan birçok kadın için geçerli 

olduğunu, çocuk sahibi ol(a)mamanın duygusal doyuma ulaşamamışlık, tamamlanmamışlık, 

                                                
43 Anneliğin doğurmadan da mümkün olup olmayacağı, yalnızca doğurunca mı annelik edilebileceği, 
biyolojik annelik ve annelik etme meseleleri arasındaki ilişki aşağıda başka bir başlık altında daha 
ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.  
 
44 Anne ol(a)mamanın dışlanma ve damgalanma bağlamındaki toplumsal tezahürlerine aşağıda başka bir 
alt başlıkta daha ayrıntılı olarak değinilecektir.  
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eksiklik olduğu; buna karşılık anne olmanın da fiziksel ve duygusal 

doygunluğa/tamamlanmışlığa işaret ettiğini belirtmek gerekmektedir (Dudu Karaman & Doğan, 

2018: 1479). 

Anneliğin kimlik ve benlik algısıyla ilişkilendirildiği bir diğer örnekte katılımcının beyanı 

şu şekildedir: 

Annelik, anne olmak, yeniden doğmaktır bence. Yani o zamana kadar yaşadığın hayatın ne 
kadar eksik ve boş olduğunu hissedersin, anlatılamayacak kadar sihirli bir his… En fazla 2 ay 
süren tüp bebek gebeliklerimde bile bu dediklerimi iliklerime kadar hissettim, karnımda o 
bebeleri hissettiğimde hayatımın anlamının annelik olduğunu anladım. Bu kadarı bile yetti 
biliyor musun? Rabbime çok şükür onu bana tattırdı (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

Burada katılımcının annelik ile “yaşamının anlamı” arasında doğrudan bir bağlantı 

kurduğunu ve varoluş sebebini anne olmak üzerinden tanımladığı görülmektedir. Nitekim, 

kadının doğurganlık kapasitesi üzerinden değer gördüğü ve doğuramayan kadının 

olgunlaşmamış sayıldığı, öte yandan kadın kimliğinin inşasında annelik rolünün başat konumda 

yer aldığı bir cinsiyet kültüründe kadınların anneliği “bedensel yazgıları” (Beauvoir, 

1949/1993)   olarak anlamlandırmaları oldukça anlaşılır olmalıdır. 

Anneliğin ilişkilendirildiği bir diğer başat niteleme kuşkusuz “mucivezi” bir deneyim 

olmasıdır. Gündelik yaşamda sıklıkla işittiğimiz anneliğe dair bu tanımlamanın katılımcılar 

tarafından da dile getirildiği olmuştur: 

Annelik benim çok çok istediğim ama Allah’ın bana nasip etmediği bir mucize bence… (K-13, 
50 yaş, 10 yıllık evli). 

Valla hiç yaşamadığım için nasıldır, nedir pek bir şey diyemem ama, daha olmadan bu kadar 
heyecanlandıran bir şeyse, olduğunda nasıl hissettirir aklım almıyor. Mucizevi bir şey, 
Allah’ın mucizesi, canından can çıkıyor, canına can katıyor. Bunları söylerken bile tüylerim 
diken diken oluyor (K-22, 37 yaş, 15 yıllık evli). 
 

Anneliğe çok arzulandığı halde erişememenin anneliğin mucizevi bir deneyim olduğu 

söylemini pekiştirdiği; aslında çok doğal bedensel bir pratik olan hamilelik, doğum ve annelik 

süreçlerinin katılımcılar tarafından duygusal olarak yoğunlukla istendiği göz önüne alındığında 

olağan üstüleştiği ve Allah’tan gelen bir lütuf, ödül, armağan olarak anlamlandırıldığı 

söylenebilir. 

Anneliğe ilişkin bir diğer sabit kalıp yargı, anneliğin içgüdüsel olarak her kadında var 

olduğu/var olması gerektiği kabulüdür. Biyolojik determinist bakışa göre annelik hormonları 

çocukluktan başlayarak kadın bedenini anne olmaya uygun yetilerle donatırken, “kadınların 

anne olma yazgısının kaçınılmazlığını” (Miller, 2005/2010: 97) güçlendirmektedir. Nitekim, 

erkek egemenliğine dayalı egemen cinsiyet düzeninde tüm kadınların anne olduğu ya da olmak 

istediği inancının, bu kültürden etkilenen ve kültürü yeniden üreten kadınlar tarafından 

içselleştirilmekte olduğu katılımcıların beyanında vücut bulmaktadır: 

Herhalde güzel bir duygu ki herkes istiyor bilmiyorum ki vallahi bazen bazı kadınlara hamile 
görünce sevinçten irkiliyorum. Maşallah çok mutlu oluyorum hele çocuğu çabuk 
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olmayanların çocuğu olduğu zaman çok daha mutlu oluyorum vallahi. Yüce Rabbim bana da 
vermiş kadar seviniyorum o derece mutlu oluyorum (K-23, 40 yaş, 15 yıllık evli). 

 

Annelik mi?.. Çok kutsaldır, çok samimidir, bilmiyorum ki, çok güzel bir şeydir herhalde. O 
kadar güzel olmasa neden bu kadar istesin ki kadınlar? (K-11, 27 yaş, 11 yıllık evli). 

 

Özetle, katılımcıların annelik kurguları ya da tahayyüllerinin cinsiyet kültürümüzde 

fedakarlık, toparlayıcılık, merhametli ve vicdanlı olmak gibi anneliğe ilişkin kalıp yargılar ve 

kutsallık, mucizevi bir deneyim, Allah’tan gelen bir ödül/armağan/lütuf, gibi kadınsı/dişil öğeler 

üzerinden tanımlandığını söylemek mümkündür. Öte yandan anne olmanın bedensel ve ruhsal 

doygunluğa ulaşarak kadını olgunlaştırdığı ve anne ol(a)mayan kadının ise eksik, yarım, 

tamamlanmamış, olgunlaşmamış olduğunu hem kendilerinin hem de sosyal çevrelerinin fikri 

olarak beyan etmişlerdir. 

 

Şekil 4.3. Katılımcıların Anneliğe Yükledikleri Anlamlar 

4.2.3. Biyolojik Annelik, Doğurmak ve Annelik Etme İlişkisi 

Tina Miller, “Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler” adlı çalışmasında anneliğin bir 

cinsiyet kategorisi olarak kadınlar için çoğu kez evrensel bir deneyim olarak görüldüğünü ifade 

etmektedir (2005/2010: 54). Kadınlar için bu deneyimin “evrenselliği”, bir tür olarak biyolojik 

formasyonu gereği doğurganlık/doğurma kapasitesine sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu 

bağlamda anneliğin/anne olmanın bedensel ve biyolojik bir sürece karşılık gelmesi, annenin 

bedeninde “gebelik” yolu ile yeşerip, büyüyüp, sonrasında “doğum” yolu ile annenin 

vücudundan bir parça olarak kopup, çok geçmeden yine annenin bedenine “emzirme” yolu ile 

dönüş yapıp bağlı kalan bir doğal döngü ile açıklanabilir. Burada “biyolojik annenin” yardımına 

ve imdadına hormonlar ve annelik içgüdüsü söylemi koşmaktadır. Nitekim Rich (1976),  ataerkil 

bir kurum olarak anneliğin her kadının doğal olarak annelik içgüdüleriyle bezenmiş potansiyel 

bir anne adayı olarak doğduğunu ve bu yönde yetiştiğine dikkat çekmektedir.   Anneliğe dair bu 

ön-kabulden yola çıkılarak sorulan “annelik yalnızca doğurmakla mı mümkündür, annelik ve 

doğurmak ilişkisine nasıl yaklaşıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların cevapları üç farklı ana eksen 
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zemininde farklılaşmıştır. Bu zeminlerin ilkine göre, anneliğin yalnızca doğurarak icra 

edilebileceği ya da ancak kendi doğurduğu çocuklara annelik yapılabileceği fikrine karşı 

çıkanlar mevcut olup, bu itirazı kendi deneyimlerinden yola çıkarak şekillendirmektedirler: 

Hayır bence hiç ilgisi yok, doğurmakla değil büyütmekle ilgili daha çok. Bence başkasının 
çocuğunu da alıp evladın gibi sayıp büyütürsen zaten kendiliğinden evladın olur (K-19, 33 
yaşında, 10 yıllık evli). 

Yok öyle düşünmüyorum ben. Ben zaten eşime söylemedim ama, kendi kafamda olmazsa en 
kötü ihtimal bir bebek getirip çocuk evlat edinmeyi düşünüyorum. Bakarım büyütürüm bir 
evladım gibi de bakarım diye düşünüyorum (K-20, 28 yaşında, 8 yıllık evli). 

 
Bence öyle değil. Yani nasıl anlatsam… Mesela şu yanımdaki kız çocuğu, ben doğurmadım 
sonuçta, ama 4 yaşından beri altını değiştirmekten, yemeğini yedirmeye kadar ben 
yapıyorum. Bana “anne” dediğinde o kadar mutlu oluyorum ki, ruhum dinleniyor sanki, 
hayata karşı öfkemi alıyor o kelime. Çok şükür, doğuramasam da anneliği yaşadığımı 
hissediyorum (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 

 

Buradaki üç beyana göre anne “sayılmanın”, anne olarak “kabul görmenin” tek koşulu 

gebe kalıp doğurmak değildir. Nitekim K-20’nin ifadesinde, kendisinin doğurmadığı bir çocuğu 

evlat edinerek45 annelik etme hayali, arzusu mevcuttur. Öte yandan K-21 hali hazırda kendisinin 

doğurmadığı bir kız çocuğunu büyüttüğü ve doğuramasa da bu yolla anneliği deneyimlediğini 

ifade etmektedir. Yine anneliği biyolojik olarak doğurmakla sınırlandırmayan ve nitekim 

anneleri tarafından terk edilen beş çocuğun babasıyla evlenerek onlara annelik yapan, annelik 

etmenin yalnızca doğurmaktan çok öte anlamlar barındırdığını ve anneliği değerlendirmedeki 

esas kriterin bakmak/emek vermek/yetiştirmek olduğunu iddia eden bir katılımcı fikrini şu 

şekilde ifade etmiştir: 

Ben evlendiğimde ben geldiğimde en küçükleri 7 aylıktı, yani ben büyüttüm onları, çok 
küçüktüler. Çok küçük yaştaydılar, şu an en büyüğü 18 yaşında. İlk başlarda zor geldi 7 aylık 
bir çocuğa ve küçük çocuklara bakmak ama sonra alıştım artık. 7 aylık olanı biraz problemli 
bir çocuktu sürekli hastaydı. Bir kere çok fazla ağladığını hatırlıyorum, ben de bilerek 
yapıyorsun deyip orada bırakıp gittim yatakta uzanmaya. Sonra yemin ederim sanki biri 
böyle üstüme üstüme geldi, vücuduma basar gibi geçti ayaklarını hissettim, adımlarının sesi 
hala kulağımda. Sonra ben dedim Allah’ım tövbe ediyorum bir daha asla böyle yapmam 
dedim. Şu an gerçekten öz çocuklarım gibiler, çünkü insan bir şeye emek verdi mi o emeğinin 
boşa çıkmasını istemez. Başkaları da itham ediyor yani “senin olmayan çocuk, senden 
olmayan çocuk senin olmaz” ben diyorum hayır, insan yurttan da alıp bakıp büyütebiliyor. 
İlla herkes anne-baba olacak diye bir kanun yok. Doğurmuş bırakmış gitmiş sen ona anne der 
misin? Burada emek önemlidir. Herkes doğurur kedi köpek de doğurur, önemli olan 
bakmaktır. (K-7, 40 yaşında, 10 yıllık evli). 

 
Bu beyanda, biyolojik anlamda üreme kapasitesine sahip olmanın başlı başına anne 

olabilmek için yeterli koşul olmadığı, “doğurma” ediminin çocuklarını terk eden bir kadına 

yöneltilen suçlamalar bağlamında değersizleştirilmekte olduğu göze çarpmaktadır. 

Doğurmadığı bir çocuğa ve kumasından olan çocuklara annelik ettiğini dile getiren bir başka 

                                                
45 Evlat edinmeye yönelik yaklaşımlar çalışmanın devamındaki bir başka alt başlıkta yaşanılan 
coğrafyanın kültürel tutumları bağlamında daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır.  
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katılımcıya göre de anneliğin doğurmaktan ziyade bakmak, büyütmek ve yetiştirmeye dayalı 

emek süreciyle alakası mevcuttur: 

(…) Yok kızım hiç öyle bir şey yok. Bak mesele benim hikâyeme. Kaç yıl önce bir eltim doğum 

yaptı bir erkek çocuğu oldu, tam o esnada kaynım da hastalandı, eltim küçücük oğlunu 

bırakıp eşinin peşinden doktorlarda gezinmek zorunda kaldı. Düşünsene daha küçücük 

bebekti, kırkı bile çıkmamıştı. Bana bıraktı oğlunu, kendisi gitti. Gidiş o gidiş, tam 7 yaşına 

kadar ben baktım o çocuğa, annesi sürekli kocasının peşinden hastanelerdeydi bakacak 

zamanı ve takati yoktu çünkü. O çocuk beni anne bildi, bana çok düşkündü. Onu bırak şimdi 

kumamdan olan altı çocuğuma en az öz anaları kadar hatta belki ondan çok analık ediyorum. 

O da hep söyler sanki sensin öz anaları ben değil diye (K-15, 46 yaş, 32 yıllık evli). 

 

Bu noktada Bowly’nin Bağlanma Teorisi’nde (1969/2013) belirttiği üzere çocuğun 

kendisine bakım veren kişiye duygusal ve bedensel olarak bağlanması söz konusudur. Bu 

kadınlar tarafından yetiştirilen çocuklar da biyolojik anneleri olmadığı halde kendisini doyuran, 

uyutan, sevgi ve ilgi gösteren kişi ile duygusal bağlar kurduğu ortadadır.  

Anneliğin doğurma kapasitesinden ziyade bakabilme/yetiştirebilme kapasitesiyle ilişkili 

olup bakım emeğiyle bağlantısına vurgu yapan bir diğer katılımcının ifadesi de şu şekilde 

aktarılmıştır: 

Sen annelik yapabiliyorsan herkesin çocuğuna bakabilirsin. Herkes doğurabilir herkes bir 

anne olmuyor fakat. Bazısı sadece doğuruyor, ama bakmıyor ya da bakamıyor. Marifet 

doğurmakta değil bakabilmekte (K-11, 29 yaşında, 11 yıllık evli). 

 

Bu görüşleri savunan katılımcıların Arendell’in belirttiği üzere (akt. Salman Yıkmış, 

2018: 87), anneliğin doğurmakla mümkün olabileceği gibi, annelik etmenin biyolojik olmayan 

yolla çocuğu büyütmek, çocuğun sorumluluğunu ve bakımını üstlenmesiyle mümkün 

olabileceğini düşündükleri sonucuna varılabilir. Söz konusu ayrım, bu çalışmadakine benzer bir 

konuda yapılmış başka bir çalışmada “biyolojik annelik” ve “sosyal annelik” olarak adlandırılmış 

olup, anneliğin kimi yaklaşımlar tarafından biyolojik bir süreç olarak kabul gördüğünü ancak 

bazıları tarafından da toplumsal ve kültürel süreçlerin bir ürünü şeklinde tanımlandığı 

vurgulanmaktadır (Sari, 2014: 86). 

“Pronatalist Kültürde Anne Olmamak” adlı çalışmasında Salman Yıkmış (2018: 89), 

katılımcıların bu çalışmadakine benzer biçimde kadınlık, doğurmak ve annelik arasında 

doğrudan bağ kuran biyolojik özcülüğe karşı eleştirel bir tavır takındığını; ancak son tahlilde 

itirazlarının doğurmak/doğurmamak dikotomisinden yola çıkarak kendilerini damgalayan 

ataerkil ideolojiye olmaktan ziyade, doğuramadıkları ve bu sebeple yeterince “iyi kadın” 

olamadıkları gerekçesiyle kendilerini kadınlık söyleminden dışlayan pratiklere yönelik olduğunu 

iddia etmektedir. Dolayısıyla, doğurabilen, çocuk sahibi olan annelerin de doğurabilmiş 

olmalarına rağmen “yeterince iyi anne” ve “iyi kadın” olamayabileceklerini vurgulayarak 

olumsuz nitelemelerin sırf anne ol(a)madıkları gerekçesiyle daima kendilerine yöneltilmesine 

itiraz etmekte; böylece anne olabilen kadınlara dair de bir serzenişin açığa çıktığı fark 
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edilmektedir. Bu çalışmada da bu saptamaya benzer şekilde anne ol(a)mayan katılımcıların 

“annelik etme” becerileri ve potansiyellerini başkalarının (yeğenleri, kumalarının çocukları, 

yakın akraba çocukları gibi) çocuklarına bakarak sergiledikleri ve anneliklerini “gerçek” anne 

olanlarla kıyasladıkları gözlemlenmektedir: 

Yani çok kişiye annelik etmişimdir ama nihayetinde öz anaları gibi görememişlerdir beni, 
haklılar da. İnsanın doğurduğu bir başka oluyor. Her anneler gününde ararlar sorarlar ama 
eminim önce annelerini arar sorarlar benden önce. Mesela eltimin oğlunu küçüklükten aldım 
besledim büyüttüm, koynumda yatırdım. Ergenliğine kadar benimleydi, çok emeğim var 
üstünde. Yemin ederim ki öz anasından iyi bakıyordum, yani var ya ağladığında düştüğünde 
üzüldüğünde canımdan can gidiyordu. Ama işte ergenliğe girer girmez anladı, sorguladı 
mutsuz olmaya başladığını fark ettiğim an evine yolladım onu. Şimdi üniversitede okuyor, 
arar sorar gelir yanıma ama işte o küçüklüğündeki masumiyetle değil, eskisi gibi değil. 
Mesela ne yalan söyleyeyim, öyle kolayca beni bırakıp anne-babasına koşmasını 
kabullenemedim, en azından gönlüyle olmasa da diliyle hakkımı teslim etmesini beklerdim, 
ama işte dediğim gibi öyle olmuyor ne yazık ki, bırakıp gidiyorlar en ufak fırsatta. İstediğin 
kadar anaç ruhlu ol, istersen bir ordu çocuk büyüt, eninde sonunda sen kısırsın, onlar 
doğurgan (K-27, 58 yaş, 44 yıldır evli). 
 

Kendi doğurmadığı bir çocuğu büyütürken geliştirdiği “anne-çocuk ilişkisi”nin 

nihayetinde o çocuğun “kendisine ait olmadığını” anlamasıyla sonuçlandığını yaşadığı tecrübe 

üzerinden açıklayan bir başka katılımcıya göre ise sonuç hayal kırıklığıdır. 

 Cevapların yoğunlaştığı ikinci zeminde ise “anne olmak” ile “annelik etmek” arasındaki 

farka vurgu yapılmıştır. Bir başka deyişle, anne olmayı doğurmak ile annelik etmeyi bakmak, 

büyütmek ile ilişkilendirmişlerdir. Bu noktada A. Rich’in (1976) kuramsallaştırdığı bir “kurum” 

olarak ve bir “deneyim” olarak annelik ayrımını hatırlamak yerinde olacaktır. Buradaki 

katılımcıların ifadesinden anlaşılan, başka çocuklara annelik etmenin bir annelik deneyimi 

olarak kabul edilebileceği, ancak ataerkil bir kurum olarak anneliğe dâhil olmanın yolunun 

kendi çocuğunu doğurup büyütmesinden geçtiğidir. 

Başkalarının çocuklarına da annelik yapabilirsin neden olmasın o da olabilir, ama o zaman 

annelik edersin, anne olamazsın, ikisi farklı şeyler. Çocuğa bakmak analık etmek, ama 

doğurmak anne olmaktır (K-2, 38 yaşında, 18 yıllık evli). 

 

Doğurmadığı ya da başkasının çocuğuna bakmanın anne olmaktan ziyade olsa olsa 

bakıcılık ya da dadılık ile ilişkilendirilebileceğini ifade eden bir katılımcıya göre yine anneliğin 

biyolojik bağla yakından ilgisi mevcuttur: 

Başkalarının çocuklarına da annelik edilebilir elbette, ben de ettim eltimin çocuklarına 
annelik ettim, baktım, sevdim, sahiplendim. Ama annelik etmekle anne olmak başka şeyler 
bence, annelik etmek dadılık, bakıcılık gibi bir şey daha çok ama anne olmanın kesinlikle 
duygusal bir bağı var, ne bileyim insanın bedeninden kopup gelen bir parça, yani aslında bir 
anlamda o şey, yani bebek sen demeksin, aynı şeyin devamı gibi. Bilemiyorum… (K-28, 32 
yaşında, 12 yıllık evli). 

 

Öte yandan biyolojik bağın anne-çocuk ilişkisindeki duygusal yansımalarına vurgu 

yapılarak, kadınların doğurduğu çocukla ister istemez daha farklı, içten ve doğal bir bağlanma 

ile ilişki kurduğu, katılımcının yaşadığı bir deneyimden yola çıkılarak dile getirilmiştir: 
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Yani tabi ki doğurmadığın çocuğa da annelik edilebilir, ama sadece ihtiyaçlarını karşılarsın, 
ne bileyim sanki yürekten olmaz, kendi çocuğun gibi olmaz. Yani, bakıma muhtaç bir çocuğa 
vicdanen ve merhametten dolayı analık edersin, ama eninde sonunda o kendi çocuğuna 
baktığındaki yürek çarpıntısı eksik kalır, çocukta da bu oluyor bence. Mesela, Ankara’da 
çocuğu olmuyor diye tedavi olan bir kadın vardı, yengesi hamile kaldı, kadının abisi de 
doğacak çocuğu çocuksuz kız kardeşine vermeye niyetlendi. Adamın karısı sancılandığında 
adam kız kardeşini çağırdı, eşi bir erkek bebek doğurdu, kadının emzirmesine bile müsaade 
etmedi, kadın alıp götürdü bebeği. Sonra çocuk 6-7 yaşlarında buraya geldi, yani aslında 
annesi bildiği kadının yeğeniydi çocuk. Gerçek anne babasını tanımamasına rağmen, dayısı 
bildiği gerçek babası ve yengesi bildiği gerçek annesine daha çok yakınlık gösterdi ve onları 
anne-babasından daha çok sevdiğini söylüyordu. Demem o ki, kan bağı başka bir şey, o kan 
mutlaka birbirini çekiyordur. Gerçek anne babası ona fazla yüz de vermedi, çocuğun düzeni 
bozulmasın diye ama çocuk onca kalabalık aileden en çok onlara yakınlık duydu. Zaten o 
zamandan bu yana çocuğu getirmediler bir daha buraya (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 
 

Yukarıda anlatılan öyküde biyolojik/öz ebeveynin evlatlık verdikleri çocuklarının 

“içgüdüsel” ve duygusal bir çekimle “gerçek” ebeveynlerine nasıl daha fazla yakınlık duyduğu 

anlatılmaktadır. 

Katılımcı beyanlarının yoğunlaştığı üçüncü kategoride ise annelik mefhumunun 

doğurmak üzerinden tanımlanması kesin bir dille onaylanmaktadır: 

Evet, aynen öyle. Anneliğin doğurmakla mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani ben öyle 
hissediyorum, kendimi kandırmaya gerek yok. Eltim vereyim çocuğumu falan dedi ama ben 
kabul etmedim. Ayrı bir stresi var onun da bir de çocuk büyüyünce kendi ailesini isteyecek . 
Bir de ne bileyim belki ısınamayız birbirimize çocukla, çok riskli. Ama kendi çocuğuna 
ısınmak gibi bir sorun yaşamazsın, otomatikmen sahipleniyorsun onu zaten (K-3, 31 yaşında, 
10 yıllık evli). 

 
Burada katılımcının kendisinin doğurmadığı bir çocuğa annelik etme ihtimalini duygusal 

bağlamda tehlikeli gördüğü anlaşılmakta, kendi doğurduğu çocukla arasında zorlamaya 

dayanmaksızın “kendiliğinden” oluşacak duygusal bağın kendi doğurmadığı çocuk ile arasında 

olamayabileceği riskine dikkat çekilmektedir. 

Etrafımdakiler hep söylüyor, işte bak böyle ömür boyu çocuksuz duracağına al birinin 
çocuğunu ya da muhtaç birini bak büyüt diye. Ama hiç içimden gelmedi ne yalan söyleyeyim, 
başka çocuklara analık etmek beni hiç cezp etmedi hatta tam tersi strese bile sokuyor 
diyebilirim. Annelik zaten çok zor bir şey, düşünsene kendi çocuğun değilse tahammül 
edemezsin bence, insanın kendi çocuğu başka oluyor kim ne derse desin (K-5, 48 yaş, 20 
yıllık evli). 
 

Katılımcıya göre zaten başlı başına çok zor bir deneyim olan anneliğin ancak ve ancak 

kendi doğurduğu çocuk hatırına “çekilebilir” bir şey olduğuna vurgu yapılmaktadır. Burada 

anneliğin tutkuyla arzulanması ile annelik ediminin zorlu bir yaşamsal pratiğe denk gelmesi 

arasında paradoksal bir duygu halinin tezahür ettiği söylenebilir. 

Bilemiyorum, yani doğurmadan nasıl anne olunabiliyor ben anlamış değilim. Adı üstünde 
zaten, doğuran kişiye anne denir, yani tamam bakıp büyütmek de çok önemli ama bence 
kendi çocuğun değilse anne değilsindir (K-22, 37 yaş, 15 yıllık evli). 
 

Özetle, doğurmak, biyolojik annelik ve annelik etme arasındaki ilişkiye bakıldığında 

annelik her ne kadar bazı katılımcılar tarafından biyolojik bağı mutlak kılan bir içerikten ibaret 

değilse de, genel itibariyle kadının kendi doğurduğu çocuğa ya da başkasının çocuğuna bakma 
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yetisi ve arzusuyla donatılmış olduğunu var sayan “annelik içgüdüsü”ne sahip oldukları 

saptanmıştır. Nitekim, katılımcıların hepsinin anneliği geleneksel annelik söylemini toplumsal ve 

kültürel olarak inşa eden kadınlığa özgü dişil pratikler olarak kabul edilen sevmek, bakmak, 

büyütmek, yetiştirmek, fedakarlık yapmak gibi bakım emeği üzerinden tanımladıkları ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Şekil 4.4. Katılımcıların “Doğurmak” ve “Annelik Etme”ye Dair Düşünceleri 

4.2.4. Çocuk Sahibi Olmaya Yüklenen Anlamlar ve Çocuğun Değeri 

Biyolojik, kültürel, toplumsal ve ekonomik yönleriyle insanlığın en eski ve en genel 

yaşamsal pratiklerinden olan üreme arzusu ve ihtiyacı tarihsel süreçte farklı kültür ve 

toplumlar, farklı ideolojik görüş ve siyasi tutumlar tarafından farklı değerlerle tanımlanmış; 

kimi zaman teşvik edilirken kimi zaman da kontrol altına alınmaya çalışılmış, ancak en 

nihayetinde insanlığın soyunun devamı için devamlılığından asla taviz verilmemiş bir olgudur. 

Bu bağlamda insanların çocuk sahibi olmaya yükledikleri anlamların ve çocuğa atfettikleri 

değerlerin zaman içerisinde yaşanılan dönemin konjonktürel yapısı bağlamında değişkenlik 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Nitekim, Türkiye’de de yapılan yaklaşık 30 yıllık bir süreci kapsayan 

değişimi ele alan  “Çocuğun Değeri Araştırması” bulgularına göre, çocuğun değeri çok çocuk 

sahibi olup haneye/aileye maddi katkı sağlama motivasyonunu içeren “ekonomik/faydacıl 

değerden”, doğurganlığın düşmesiyle çocuk sayısının azalmasını içeren ve haneye mutluluk, 

keyif, gurur gibi duygular katması beklenen “psikolojik değere” ve çocuk sahibi olarak sosyal 

kabul görmeyi bekleyen “sosyal değere” evrilmiştir (Kağıtçıbaşı & Ataca, 2017: 78). Bu bilgiler 

ışığında katılımcılara “çocuğa ve çocuk sahibi olmaya atfettiğiniz değerler nelerdir, 

toplumumuzda çocuk sahibi olmak neden önemli?” sorularını yöneltilerek katılımcıların duygu ve 

düşünceleri anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların hiçbirinin çocuk sahibi olmaya 

ekonomik/faydacıl değerle yaklaşmadığı, bunun karşılığında adı geçen araştırmanın 

bulgularıyla uyumlu olarak çocuğun eve/haneye/aileye/evli çifte neşe, mutluluk, aidiyet ve 

•doğurmak değil, bakıp, büyütmek 
önemli 

•başkalarının çocuğuna annelik 
edilebilir  

"doğurmak" ile 
ilişkilendirenler  

 
•doğurmak anne olmanın temel koşulu  

•başkalarının çocuklarına annelik 
edilemez  

"doğurmak" ile 
ilişkilendirmeyenler  
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bağlanma duygularını getirmesini bekleyen psikolojik değer üzerinden tanımladığını söylemek 

mümkündür. Bu saptamayı söyledikleriyle somutlaştıran bir katılımcının beyanı şu şekildedir: 

İnsanın kapısı hep açık olursa fena mı yani? Ocağı tütse, evi şenlense… Ne kadar güzel. Çocuk 
sahibi olana Allah merhamet kapılarını sonuna kadar açar, Cennet anaların ayakları altına 
serilmiş, demek ki bu kadar kıymetli Allah katında. Yani çok çocuğum olsun istemedim, bir 
tane, sadece bir tane kız çocuğu istedim… Kader kısmet işte (K-27, 58 yaş, 44 yıldır evli). 

 

Yukarıdaki beyanda çocuğun varlığının kişide yaratacağı pozitif duyguların yanı sıra 

çocuk sahibi olanları Allah katında daha kıymetli oldukları ve analık müessesesinin değerine 

dinsel bir referans da mevcuttur. Nitekim, Regnier Loilier & Prioux’un çalışmasında dikkat 

çekildiği üzere (akt. Uğur, 2018: 84),  İslamiyet’in de içinde olduğu İbrahimi dinlerden gelen 

değer yargılarının da insanları üremeye ve çocuk sahibi olmaya teşvik ettiği bilinmektedir. 

Başka bir katılımcının ifade ettiği üzere, Becker & Barro’nun çalışmasında belirtildiği gibi (akt. 

Uğur, 2018: 84), çocuk sahibi olma isteğinin altında kimi zaman yalnızca çocuk sevgisi ve 

çocuğu sevip okşamaktan alınan haz ve tatmin duygusu olabilir. Dini değer ve inançların 

anneliğin içselleştirilmesi ve çocuk sahibi olma arzusuna olumlu bağlamda etki ettiği bu 

çalışmaya benzer başka bir çalışmada da açığa çıkmıştır (Gezer Tuğrul, 2019: 80). 

Uluslar arası Sosyal Araştırma Programı 2012 Anketi’ne göre Türkiye’deki evli çiftlerin ve 

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre Türkiye’deki evli kadınların büyük 

çoğunluğunun ideal aile tanımlamalarında çocuk sahibi olmak yer almaktadır (Uğur, 2018: 84). 

Öyle ki, toplumumuzdaki sorunlu evliliklerde çocuk sahibi olmanın evliliği kurtarıcı bir etkisi 

olduğuna inanılmakta, bu sebeple sorunlu çiftlere boşanmaktan ziyade çocuk yapılması tavsiye 

edilmektedir. Bu bakış açısının altında yatan toplumsal etken, gerçek bir “aile olabilme”nin 

koşulunun ve olgunlaşmış bir kadın/erkeğe terfi etmenin yolunun ebeveyn olmaktan 

geçmesidir. Bu saptama bir katılımcının ifadesinde somutlaşmıştır: 

Sabahtan akşama kadar evde tek başımayım ve sürekli düşünüyorum, üzülüyorum, tek 
başına insan sıkılıyor. Ne bileyim vakit geçirmek için bile ister insan, yalnızlık güzel değil. 
Düşünsene bir çocuğum var, vakit nasıl geçerdi bilmezdik bile. Severdim, öperdim… Yani işte 
o zaman tam bir aile olurduk (K-13, 50 yaşında, 10 yıllık evli). 
 
Ama gerçekten çocuk olmazsa olmaz, çocuk evin meyvesidir, 10 yıldır evliyiz insan evde 
büyük bir eksikliğin olduğunu hissediyor. Ne kadar mutlu olsak da evde büyük bir eksiklik 
vardı. Çocuk olmazsa olmaz, aynı para gibi olsa dert olmasa dert (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Buradaki beyanlardan açığa çıkan sonuca göre, çocuk/üreme yanlısı birçok toplumda 

olduğu gibi bizim toplumumuzda da çocuksuz evin düşünülemeyeceği, evliliğin çocuk sahibi 

olmakla eş değer tutulduğu, çocuksuz evin tütmeyen ocağa benzetildiği göze çarpmaktadır 

(Kılıç, Ejder Apay & Kızılkaya Beji, 2011: 112). 

Öte yandan Hoffman ve arkadaşlarının çalışmasında vurgulandığı üzere (akt. Uğur, 

2018: 84), ebeveynlerin çocuklarıyla sevgi hislerini ve sevme-sevilme ihtiyaçlarını tatmin 

ettikleri de bilinmektedir. Çocuk, hayata karşı bir savaşma nedeni, en zor koşullarda bile uğruna 
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yaşama sebebi ve zorlu yaşam koşullarına yönelik bir teselli olarak anlamlandırılabilir.  Nitekim 

bir katılımcı da benzer şekilde düşünmektedir: 

Çocuk güzeldir, bu dünyanın kahrını çekmek için insana sabır verir, bu dünyada olmanın 
tesellisidir bence. Bu yüzden bu kadar önemli. Herkesin ister, istiyor, ben neden istemeyeyim 
ki? Yani karşılıksız birini sevmek, onun da sana koşulsuz bağlı olması ne kadar çıkarsız bir 
ilişki… (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 

Başka bir açıdan bakıldığında çocuk sahibi olma isteğinin temelinde Nugent’in 

çalışmasında dikkat çektiği gibi (akt. Uğur, 2018: 84) yaşlılıkta kendini güvence altına alma 

isteği de olabilir. Bazı katılımcıların beyanı da bu saptamayı destekler niteliktedir: 

Çocuk sahibi olmak bütün risk ve sıkıntılarına rağmen, hiç olmamasından iyidir tabi ki. 
Yaşlandıkça şeker, tansiyon, kolestrol gibi birçok hastalık çıkıyor insanda, gün geçtikçe 
insanlardan uzaklaşıyor insan. Hele bu apartmanlarla birlikte eski ilişkiler yok oldu, bir 
hastalık ya da sıkıntımda belki kimseden yardım istemeye yüzüm olmayacak, ama çocuk 
hesapsızca yardımına koşar, minnetsiz ihtiyacını karşılar, istemese bile çoğu zaman 
mecburiyetten yapmak zorundadır. Bu hayatta yardıma muhtaç olmak da, sağlığından olmak 
da, beş parasız kalmak da var, böyle zamanlarda çocuklar yetişir imdada. Haa tabi her 
çocuğun bunu yaptığını ya da yapacağını söyleyemeyiz, ama buralarda şimdilik kimsenin ana 
babasını sokağa attığını duymadık çok şükür. Bazısına bakarsın, dersin ki keşke benim de 
böyle on çocuğum olsa, bazısına da bakarsın dersin ki böyle çocuğum olacağına iyi ki 
olmamış, işte bilemezsin, o da şanstır. Mesela benim üvey çocuklarım, saçımı süpürge ettim 
ama bakalım umduğum gibi olacak mı? (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 
Burada katılımcının çocuğu, “elin eline” muhtaç kalmaktansa en azından üzerinde analık 

hakkına güvenerek yaşlılık ya da hastalık gibi olumsuz durumlarda sırtını güvenle 

dayayabileceği bir “sigorta” olarak anlamlandırdığı anlaşılmaktadır. Ancak yine de beklentisinin 

boşa çıkabileceğini göz ardı etmemektedir. 

Çocuk sahibi olmaya kadın bedeninin üretkenliği bağlamında iyimser bir anlam 

yükleyen bir katılımcıya göre kadınların asli görevi çocuk doğurmaktır. Burada egemen cinsiyet 

kültüründe kadına biçilen en somut cinsiyet rolü olarak anneliğe bir vurgu mevcuttur: 

Çocuk doğurmak kadının üretken olduğunu gösterir. Kendinden arttırmak, fazlalaşmaktır, 
bunun neresi kötü ki, tam tersi çok iyi bir şeydir. Bu dünyaya kadınlar doğurmaya gelmiştir, 
ama ne yapalım nasip olmamışsa da. Mesela ben nasıl annemi seviyorsam çocuğum da beni 
sevecekti, ne güzel bir şey (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Doğurganlığı, anneliği ve çocuk sahibi olmayı, çocuk sahibi olmanın toplumsal/kültürel 

önemi bağlamında yorumlayarak kadın kimliğinin tamamlanmışlığı ile ilişkilendiren 

yorumlamalar da mevcuttur. Nitekim çocuğun sosyal değeri, insanların çocuk sahibi 

olduklarında erişebilecekleri sosyal kabule işaret etmektedir (Kağıtçıbaşı & Ataca, 2017: 78). 

Aşağıdaki yorumlamada biyolojik bir nitelik olan doğurganlığın toplumsal bir statü ve unvana 

dönüşmesi söz konusudur (Dudu Karaman & Doğan, 2018: 1438): 

Kadınlığın sınavını vermek annelikle, çocuk sahibi olmakla ölçülen bir şeymiş gibi. Toplum 
sanıyor ki anne oldun mu kadın olmuşsundur. Meyve veren ağaç verimlidir, vermeyen ise 
verimsizdir, o şekilde yargılıyorlar (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 
 

Çocuk doğurmanın kadının asli görevi olarak tanımlandığı cinsiyet kültüründe kadınlığın 

annelikle eşdeğer tutulduğu, kadınlığın annelikle tamamlandığı düşünülmektedir. Öte yandan 
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yukarıdaki beyan bağlamında çocuk doğuramayan kadının Delaney’in formülasyonundaki 

“tohum-toprak” ilişkisinde “kuruyan ağaç”, “verimsiz toprak” olarak olumsuz nitelemelere 

maruz kaldığı bilinmektedir (Topdemir Koçyiğit, 2012: 31). 

Kadın kimliğinin tamamlanmasıyla ilişkilendirilen bir diğer yorumda ise, çocuk sahibi 

olmanın “varoluşsal” bir gerekçeye/koşula tekabül ettiği ve yokluğunun katılımcıda yarattığı 

eksiklik duygusu vurgulanmıştır. Bu noktada katılımcının beyanı, Delaney’in ifade ettiği üzere 

annelik kimliğinin yüceltilerek kadınların varlık nedenine dönüştüğü ve böylece çocuk sahibi 

olmanın bir kadın için yaşamın amacına indirgendiği saptaması ile ilişkilendirilebilir 

(1964/2001: 81). 

Benim için olmazsa olmaz. Olmayınca işte böyle yarım kalıyorsun ömrün boyunca, benim 
gibi… (K-2, 38 yaş,18 yıllık evli). 

 

Başka bir katılımcı için çocuk sahibi olmanın önemi ve anlamı söz konusu olgunun 

toplumsal/kültürel anlamlarıyla ilişkilidir. Çocuk sahibi olmak ya da olmamanın kişinin 

bireyselliği ve mahremiyetini aşarak topluluğun ve toplumun bir meselesi ve “derdi” anlamına 

geldiğini, sosyal baskıların sonunun olmadığı vurgulanmaktadır: 

Neslin devam etmesi, özellikle erkek çocuk doğurmanın olmazsa olmazlığı arzusundan 
kaynaklı bence. Yani bence sadece kız doğursaydım da yine benzer muamelelerle 
karşılaşacaktım, bu defa da erkek doğuramadığım gerekçesiyle baskı olacaktı (K-28, 32 yaş, 
12 yıllık evli). 
 

Çocuk sahibi olmanın bireysel/duygusal, toplumsal/kültürel ve ekonomik bağlamda 

birden fazla anlam zemini mevcuttur. Nitekim kimi anne/baba olmanın tatminini ve gururunu 

yaşamaya dair psikolojik anlamlar yüklerken; kimi yaşlılıkta güvence olarak anlam biçip sosyal 

değerini önemser. Kimi kadın/erkek kimliğinin en temel tamamlayıcı parçası olarak 

değerlendirirken, kimi ideal aile olmanın koşulu olarak görmektedir. Tüm bunları özetleyen bir 

katılımcının beyanı aşağıdaki gibidir: 

Birincisi yaşlılıkta güvencedir çocuk, yarın bir gün ben yaşlanırsam kim bakacak bana, üvey 
çocuklarım mı? Eşim bile bana diyor ki yaşlandığımda bakman için seni getirdim, peki bana 
kim bakacak, en azından ben olmasaydım da senin çocukların vardı, ama ben kimsesizim. 
İkincisi insan malını mülkünü birikimini bırakacağı birileri olsun ister, insan malını 
kardeşiyle bile paylaşamaz ama çocuk başkadır, bütün hayatın boyunca kazandığını seve 
seve çocuğuna bırakabilirsin. Mesela ben isterim bir çocuğum olsun ona da kocamın 
malından pay düşsün, pay düşsün ki yaşlandığımda onunla bana bakabilsin. Üçüncüsü, çocuk 
bu dünyadaki sabırdır, teselli kaynağı, evin neşesidir. Bak bütün gün evde dolanıp 
duruyorum, millet gidip geliyor evime misafire hizmet edeceğime çocuğuma etmek isterdim 
(K-26, 47 yaş,12 yıllık evli). 

 

Özetle çocuksuzluğun, bir kadın için doğuramamak anlamına gelen işlev bozukluğu, 

bedeninin isteklerine uymadığını düşünerek bedeni üzerinde kontrol kaybı, analık güdüsünün 

doyurulamaması bağlamında psikolojik eksiklik, kadınlık söyleminin dışında hissetme, evlat 

desteğinin olmamasına yönelik yalnız kalma korkusu, yaşlılıkta bakacak kimsenin 

olmamasından kaynaklı sosyal güvence eksikliği, anne olamamaya dayalı sosyal rol eksikliği ve 
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benlik saygısının azalması şeklinde tezahürleri olabilir (Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008: 114). 

Nitekim bu çalışmadaki katılımcıların çocuk sahibi olmak ya da olmamaya dair beyanları da 

benzer içeriklere gönderme yapmaktadır. 

 

Şekil 4.5. Katılımcıların Çocuk Sahibi Olmaya/Çocuğa Yükledikleri Anlamlar 

 

4.2.5. Çocuk Sahibi Olma Arzusunun Kaynakları: İstek mi Zorunluluk mu? 

Toplumsal cinsiyet kültüründe kadınlara biçilen en temel ve önemli cinsiyet rolü olan 

anneliğin çocukluktan başlayarak yetişkinliğe kadar devam eden bir sosyalizasyon sürecinde 

kadınlar tarafından içselleştirildiği bilinmektedir. Nitekim Beauvoir (1949/1993) “kadın 

doğulmaz, olunur” dediğinde bir kimlik biçimi olarak kadınlığın cinsiyete özgü değerler ve 

ayrımlar bağlamında inşa edilen yönüne vurgu yapmaktadır. Aynı inşa biçimi kadın kimliğinin 

önemli bileşenlerinden sayılan annelik için de mevcuttur. Nitekim her kadının bilinenin ve iddia 

edilenin aksine annelik içgüdüsüyle doğmaktan ziyade, kadının var oluş sebebine indirgenen 

anneliği gündelik yaşam pratiklerinden açığa çıkan gündelik bilgilerle öğrenmesi söz konusudur. 

Bu bağlamda kadınların anne olma/çocuk isteme sebepleri bireysel, duygusal, psikolojik olarak 

içsel motivasyonlardan kaynaklanabileceği gibi, toplumsal/kültürel/politik eksende dışsal 

motivasyonlardan da kaynaklanabilir. Başka bir deyişle, çocuk sahibi olma ve annelik arzusu 

kimi zaman kadının kendisiyle özdeşleştirdiği ve samimiyetle deneyimlemek istediği içsel-

duygusal bir sürece karşılık gelebilirken, bunun tam zıddı biçimde hiç istemediği halde kadınlık 

kimliğinden kaynaklanan bir zorunluluk, kocaya ve ailesine karşı bir sorumluluk olarak da açığa 

çıkabilmektedir. Bu bağlamda bu başlık altında katılımcıların çocuk sahibi olma 

motivasyonlarının dinamikleri anlaşılmak istenmektedir. 

çocuk sahibi 
olmaya 

yüklenen 
anlamlar  

"gerçek" 
aile 

olmanın 
koşulu 

evin neşesi 

yaşlılıkta 
güvence 

kendini 
tamamlama  sosyal 

kabul 
görme  

evliliğin 
meyvesi  

üreme, 
neslin 

devamı  
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Katılımcıların çoğunlukla anne olma isteği/kararlarının kendilerine ait olduğunu ve 

içlerinden gelen samimi bir talebe karşılık geldiğini dile getirdiklerini söylemek gerekmektedir. 

Ancak her ne kadar dayatmaya ya da zorlanmaya maruz kalmadan anne olma isteği söz konusu 

olsa da bu arzunun temelindeki onaylanmış ve öğrenilmiş cinsiyet rollerin etkisi inkar edilemez. 

Nitekim Miller, çocuk doğurmanın kadına özgü bir “zorunluluk” haline gelerek toplumdaki 

“otoriter bir bilgiye”46 işaret ettiğini iddia ederken (2005/2010: 56), kadınların bu kalıplaşmış 

ve “otoritesi sorgulanmayan” bilgiyi kuşaktan kuşağa aktararak ve uygulayarak yeniden 

ürettiğine dikkat çekmektedir. Çocukluğundan beri bu arzuya sahip olduğunu belirtilen 

katılımcıların ifadesi şu şekildedir: 

Çocukları çok çok seviyorum, kim olursa olsun bütün çocuklara çok düşkünüm, eskiden beri. 
Bu yüzden çocuğum olmasını çok istiyorum. Küçükken bile hep anne olurdum oyunlarda (K-
9, 19 yaş, 3 yıllık evli). 
 
İçten gelen bir duygu benim isteğim. Yani sen de oynamışsındır küçükken, evciliklerde anne 
olurdum hep, arkadaşlarımı bebeklerim yapar ayağımda sallardım. Bir sürü oyuncak 
bebeğim vardı mesela (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Bu beyanlarda toplumsal cinsiyetin “performatif” yönüne vurgu yapılmaktadır. Nitekim, 

Butler’in iddia ettiği üzere biyolojik ve toplumsal cinsiyet hazır/verili olmaktan ziyade 

kurgulanan, yapılandırılan, inşa edilen, tekrarlar ve taklitlerle her an yeniden üretilen bir 

performanslar ürünü olup, o cinse uygun olduğu düşünülen rollerin icrasına dayanmaktadır 

(Butler, 1990/2008). Dolayısıyla çocukluktan başlayarak annelik rolüne bedensel ve duygusal 

olarak hazırlanmak, gelecekteki annelik “kimliğinin” icrasını kolaylaştırmaktadır. 

Anneliğe bedensel ve duygusal olarak hazır olan ve annelik arzularını başka çocuklara 

annelik etmek ve sevmekle pekiştiren katılımcıların görüşleri ise şu yöndedir: 

İnan ki o kadar yürekten istiyorum ki, bir çocuğun gözüne baktığımda eriyorum, çok 
seviyorum çocukları, kimin çocuğu olursa olsun. Amcamın küçük kızları bende kaldı bir 
hafta, onlara baktığımda içim gidiyordu, içim kıpır kıpır oluyordu, Allah’tan bana da nasip 
etmesini diliyordum hep. Evin neşesi, evin sabrıdır çocuk (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 
Öyle içten gelen bir annelik isteği ki, işte o anlatılamayacak bir duygu emin ol. Size ben 
anlatamam ki nasıl bir içten gelen istek olduğunu… Mesela eltimin çocukları var onun 
çocukları ona anne demiyor hepsi bana anne diyor eşime de baba diyorlar. İşte onlarla bile o 
kadar mutlu oluyorsam, kendi çocuğum olsa sevinçten ölürüm herhalde. Eninde sonunda 
insan kendi çocuğunu ister…  (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 
 

Öte yandan annelik arzusunun altında yatan nedenleri “kendi istekleri”nin dışındaki 

dinamiklerle açıklayan katılımcıların ifadesi şöyledir: 

Eşim istediği için. Yani ben de istiyorum evet ama o çok istiyor diye daha çok istiyorum. Daha 
çok onun için yani (K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Doğrusunu söyleyeyim mi sana? Yemin ederim anne olsam olmasam çok önemli değil benim 
için ama kocama kıyamıyorum o çok istiyor, o ve kaynanamgiller. Onlar bu kadar istiyorken 
tedavi olmaktan ve bunu istemekten vazgeçemem (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

                                                
46 Otoriter bilgi, bireylerin beklentilerini, deneyimlerini ve sonuç olarak bunlardan nasıl bir anlam 
çıkarılacağını şekillendirir (Miller, 2005/2010: 56).  



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

94 

 
Off, çok zor bir soru. Ara ara ben de kendime soruyorum bunu. Yani nasıl söylesem, sanki 
artık eskisi gibi dert değil bana, şu an anne olsam o eski heyecan yok sanki. Ama işte bunu 
sadece kendime söyleyebiliyorum, kimse beni anlamaz, eşim, ailesi, hatta kendi ailem bile 
bırak anlamayı daha fazla ayıplayacaklar (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 
 

Burada anneliğin kadınlığa özgü kişisel bir arzu/talepten kaynaklanmasından ziyade, bir 

görev/sorumluluk/zorunluluğa dönüşerek karar verme sürecinden “öznenin kendisinin” 

dışlandığı göze çarpmaktadır. Nitekim anne olmak ya da olmamak toplumumuzda o denli 

“kamusal” bir meseledir ki, fail/öznenin dışındaki herkesin ilgi ve yetki alanına girebilmektedir. 

Bu beyanlardan kimlikleri ve bedenlerine yönelik radikal bir kararın “kendileri dışındakiler” 

tarafından nasıl yönetilebileceği ve kadının buna nasıl itiraz edemeyeceğine dair serzenişler 

okunmaktadır. 

Annelik arzusunu kocasının çocuk sahibi olmaya dair toplumsal/kültürel tutumuyla 

kıyaslayarak kendisinin sırf çocuk sevgisinden istediğini ifade eden bir katılımcıya göre,  

kocasının aksine kendisi çocuk sahibi olmaya görev/zorunluluk zemininden ziyade çocuk 

sevgisi bağlamında yaklaşmaktadır: 

Çocuk sahibi olmayı hep ben daha çok istedim, gerçekten anne olmak istediğim için yani, 
görev gibi değil. Ama o erkeklik gururundan istiyordu daha çok, işte millet hakkında erkek 
bile değil çocuk yapamıyor dediğini söyleyip bana şiddet uyguluyordu. Erkekliğine zeval 
geliyor diye, dikili ağacı yok diye. Gerçekten çocuk sevgisini hiç görmedim onda, yeğenlerini 
bile sevmezdi doğru düzgün (K-28, 32 yaş,12 yıllık evli). 

 
Yine çocuk arzusu ve sevgisini şu anda sahip olduğu hiçbir şeyle kıyaslayamayacak 

kadar sahiplendiğini beyan ederek, isteğinin temeline bireysel arzusunu yerleştiren bir başka 

katılımcıya göre de anne olma isteği dünyaya meydan okuma gerekçesi olmuştur: 

Bütün dünya karşı gelseydi de ben yine de çocuk doğurmak isterdim. Mesela şimdi herkes 
bana diyor yaşın geçmiş tüp bebek boşuna olacak, doktor biraz risk de var diyor sağlık 
açısından ama ben kimseyi dinlemeyip yine de bu son şansımı deneyeceğim. Bana bakmasa 
da ileride, ki böyle olan çok çocuk var, bazen insanlar diyor ya bu kadar dert etme bak bizim 
var da ne oluyor, kırk yılın başı gelip halimizi hatırımızı sormuyorlar, olsun yine de tatmak 
isterim. Mesela eşim diyor bak malımı mülkümü önüne sermişim, üzerine ev yaptıracağım 
seni asla mağdur etmeyeceğim, ne kadar altın takı istersen alayım, ama keşke bir çocuğum 
olsaydı da bu saydıklarının hiçbiri olmasaydı (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Annelik arzusunun gönüllü bir tercih ya da dayatılan bir zorunluluk olmasına dair 

belirsiz, muğlak ayrımda kendilerinin söz hakkına sahip olmadığını belirten katılımcı ifadeleri şu 

yöndedir: 

Allah aşkına benim ne düşündüğümün ne önemi var ki? Ha yalan değil, Allah da biliyor çok 
istiyorum anne olmayı ama diyelim ki istemiyorum, sanki bana mı soracaklar ya da 
anlayacaklar mı? Bak işte doğuramıyorum diye beş kuruş değerim yok kimsenin gözünde, 
ahırı saraya çevirdim gören yok. Yani o yüzden buna ben karar veremiyorum, çocuğun yoksa 
kıymetin de yoktur güzelim (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 

 

Yani sen de biliyorsun bizim buralarda çocuk ne kadar kıymetli, hele hele erkek çocuk. Yani 
bir yerde mecbursun aslında, zaten seni çocuk doğurasın evin işlerini göresin diye 
getiriyorlar. İlk hamileliğimde nasıl olduğunu bile anlamadım, çok küçüktüm, zaten düşük 
yaptım onda da. Ama işte hazır mıyım değil miyim hiç sorgulamadım. Tek bildiğim etrafımın 
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niye olmuyor diye başımın etini yedikleriydi. Sonrasında da üzerime kuma aldılar zaten (K-
18, 42 yaş, 26 yıllık evli). 
 

Kadına doğurganlığı ve hatta hangi cinsiyeti doğurduğu üzerinden değer atfeden bir 

cinsiyet kültüründe kadının çocuk doğurması mutlak bir zorunluluğa tekabül etmektedir. 

Özellikle yaşanılan yerdeki kırsal ilişki biçimleri doğuramayan kadın üzerindeki sosyal baskıyı 

damgalama, dışlama mekanizmalarından başlayarak kumalıkla tehdide, boşamaya ve üzerine 

kuma getirmeye kadar vardırmaktadır. 

Özetle bu çalışmaya benzer konularda yapılmış çalışmalardan da elde edilen sonuçlara 

göre, anneliğin kadınların sosyo-ekonomik durumları değişkenlik göstermekle beraber 

çoğunlukla bir zorunluluğa işaret ettiğini (Sari, 2014: 83-86), anne olmanın kadınların benlik 

sunumunda çok önemli bir araç konumunda olduğu ve annelik dürtüsünün kadınlar için 

toplumsal bir bilinçaltı olarak işlev gördüğünü (Dudu Karaman & Doğan, 2018: 1484-1485), 

çocuk sahibi olma konusunda kadınların çoğunlukla karar verme süreçlerinin dışında bırakıldığı 

(Gezer Tuğrul, 2019: 80) bu çalışmanın da bulguları arasında yer almaktadır. 

 

Şekil 4.6. Katılımcıların Çocuk Arzusunun Kaynakları 

 

4.2.6. Eş İle Olan İlişkiler, Eşlerin Tutumu 

Çocuk sahibi olamamaya yönelik eşlerin tutumu sorunun kadının kendisinden ya da 

kocanın kendisinden kaynaklanması, öte yandan üzerine kuma getirilme ya da getirilmeme 

durumları bağlamında farklı dışavurumlar arz etmektedir. Bu bağlamda eşlerin tutumu destek, 

moral ve değer verme gibi olumlu içerikler barındırdığı gibi suçlama, küçümseme, aldatma, 

şiddet uygulama ve nihayetinde çocuk doğuramadığı gerekçesiyle üzerine kuma getirmeye 

kadar varabilmektedir. 

Çocuk sahibi olamamaya dair sorunun kadından/katılımcıdan kaynaklandığı evliliklerde 

bazı katılımcılar “her şeye rağmen” eşlerinden destek gördüklerini ifade etmişlerdir: 

Eşim ise bir gün bile bunun kavgasını etmedi benimle, üzüldü ama hep nasip kısmet dedi, hiç 
suçlamadı beni, bir gün bile kumanın lafını etmedi. O benden daha çok istiyordu belki de, 
ama nasip işte, Allah vermeyince olmuyor (K-14, 58 yaşında, 38 yıllık evli). 

•çocukları sevmek, düşkün olmak  
•kendini tamamlamış olma hissi  istek  

•küçüklükte öğrenilen cinsiyet rolleri gereği 
•sosyal çevre veya eşin baskısı  zorunluluk  
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Buradaki katılımcı çocuk doğurma yaşını çoktan geçmiş, kendisi ve kocasının sosyo-

ekonomik ve eğitim düzeyi olarak oldukça düşük bir demografik niteliğe sahip olmasına 

rağmen, kocasının kendisine çocuk doğuramamasından kaynaklı sorun çıkarmadığını beyan 

etmiştir. Bir diğer katılımcı da eşinin desteğini şu şekilde ifade etmiştir: 

Eşim ben şu doktora gidelim bu hastane iyiymiş oraya gidelim dediğimde hiçbir zaman beni 
geri çevirmedi, yurt dışına bile götürürdü. Gerçi insan maddi, manevi yönden çok çöküyor bu 
dönemde, çok masraflı oluyor. Ama o esirgemedi hiçbir şeyi. Üzüntüsünü bile yanımda belli 
etmiyordu. Bu konuda minnettarım ona, o da baskı uygulasaydı buraya kadar gelemezdik ya 
boşanırdık ya da başkasıyla evlenirdi. Bana soruyordu olmasa ve ben başkasıyla evlenirsem 
gider misin diye ben de senin getirdiğin gün giderim diyordum. Sen gitsen getirmem, 
gitmezsen getiririm diyordu, düşün evde bir hizmetçin var diyordu. Hiç kusura bakma hiç 
öyle olmuyor o işler diyordum (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Burada katılımcı her ne kadar eşinin sorunun kendisinde olmasına rağmen destekleyici 

tutumundan dolayı minnet duyuyorsa da, zaman zaman başka biriyle evlenme/kuma getirme 

konusunda kendisini yokladığını ifade etmektedir. “Kusurun” kendisinden kaynaklanmasına 

rağmen kocasının bunu yüzüne hiç vurmadığını dile getiren katılımcı kocasına karşı duyduğu 

minneti şu şekilde ifade etmektedir: 

Hakkını yemeyeyim adamın, bir gün bile kötü lafını işitmedim bu konuda. Sorun onda 
olmamasına rağmen bana hiçbir zaman ses etmedi. Bir iki defa kumama kötü söz söylediğini 
duydum ama bana hiç demedi. Ne yapalım Allah’ın takdiri, adam da kusur yok ama iki karısı 
da kusurlu çıktı, kaderiymiş ne diyelim. Kimileri iki kadının da çocuğu olmuyor demek ki suç 
adamda diyorlardı, bu kız çocuğu olunca millet tüp bebekle oldu dedi. […]. Zaten eşimden çok 
biz üzülüyorduk duyduklarımıza, o hep teselli ederdi bizi. Allah var hiç yüzümüze vurmadı. 
 

Çocuksuzluktan kaynaklı üzerine kuma getirilen katılımcının kuması da çocuk doğurmak 

konusunda sıkıntı yaşayınca zorlu ve uzun tedavi süreci sonunda bir kız çocuğuna sahip 

olunmuştur. Katılımcı, kocasının biyolojik ve bedensel olarak dölleme konusunda sağlıklı 

olmasına rağmen her iki eşinin de çocuk doğurmakta yaşadığı sıkıntıları kocasının “talihsizliği” 

olarak değerlendirmektedir. Başka bir deyişle, “hatası” olmamasına rağmen kendilerinden 

kaynaklanan hatanın bedellerine ortak olarak onlara destek olduğu için eşe karşı olumlu 

değerler atfedilmektedir. 

Bazı katılımcılar kocalarının ikinci eşleri olup, kuma evlilik biçimine mensuptur. Kuma 

geldiği/getirildiği halde çocuk doğuramaması bir kadın için özellikle yöreye özgü cinsiyet 

kültüründe çifte dışlanma/damgalanmayı beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada kuma 

getirilen katılımcıların bir kısmı önceki eşin çocuk doğuramamasından kaynaklı iken, bir kısmı 

da kocanın “keyfi tutumundan” kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla çok eşli kocaların bir kısmının 

zaten önceki eş(ler)inden çocukları mevcuttur. Bu sebeple de çoğunlukla “keyifleri” için 

evlendikleri yeni eşlerinin çocuk doğuramaması kocalar için bir rahatsızlık kaynağı olmayıp, 

eşlerine çocuk doğurmak konusunda baskı yapmak ya da olumsuz tutum sergilemekten 

uzaktırlar. Nitekim benzer koşulları paylaşan katılımcı beyanlarında bu saptama açık bir 

biçimde somutlaşmaktadır: 
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Valla adam hep sen nasıl istersen öyle yap dedi, çünkü ben ondan daha çok önemsiyorum ve 
istiyorum, o da bunun farkında olduğu için gönlün nasıl rahatsa öyle yap diyor. Zaten onun 
önceki karısından çocukları var, benim için üzülüyor sadece (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli) 

 
İlk zamanlardan bu yana hep destekçi olmuştur bana, sen sorun etmezsen ben etmiyorum 
zaten diyor. Asla boşanma ya da kumanın lafı bile geçmedi aramızda. Eşimin zaten önceki 
eşinden 3 çocuğu var, eşiyle boşanmış, ona pek dert değil, ama bana üzülüyor. Bir tane bile 
olsaydı da sen teselli bulsaydın diyor. Allah şahit kaç defa ona istiyorsan beni boşa başkasıyla 
evlen, razıyım dedim, yok dedi, kabul etmedi. Sen de olmasını isterdin, bilerek mi yapıyorsun 
sanki, senin suçun değil ki diyor (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli) 

 
Onun kendilerini terk eden eski eşinden çocukları var zaten, bana hiç problem yaratmıyor, 
zaten senin çocukların var başkasına ne yapacaksın diyor. Bu beni iyice rahatlattı, bana 
destek oluyor (K-7, 40 yaş,10 yıllık evli) 

 
Vallahi o da çok üzülüyor, yani daha doğrusu benim üzülmeme üzülüyor. Çünkü o yaşını 
almış artık, e maşallah çoluğu çocuğu da var, ona göre olmasa da olur ama ben istiyorum diye 
bu defa tüp bebek deneyeceğiz. Aslında, milletin ağzını tıkamak için de destek oluyor bana, 
çünkü o isteyerek gönlüyle aldı beni, en başta ilk karısı ve çocukları üzerimize gülmesin diye 
destek oluyor bence, söylemese de ben anlıyorum böyle olduğunu (K-26, 47 yaşında, 12 yıllık 
evli). 
 

Özetle buradaki katılımcı görüşlerinden sorunun kaynağı kadında olmasına rağmen 

destekleyen kocanın olumlu tutumunun aslında ne kadar “şartlı/koşullu” olduğu göze 

çarpmaktadır. Başka bir deyişle, zaten çocuk doğurması amacından ziyade kendi öznel/bireysel 

arzu ve isteklerini yerine getirmesi için evlendiği kadının çocuk doğurup doğurmaması, zaten 

kendisinin önceki evliliğinden soyunu devam ettirecek çocuklara sahip olmasından dolayı koca 

için “dert” sayılmayıp, kadının daha çok önemsediği bir mevzuya dönüşmektedir. Öte yandan 

çocuk doğurması için kuma evliliğe dahil edilen ve sorunun kaynağının kendisinde olmasından 

kaynaklı çocuk sahibi olamayan bir katılımcı profili ile karşılaşılmadığı için, tersi bir durumda 

eşlerin tutumu üzerine konuşmak mümkün gözükmemektedir. 

Yine sorunun kendisinden kaynaklandığı bir başka evlilik ilişkisinde eşinin ilişkilerine ve 

kendisine yönelik tutumunu bir başka katılımcı şu şekilde ifade etmektedir: 

Biz zaten severek evlendik, yani sorun bende olmasına rağmen, baştan beri o benden daha 
rahat ve sabırlıydı, olursa ne ala olmazsa da canımız sağ olsun derdi hep. Ama son birkaç yıl 
milletin, ana-babasının dediklerinden etkilenerek evlenmeye niyetlendi, çok kötü sorunlar 
yaşadık, ama istediği gibi olmadı, evlenemedi. Birini sevdi, birden değişti, o üzerime titreyen 
adam gitti, sinirli, huysuz, çekilmez, kavgaya bahane arayan biri geldi yerine. Sonra kendisi 
evlenmek için birilerini bulduğunu söyledi, ama anladığım kadarıyla kadın buradan değildi 
ve buraya gelmeyi kabul etmemiş, bu yüzden de eşim vazgeçmek zorunda kaldı kadından. 
Çocuksuzluğumuzu ve benim çocuk doğuramamamı bahane ederek evlenecekti sözde,  ama 
şimdi bunun kendisine yöneltilmiş bir iftira olduğunu söylüyor (K-16, 48 yaşında, 27 yıllık 
evli) 

Burada aşkla başlayan bir evlilik ilişkisinin çocuksuzluktan kaynaklı ve sosyal çevrenin 

baskısı ve müdahalesiyle aile içi iletişimsizlik ve şiddetli geçimsizliğe vardığı göze çarpmaktadır. 

Nitekim, kocasının “çocuk uğruna” başkasıyla evlenme arzusunu maruz kaldığı sosyal baskılarla 

içselleştiren katılımcı devamında kuma evliliğe razı gelebileceğini ifade etmektedir: 

O zamandan bu yana evlenmekle ilgili bir şey demedi ama Allah şahidimdir artık ben 
istiyorum evlenmesini. Tıpkı bekar bir oğlum varmış da evlenmesini istiyormuşum gibi, 
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kocamın da şu anda başkasıyla evlenmesini isterim. Hiç itiraz etmem, terk edip gitmem, aynı 
evde yaşamam kuma ile belki ama getirmesine müsaadem var. Neden biliyor musun? Günahı 
boynuma düşmesin, ben kendimden umudu kesene kadar karşıydım evlenmesine çünkü hep 
bir umut vardı içimde, ama artık ne yaparsam yapayım çocuğum olmayacak. Yani eşime de 
yazık, çok mütevazı, kişiliği oturmuş bir adam, üniversite mezunu, görmüş geçirmiş biri, 
herkes de bilir onu. Neden böyle kıymetli bir insanın günahına gireyim ki? Onun da soyunu 
sürdürmeye hakkı var (K-16, 48 yaşında, 27 yıllık evli) 

 
Menopoz evresine geçişle bedeninden umudunu kesen ve bu yüzden kocasına yeniden 

evlenmesini dayatan katılımcının eşi ise artık bu konuya mesafeli yaklaşmaktadır: 

Lafını açtığımda çoğu zaman kızıyor bana ya da başkalarına. Yaşım başım geçmiş, bu yaştan 
sonra körpecik kız mı alacağım koynuma, ayıp değil mi diyor. Kumalığı kabul edecek, onunla 
sadece çocuk doğurması için evlendiğimi bilecek, yaşı yaşıma uygun bir kadını nerden 
bulayım, zorla ve rızası olmadan birini almak bana yakışmaz diyor. Ama ben diretiyorum, 
hakkı var buna (K-16, 48 yaşında, 27 yıllık evli) 
 

Katılımcının beyanları doğrultusunda evliliğin başlangıcında eşler arasındaki aşk, aidiyet 

ve sevgi bağları ne kadar güçlü olursa olsun, çocuksuzluğun mutsuzluk yaratarak karı-koca 

arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceği açığa çıkmaktadır (Kılıç, Ejder Apay & 

Kızılkaya Beji, 2011: 112). Nitekim çocuk sahibi olmak çoğunlukla “gerçek bir aile” olabilmenin 

temel koşulu olarak algılandığından, çocuksuz çiftler zamanla toplumsal bağlamdaki bu statüye 

erişememenin kaynağını birbirlerinde arayarak ilişkilerinin zayıflaması ve yok olmasına yol 

açabilmektedir. 

Sorunun kendisinden kaynaklı olduğu durumlarda katılımcıların eşlerinin üzerlerine 

kuma getirmesine başlarda duygusal olarak tepkili ve mesafeli yaklaşarak olumsuz tutum 

geliştirseler de, zamanla özellikle eşlerinin ailesi, kimi zaman kendi aileleri, akrabalar ve 

komşulardan oluşan sosyal çevrenin baskı, damgalama, yargılama ve ayıplamalarını bilerek ya 

da bilmeyerek içselleştirip kumalığa razı geldikleri görülmektedir. Nitekim sosyal çevre, 

sorunun kadından olması halinde kadını kocasının “soyunu kurutmaya hakkı olmadığına” baskı 

yoluyla razı getirmek, ikna etmek, hatta kadının kumasını bizzat “kendisi” giderek tıpkı oğluna 

gelin istermiş gibi kocasına istemeye gitmeye “ikna etmek” gibi eril tahakküme (Bourdieu, 

1998/2014) dayalı bir güce sahiptir 47. Çocuk doğuramamaktan ötürü eşinin üzerine kuma 

getirdiği bir başka katılımcıya göre eşi ile ilişkileri şu şekilde aktarılmaktadır: 

Zaten kocam çocuk için evlendi, tabi ki çocuk için, başka neden olacak ki? Yoksa kocam beni 
çok sever, toz kondurmaz hala da. Kumamla da birbirimizi severiz, ben onun ablası oldum, o 
da benim kardeşim. Huzurumuz tadımız yerinde. Kader ortağıyız onunla, benim başıma 
gelen onun da başına gelmiş. Kocam ikimizi de sever sayar, benim yerim hala ayrı tabi, bunu 
hep söyler herkesin yanında da söyler yani (K-8, 60 yaş, 48 yıllık evli). 

 

Katılımcının 12 yaşından bu yana dahil olduğu 48 yıllık evliliğinde üzerine kuma 

getirilmesini, “sadece/her şey çocuk için” diyerek dayanak oluşturduğu ve var olan durumu 

kendi anlam dünyasında “anlaşılabilir, katlanılabilir, hak verilebilir” kıldığı göze çarpmaktadır. 

                                                
47 Kumalık sorunu, eril tahakküme dayalı bir olgu olarak sosyo-kültürel bağlamda daha ayrıntılı bir 
biçimde başka bir başlık altında tartışılacaktır.  
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Çocuk doğuramadıkları gerekçesiyle üzerine kuma getirilen kadınların genellikle eşlerinin 

kendilerine sevgi ve saygıda kusur etmeyip, kuma geldikten sonra da eskiden olduğu gibi, hatta 

bazen eskisinden kıymetli olduklarına yönelik bir inanç mevcuttur. Öyle ki bir katılımcı kuması 

hamile kalıp doğurduktan sonra kocasının kendisini incitmemek adına çok daha dikkatli 

davrandığını şu cümlelerle ifade etmiştir: 

Doğruya doğru sonrasında da asla değerimi düşürmedi, hep derdi şimdi de der, sen evimin 
gülü, direği, gerçek hanımısın diye. Kumamın ailesine bile sanmayın ki aşkla kızınızı 
istiyorum, eşimden daha güzel değil, daha becerikli, akıllı, güngörmüş değil, ben karıma 
aşığım ama çocuğumun da olmasını istiyorum dedi, herkesin içinde. Yani Allah var 
çoğunlukla da dediğini yaptı, arada bir sorunlar olmuyor değil ama hakkını yemeyeyim yine 
de kıymetimi biliyor. (…). Valla benim korkumdan ve tabi üzülmeyeyim diye çocuk 
doğduğunda çok belli etmemeye çalışıyordu ama işte ne kadar gömmeye çalışırsa çalışsın 
yılların hasreti sona ermişti, çocuklar gibi mutluydu gözünün içi parlıyordu. Bilerek gelip 
kucağıma veriyordu, Hatun bak sana çekmiş senin gibi güzel olacak diyerek şirinlik 
yapıyordu. O kadar ki, garibim gerçek annesi görmüyordu fazla, annesi de günahtır birazcık 
ilgilensin dediğimde, kumam sen benden daha iyi bakıyorsun, daha deneyimlisin deyip gönül 
rahatlığıyla bana bırakıyordu. Öyle ki, emzirebilsem emzirmemi bile isteyeceklerdi benden 
(K-15, 46 yaş, 32 yıllık evli). 

 

Öte yandan toplumsal baskının kumalığa ikna edemediği kadınlar için ise bedel çok daha 

ağır ödenebilmektedir. Nitekim çocuksuzluğun kaynağı iken bunun en ağır yaptırımına karşılık 

gelen kumalığa alternatif olarak uygulanan cezalandırma mekanizmalarının kumalığın 

yaratacağı tahribattan aşağı kalır yanı yoktur. Buna direnen bir katılımcının maruz bırakıldığı 

deneyim şu şekildedir: 

Eşim beni hep değersiz gördü, öncelikli sebebi çocuğumun olmaması, bu yüzden işe 
yaramadığımı, boşa masraf ve kayıp olduğumu, bu yüzden de bana bakma sorumluluğu 
yokmuş gibi davranıyordu. (…). Boşanmayı ya da kumayı kabul etmediğim için çok ama çok 
şiddet gördüm. Her türlü şiddeti gördüm, fiziksel, sözlü, psikolojik, duygusal. İhanete 
uğradım. Kocama ikinci eşi kumayı kabul etmeyeceğimi söyledim. Sorun benden mi kaynaklı 
iyi bir eş değil miyim diye sorduğumda, hayır sen iyi bir eşsin ama çocuğun olmadığı için 
buna mecburum diyordu başlarda. Ama sonrasında çocuksuzluğumu bahane ettiğini fark 
ettim. Esas sıkıntılarımız beni aldatmasından sonra başladı. Beni aldatmasını hak edecek 
hiçbir şey yapmadım, ne eşime ne ailesine hiçbir saygısızlık etmedim, tek bahaneleri çocuk 
doğuramamam oldu. Aslında bu onlar için başlı başına sağlam bir bahane, çünkü sen de 
biliyorsun ki bizim buralarda çocuk doğuramadığında ağzınla kuş tutsan işe yaramaz (K-28, 
32 yaş,12 yıllık evli). 
 

Çocuksuz bir kadının kimliğini oluşturan diğer tüm alanlarda ne kadar iyi olursa olsun, 

nihayetinde “esas olanı/olması gerekeni/elzem olanı” yerine getiremediği gerekçesiyle eksik ya 

da yarım olarak damgalanması, bütün şimşekleri başına çeken bir “günah keçisi” (Girard, 

1972/2005) olarak işaretlenmesi muhtemeldir. 

Çocuksuzluktan dolayı üzerine kuma getirilen kadınların eşleri genellikle kocanın ve 

sosyal çevrenin gözünde “mücbir sebep” olarak anlamlandırılan üreme ve baba olma hakkı 

üzerinden meşruiyetini ilan etmektedir. Nitekim ataerkil cinsiyet düzeninde en önemli cinsiyet 

rolünü yerine getiremeyen kadına nihayetinde kumalığın müstehak olduğuna dair bir mikrodan 

makroya doğru bir konsensüs söz konusudur. Çocuksuzluğun kadın için bir ayıp ve eksiklik 

olarak değerlendirildiği bir cinsiyet düzeninde özellikle kırsal kesimlerde kısırlığın kaynağı 
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erkek ya da kadından hangisi olursa olsun, “doğurma” işlevi kadın bedenine özgü bir donanım 

olduğu gerekçesiyle kadınlar sosyal baskıya daha fazla maruz kalmakta ve kumalık çoğu zaman 

kaçınılmaz son olmaktadır (Kavlak, 1999; Keskin & Gümüş, 2014; Topdemir Koçyiğit, 2012; 

Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008).  Ancak sorun kocadan kaynaklandığında da, sorunun “faili” 

yine kadınmış gibi kadından kocasına karşı sabırlı, merhametli, anlayışlı olması ve kaderine razı 

gelmesi beklenmektedir. Sorunun kocasından kaynaklandığı katılımcıların çoğu, “eşinizden 

boşanmayı ya da ayrılmayı düşündünüz mü?” ve “çocuk sahibi olmak için eşinizden ayrılıp başka 

evlilik yapmayı düşündünüz mü?” gibi sorular karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek kesin bir 

dille olumsuz cevap vermişlerdir. Nitekim onlara göre, zaten erkeklik gururu zedelenen bir 

erkeğe bir darbe de eşinden geleceğine, eşi olarak destek olunması ve bu zorlu sürecin eşle 

dayanışma içerisinde atlatılması gerekmektedir: 

Benim kocam duygularını kimseyle paylaşmayan içine kapanık bir insandır yani böyle 
düşünen bir insandır içten içe düşünen bir insandır. İnan şu ana kadar yüz yüze oturup 
konuşmadık bile bu konuyu. Çekinir utanır düşüncesiyle üzülmemesi için sormuyorum ben 
de. Ama gördüğüm kadarıyla da kendi ile ilgili bir problemi yok (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 

 
Pek bir şey demiyor üzülmekle kalıyor. Bana diyor ki sen etrafına dostuna anlatıyorsun 
derdini fakat ben hep içime atıyorum. Bana biraz hak ver. Kendini bu kadar yıpratma (K-3, 
31 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Kabul ediyor tabi ne yapabilir ki, kaderine razı geliyor, ben ne kadar istiyorsam o da en az 
benim kadar istiyordur. Ben onun yüzüne vurmuyorum, ikimiz de aynıyız diyorum, 
birbirimize eziyet etmenin ne faydası var ki? Hatta kaynım bana, sorun kardeşimde olmasına 
rağmen sen hep kocana suç bende diyorsun, Allah gölüne göre versin dedi. Merhametli bir 
insandır zaten, hiç zulmetmedi bana 26 yıldır, Allah’a şükür hayatımızdan memnunuz (K-21, 
40 yaş, 26 yıllık evli). 

 
Sorun eşimden kaynaklandığı için ne yaptıysak fayda etmedi. Her tedavi denemesinde 
benden çok o kahroluyordu. Ne yapabilirdim ki ona sarılıp yaralarımızı sarmaktan başka? Bir 
çok defa sorunun eşimden değil benden kaynaklandığını söylemişimdir etrafımdakilere, ona 
öyle bakmalarına tahammül edemediğim için (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Buradaki beyanlarda sorunun eşlerinden kaynaklandığı durumlarda kadınlar kendileri 

için üzülmekle birlikte belki de daha çok eşleri için üzülmektedir. Nitekim toplumumuzda 

kısırlık sorununu kadınların erkeklere nazaran daha kolay kabullendiği ve başa çıkma 

stratejilerini daha etkin kullandıkları inancı mevcuttur. Erkek kısırlığının, -tıpkı kısır kadınların 

“makbul kadın” söyleminden dışlanması gibi-, toplumsal cinsiyet kültürünün inşa ettiği 

hegemonik erkeklik bağlamında bir krize işaret ederek kısır erkeğin egemen erkeklik 

söyleminden dışlanmasına yol açtığı düşünülmektedir. Başka bir deyişle, erkekliğe gelen zevalin 

kadınlığa nazaran daha zor telafi edildiği inancı yaygındır. Bu bağlamda katılımcı beyanlarından 

da anlaşıldığı üzere, kimi zaman sorunun kaynağı kendileri olmadığı halde 

“suçu/kusuru/hatayı” üstlenen kadınlar olmuştur. Öte yandan bu davranışı eyleyen kadın da 

toplumun gözünde “kahraman” ilan edilerek,  sorunun potansiyel olumsuz sonuçlarını 

kocasından daha fazla yüklenmeye teşvik edilmektedir. 
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Toplumumuzda çocuksuzluğun aşağılayıcı bir duruma işaret ederek çocuksuz kadının 

“ayıplı” ve kusurlu olduğu, dolayısıyla da doğuramayan kadının mensup olduğu evliliğin de 

yürümeyeceğine (Karaca Saydam, 2003) yönelik inancı yeniden teyit ettiren bir deneyimde, 

çocuksuzluğun yarattığı aile içi iletişimsizliğin psikolojik ve fiziksel şiddet boyutuna vararak 

resmi nikahsız dokuz yıl süren evliliğini sonlandırmak zorunda (ancak şu anda başka bir evliliği 

mevcut) kalan bir katılımcının yaşadıkları şu şekildedir: 

İlk evliliğim severek oldu ama eşim sorumsuz biriydi. Eve bakmıyordu kendim çalışıp 
kendim kazanıyordum. Maddi manevi psikolojikmen çöktürmüştü beni. Hastaneye 
götürmüyordu, nikahımı yapmıyordu, resmî nikahsız dokuz yıl yaşadım onunla. 
Çocuğumuzun olmamasından etkileniyordu, millete de kulak asıyordu, değmez gibisinden, 
daha çocuk bile doğuramıyorsun diyerekten. Sevmiyordu, karı-koca ilişkimiz yoktu. Ben 
utancımdan dolayı devam ettiriyordum. Bizim milleti bilirsin, neden çocuğunuz olmuyor? 
Neden yapmıyorsunuz? Eşim hiçbir zaman beni hastaneye götürmedi çocuk için, eğer 
sorsaydı belki çocuğum olurdu (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 

 

İnfertilitenin sadece eşlerin değil, bütün olarak ailenin fiziksel, psikolojik ve sosyal 

dengesini bozan önemli bir sağlık soruna dönüşerek, yasal olarak boşanma nedeni olmamasına 

karşın aile ilişkilerini ve geçimini etkilediğinden dolayı boşanmanın bir nedeni olabileceği 

bilinmektedir (Kılıç, Ejder Apay & Kızılkaya Beji, 2011: 110). Ancak bu çalışmada 

çocuksuzluktan kaynaklı boşanan bir katılımcı,  boşanmayı düşünen ve boşanma arefesinde 

olan yalnızca bir katılımcı ile karşılaşılmıştır. Nitekim, boşanma konusu her ne kadar geçmişe 

nazaran toplum nazarında normalleşme eğiliminde olan bir olgu ise de, yaşanılan yörede halen 

namus gerekçesi dışında hoş karşılanmamakta olup yaygınlık kazanmamıştır. Bu yüzden 

sorunun kaynağı erkek olduğunda boşanmak yerine kaderine razı gelmek; sorunun kaynağı 

kadın olduğunda boşamak yerine üzerine kuma getirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Öte yandan,  

Aynı sorunun kadın aleyhine ve erkek lehine yansımaları elbette erkek egemen cinsiyet 

düzeninde kadının bedeni ve cinselliğine yönelik kullanım ve karar hakkının kadının kendisi 

dışında kocası, babası, ailesi, kocasının ailesi ve akrabaları, komşuları ve sosyal çevresi olmak 

üzere diğer bütün toplumsal kesimleri ilgilendirmesinden kaynaklıdır. 
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Şekil 4.7. Katılımcıların Eşleriyle Olan İlişkileri 

 

4.2.7. Sosyal Çevrenin Yaklaşımları Bağlamında Kısırlık/Çocuksuzluğa Yönelik 

Damgalanma/Dışlanma Pratikleri 

Çocuksuzluk/kısırlık üreme yanlısı ve doğumu, çocuğu, anneliği kutsayan birçok toplum 

ve kültürde mücadele edilmesi gereken ve tıbbi, psikiyatrik, sosyal, kültürel, etik ve dini 

boyutları olan bir krize işaret etmektedir. Söz konusu biyo-sosyo-psikolojik sorunun her ne 

kadar her iki cinsi de sosyal, kültürel, psikolojik ve duygusal olarak etkilediği bilinse de, yapılan 

son araştırmalara göre kadınların erkeklere oranla daha fazla sosyal baskı ve buna bağlı olarak 

stres, depresyon, anksiyete ve duygu-durum bozuklukları yaşadıkları açığa çıkmaktadır (Karaca 

& Ünsal, 2015: 127; Keskin & Babacan Gümüş, 2014: 13, Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008: 

114).  Nitekim, kadınlık kimliğinin en somut göstergesi olarak değer biçilen annelik rolüne 

mensup ol(a)mayan kadınlar üzerindeki sosyal baskı ya da sosyal destek mekanizmaları 

kadınların kimlik tanımları, benlik saygıları ve özgüvenlerini şekillendirmekte olumlu ya da 

olumsuz etkin rollere sahiptir. Özellikle “neden hala bir çocuğa sahip olunamadığı”na yönelik 

sosyal baskı tezahürlerinin, kadını “kadın” yapan annelik vasfından men olma hali bağlamında 

giderek bir damgalanma, dışlanma ve ötekileştirilme mekanizmasına dönüştüğü, böylece de 

çocuksuz/kısır kadının “makbul kadınlık” söyleminin dışına itilmesine yol açtığı görülmektedir. 

Damgalanma, sosyolojide Goffman ve Becker’in çalışmalarıyla toplumda “norma uygun” 

davranmayanların, bilerek ya da bilmeyerek normal’i ihlal edenlerin gündelik yaşamda 

“çemberin” dışına nasıl itildiklerini anlamamızda oldukça kullanışlı bir kavram olmaya devam 

etmektedir. Gerek tıbbi-psikiyatrik, gerek psikolojik, gerekse de sosyolojik bağlamda infertilite 

sorununu ele alan çalışmaların çoğunlukla ortak yargısı, kısırlığı/infertiliteyi/çocuksuzluğu 

deneyimleyen bireylerin mutlaka bir damgalanma pratiğine maruz kalmasıdır. Nitekim 

Eşle İlişkiler 

Olumlu  

destek 
görme 

laf 
söyletmem

e  

Olumsuz  

kuma 
getirilmesi

/kuma 
tehdidi  

sevgi-
saygının 
bitmesi  

ilişkinin 
bozulması  

fiziksel ve 
psikolojik 

şiddet  



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

103 

Goffman’ın damgayı, “sosyal açıdan tamamen kabul görme vasfından men edilmiş birey” 

(1963/2014) olarak, Becker’in ise “hariciler” dediği damgalıları  “toplumsal kurallara 

uymayarak kuralları ihlal eden kişiler” olarak tanımlaması (2000/2013) kısır/çocuk 

doğur(a)mayan/anne ol(a)mayan kadınların da egemen cinsiyet kültürünün makbul kadınlık 

söyleminin en temel gerekliliklerinden olan anneliği yerine getiremedikleri ve dolayısıyla 

toplumsal kuralları ihlal etmeleri gerekçesiyle sosyal açıdan kabul görmekten men edilmiş 

olmaları muhtemeldir. Bu yüzdendir ki,  yapılan araştırmalarda infertilitenin kadınların ruh 

sağlığını olumsuz etkileyerek, depresyon, anksiyete, stres ve umutsuzluk sebebi olarak başlı 

başına bir damgalanma tezahürü olduğu açığa çıkmaktadır (Bal, 2014; Kadıoğlu & Hotun Şahin, 

2015; Karaca & Ünsal, 2015; Keskin & Babacan Gümüş, 2014; Kırca & Pasinlioğlu, 2013; Sari, 

2014; Topdemir Koçyiğit, 2012; Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008). 

Çocuksuz/kısır kadınların benlik tanımlamalarında etkili olan sosyal çevre 

yaklaşımlarının kadınların beyanı esas alındığında olumlu/destekleyici ve olumsuz/dışlayıcı-

etiketleyici olmak üzere iki farklı biçimde görünür olduğu anlaşılmaktadır. Olumlu-destekleyici, 

cesaretlendirici yaklaşımların genellikle anne-baba, kaynana, elti, görümce gibi yakın aile 

üyelerinden gelmesi söz konusu olabildiği gibi, olumsuz-dışlayıcı söylemlerin de sahipleri aynı 

kişiler olabilmektedir. Bir katılımcı,  ilk eşinden de çocuk sahibi olamayan ve bu yüzden 

kendisini kuma alarak evlenen kocasının ailesinden gördüğü desteği, çocuksuzluğunu yüzüne 

vurmadıkları, tam tersi manevi olarak teselli ettiklerini şu şekilde ifade etmektedir: 

İnan ki onların elinde olsa üzerine örttüğü yorganı satıp yine de mümkün kılardılar, maddi 
olarak bir destekleri pek olmasa da manevi olarak beni teselli ediyorlar. Hiçbir gün kalbimi 
kıracak bir laf etmediler, her daim iyiliğimiz için duacılardır, günahlarını alamam vallahi. (K-
1, 35 yaş, 5 yıllık evli) 

 

Yine benzer şekilde özellikle tüp bebek tedavisinde eşinin ailesinden gördüğü desteği 

açıklayan bir katılımcıya göre onlarla aralarındaki gündelik ilişkilerde bir sıkıntı 

gözükmemektedir: 

3 tane eltim var, 3 tane kaynım, hepsiyle de çok iyiyiz Allah’a şükür, kayınpederimle iyiyiz. 
Mesela tüp bebek yaptığımda eltilerim çok destek oldu, çok yardımları dokundu, kontrollere 
beraber gidiyorduk, doktor eltime sen ondan daha heyecanlısın dedi, gerçekten de öyleydi, 
hiç hasetlik yoktu aramızda. Allah’a şükür ben de asla onların çocuklarına hasetle 
yaklaşmadım, kendi çocuklarım gibi sevdim, onlar da görüyordu bunu zaten (K-21, 40 yaş, 
26 yıllık evli). 

 

Eşinin ailesinin kendilerine verdiği sosyal ve duygusal desteği “suçun/kusurun” 

kendisinde olmamasına bağlayan bir katılımcı ise desteğin altında yatan cinsiyete özgü koşula 

vurgu yapmaktadır: 

Aileler destek veriyor sürekli üzmeyin kendinizi falan diye.  Çünkü kaynanamgil sorun 
oğullarında olduğu için destek oluyorlar bana genelde. Tedavilerde tüp bebek denemelerinde 
hep yanımdalar, cesaret veriyorlar. Çünkü sorun bende değil, bende olsaydı belki daha farklı 
tepkiler alabilirdim, ama şu an teselli ve destek veriyorlar ve gerçekten belki bizden daha çok 
istiyorlar(K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 
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Nitekim sorunun kaynağı erkek/koca olduğunda kadına yapılan dışlayıcı, ayıplayıcı, 

ayrımcı pratiklerin yerini çoğunlukla destek ve teselli konuşmalarının, kadını kocasının yüzüne 

vurmak yerine destek olmaya ve kaderine razı gelmeye ikna etmenin aldığı gözükmektedir. 

Eşi ve kaynanasından gördüğü desteği, kaynanasının yeğeni olduğu için sosyal 

çevrelerindeki yakın akraba olan “öteki kadınları” sevindirmeme arzusuyla ilişkilendiren 

katılımcıya göre, etrafındakilerin sürekli “henüz çocuğu yok mu, hamile değil mi?” şeklindeki 

soruları kendisinde baskı oluşturmaktadır: 

Eşimin pek bir şey dediği yok aslında. Mesela askerde olan kaynım kaynanama sık sık 
yeğenin gelip gelmediğini soruyormuş, dert ediniyor kendine yani. Hepside çok istiyor. 
Kocam beni üzmüyor ama ben kendi kendimi çok üzüyorum. Mesela kaynanam eltilerinin 
ağzına laf verdiğimizi düşünerek çok üzülüyor. Sanırım, ben kaynanamın yeğeni olduğum 
için laf söylüyorlar ona da, ona bazen çok üzülüyorum. Yüzüne vuruyorlar, yeğenini getirdin 
oğluna ama işte çocuk bile doğuramıyor diye, sürekli sorup duruyorlar ona, hele gelinin 
hamile mi, bebek yok mu daha? İşte aynı evde ya da yakın yerlerde oturmanın zararları 
bunlar (K-9, 19 yaşında, 3 yıllık evli). 
 

Görüşülen katılımcıların büyük çoğunluğunun esasında bu soruna yönelik sosyal çevre 

ile olan ilişkilerinde negatif değerlendirmeler yaptığı ve sosyal destekten ziyade sosyal baskıya 

maruz kaldıkları açığa çıkmıştır. Bu istatistiğin temelinde kırsal yerleşim alanlarına özgü yüz 

yüze, birincil ve informel ilişki biçimlerinin ürünü olan kolektif bilinçaltının dışa vurumu 

yatmaktadır. Diğer bir deyişle, anne olmak ya da olmamak gibi bireysel bir meselenin, ilgili 

bireylerin dışına taşarak aileye, komşulara, akrabalara ve hatta mahalle sakinlerine hakkında 

konuşma ve müdahale hakkı vermesi ile çocuksuzluğun/kısırlığın topyekün bir 

cezalandırma/damgalama pratiğine dönüşmesi söz konusudur. Özetle, kırsal alanlarda doğup 

büyümüş kadınların kentli kadına nazaran sosyal baskıya ve damgalanmaya daha çok maruz 

kaldığı söylenebilir (Karaca & Ünsal, 2015: 129; Topdemir Koçyiğit, 2012: 31). Dışlayıcı, 

damgalayıcı, ötekileştiren olumsuz söylemlerin failleri çoğunlukla koca, kaynana, görümce, elti 

gibi eş ve eşin yakın aile üyeleri olabilmektedir: 

Kaynanam dışında kimseyle sorun yaşamıyordum aslında, yani eltilerim kayınlarım iyiydi 
bana karşı. ama kaynanam oğlunun kısır olduğunu kabul etmiyordu, sorun sende ama suçu 
oğluma atıyorsun diyordu. Bazen kötü laflar ediyordu, kurumuş ağaç gibisin, ağzından altın 
yumurtlasan faydası yok çocuk doğuramadıktan sonra falan diyordu. Ben de içime 
atıyordum, yapı olarak dışa dönük biriyim, öyle oturup surat asmam içimde neler taştığını 
bir ben biliyorum. (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 

 
İster istemez bazen bir kavga içerisinde insanın yüzüne vurulan bir şeydir vuruyorlar da ben 
aldırmıyorum ama artık. İyi olsaydın Allah sana verirdi diyorlar bazen. Kaynanam ilk 
duyduğunda zaten,  belki de sorun sendedir ama yalan söylüyorsunuz dedi. Konduramadı 
oğluna.  Sonradan öğrenince bir şey demedi,  ben de dedim ki sizinleyim hani o sorun 
oğlunuzun, kim olsa bırakır gider ama ben bırakıp gitmeyeceğim, en az sizin kadar, hatta 
sizden daha fazla ben de o acıyı yaşıyorum dedim. (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 

 
Kayınvalidem çok söylerdi. Bazen derdi ki eğer iyi bir insan olsaydın Allah çocuk verirdi 
sana. Benle görümcem berdel evliliği yaptık, yengemin yani abimin çocukları oldu maşallah, 
işte o yüzden kızım senin abine çocuk doğurdu sen bize doğuramadın onu bile beceremedin 
diyordu. Şimdi konuşmadığımız için ne dediğini duymuyorum artık ve doğrusu umurumda 
da değil zaten (K-18, 42 yaş, 26 yıllık evli). 
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Yukarıdaki üç örnekte dışlayıcı söylem ve pratiklerin uygulayıcıları “kayınvalideler”dir. 

Kısır bir gelin için kayınvalide doğurganlık üzerine kurulu ataerkil aile yapısında sadece 

varlıkları ile bile gündelik yaşamda korkulan, çekinilen, sevilmeyen bir “kabus” haline 

gelebilmektedir. Öyle ki, K-21 VE K-2 kodlu katılımcılar, infertilitenin kendilerinden 

kaynaklanmamasına rağmen kaynanalarının kendilerine inanmadıkları, oğullarının kısır 

olduğunu kabullenemedikleri ve gelinlerinin oğullarına iftira atarak gerçeği gizlediklerini 

düşündüklerini beyan etmişlerdir. Kısırlık/çocuksuzluğun, problemin kaynağı gelin olmasa dahi 

kırsal yerleşim alanlarına özgü aile modellerinde hala çok etkin olan “gelin-kaynana 

çatışması”nı besleyen önemli dinamiklerden biri olup; çocuk doğurarak soyu devam ettirmek 

geleneksel cinsiyet kültüründe kadının birincil rolü ve kadın bedeninin en temel işlevi olarak 

kodlanmaya devam etmektedir. Öte yandan K-21’in beyanında kaynanasının kendisine 

“kurumuş ağaç” benzetmesi yaptığı, K-2 ve K-3’e de “kötü biri olduğu” gerekçesiyle Allah’ın onu 

cezalandırarak çocuktan “mahrum” bıraktığı suçlaması göze çarpmaktadır. Bu beyanlarda 

kaynanalar, infertil kadınlara karşı geliştirilen damgalanma/dışlama süreçlerinin başat 

eyleyicileri olarak görülmektedir. Yoğun sosyal baskının yaşandığı kırsal alan ilişkilerinde 

çocuksuz kadınlara yönelik geliştirilen olumsuz söylemlerin ve dolayısıyla da kaynananın en 

önemli “ortağı” eltiler ve görümceler olmaktadır: 

Yani, ne diyeyim ki, eltiler nasıldır bilirsin, duyuyorum tabi ki bazı şeyler ama kulağımı 
tıkıyorum. Mesela demişler ki, zaten yaşlandıktan sonra evlenmiş, yaşlı olduğu için çocuk 
doğuramıyor, bütün kabahati bana yüklüyorlar. Aslına bakarsan ben de daha çok kendimi 
suçluyorum, doktora gidip geldikten sonra herkese kusurun ben de olduğunu söyledim, 
çünkü kimsenin içinden bana gülmesini, eşimi küçük görmelerini istemiyorum, ben 
kaldırırım ama o kaldıramaz. Ben ve eşim gerçeği bilsek yeterli, başkalarının ya da eltilerimin 
veya komşularımın bilmesine gerek yok, boş ver bilseler ne olacak, keyifleri gelecek (K-1, 35 
yaş, 5 yıllık evli). 
 

Bu beyanda eltileri tarafından “kabahatin” müsebbibi olarak görülen katılımcının bir 

süre sonra kendisi de “kabahatli” olduğuna ikna olarak “içselleştirilmiş damgalanma”  (Taşkın, 

2007) sürecine girdiğine tanık olunmaktadır. Nitekim içselleştirilmiş damgalanmada kişi 

kendine yöneltilen suçlamaları özümseyerek kendini eksik, hatalı, kusurlu, kabahatli ve hatta 

başına gelen olumsuzlukları hak etmiş olarak görmekte; dolayısıyla bir ego hasarından söz 

edilebilmektedir. Yine benzer şekilde yakın çevrenin ya da ailenin kadın üyelerinden 

kaynaklanan dışlama ve etiketleme tezahürlerinin bir diğer önemli figürü “görümceler 

olabilmektedir: 

Ben hiçbir şekilde kaynanamdan duymadım, çünkü kaynanam eşimden çekiniyordu, eşimden 
yüz bulmadığı için bana bir şey diyemiyordu. Belki eşimden yüz bulsaydı derdi, yüzde yüz 
derdi. Ama bir kere görümcemle tartıştık bana, eğer iyi olsaydın eğer Allah seni sevseydi 
sana çocuk verirdi dedi. Ben de çok üzüldüm kırıldım ona, dedim inşallah benim bu çektiğimi 
sen de çekersin o zaman görürsün iyi bir durum mu değil mi? Görümcem sözlüydü aradan 
bir hafta geçti baktım sözlüsüyle arası bozuldu, çok üzüldü biliyorum senin bedduan tuttu 
dedi. (…). Ama ister istemez çevrenin dedikleriyle insanın psikolojisi bozuluyor. Ben eminim 
şu an Şırnak’ta değil de başka bir yerde olsaydım şimdi çoktan çocuk sahibi olmuştum. Bu 
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kadar çevre baskısı olmayacaktı ve moralim yerinde olacaktı. Bazen hamile kadınlar beni 
görünce çekiniyorlardı benden, nazar değdireceğimden korkuyorlardı. Çocuklarına 
yaklaştırmıyorlardı sevmeme izin vermiyorlardı. Ben sevmek isteyince kapıyı kapatıp 
uyutacağız diyorlardı, eltim yapmadı ama görümcelerim çok yaptı bunu. Geçen gün 
görümcemin kızının bebekliğini hiç hatırlamadığımı fark ettim çünkü hiç görmedim ki 
odalarına bile giremiyordum. Gerçekten çok acıttı bu durum beni hep (K-19, 33 yaşında, 10 
yıllık evli). 
 

K-19’un beyanında görümcenin çocuk sahibi olmayan yengesini ilahi bir cezalandırma ile 

ilişkilendirerek, kendi çocuklarını “çocuksuz bir kadının” yaydığı kötü enerjilerden zarar 

görecekleri endişesiyle sakındığı açığa çıkmaktadır. Birçok kültürde çocuk doğuramayan kadının 

kötülüğünden kaynaklı olarak Tanrı tarafından cezalandırıldığı, lanetli olduğu ve Tanrı’nın 

lütfuna layık görülmediği gibi anlamlarla ilişkilendirilerek “günah keçisine” dönüştürüldüğü 

görülmektedir. Nitekim, özellikle İlahi dinlerin anneliği kutsallaştırarak bir kadının erişebileceği 

en yüksek mertebe olarak tanımlaması söz konusu olup, toplumumuzun büyük çoğunluğunun 

mensup olduğu İslam dininde de “Cennet anaların ayakları altındadır” denilerek bu algı 

pekiştirilmektedir. Bu bağlamda, bizim kültürümüzde de çocuksuzluğa yönelik bu dini/ilahi 

cezalandırmaya dair referans, gündelik yaşamda kısır kadını damgalamak için sıklıkla 

kullanılmaya devam etmektedir. 

Eş, kaynana, elti ve görümcelerin yanı sıra, yakın akrabalar ve komşuların bile söz 

konusu bir aile/ocağın tütmesi ya da bir erkeğin “zürriyetsiz” kalması olduğunda söz söyleme 

hakkı ve yetkisini elinde bulunduran yargı mekanizmalarına dönüşmelerinin an meselesi olduğu 

aşağıdaki beyanda açıkça dile getirilmektedir: 

Mesela kayınbabam ve kaynanam çok çok istiyordu çocuk sahibi olmamızı, ama mesela belki 
eltiler olmadığına seviniyordur bile ne bileyim, günahları boyunlarına. Eşime defalarca “sen 
de erkek misin be? Senin yerinde olan şimdiye kadar 40 defa evlenmişti. Eşinden mi 
korkuyorsun, sana muska yapmış evlenmeni engellemek için” gibi bir sürü kelime 
söylendiğini işittim. İşte bu süreçte yaşadığımız onca sıkıntıyı, çabayı, emeği, hatta 
çocuksuzluğunu bile unutuyor insan ama o kara sözleri unutamıyor insan bir türlü. 
Hastalığım kaç defa yüzüme vuruldu, hatta madem hastaydın niye elin oğluyla evlenip de 
hayatını mahvettin diye çok azar işittim en alakasız kişilerden bile, mesela komşularımdan, 
eşimin uzak akrabalarından bile (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 
 
Eşimden ve ailesinden çok baskı gördüm. Tedaviye gitmemi istemiyorlardı, tedaviye 
harcanan paranın çarçur edildiğini düşünüyorlardı, bana umutsuz vaka gözüyle bakıyorlardı. 
Tedaviye para harcamak yerine eşime başka bir eş getirmeyi istiyorlardı, beni de boşamadan 
ama. Yani şöyle, madem bu kadın çocuk doğuramıyor bari elimizin altında kalsın işimizi 
görsün, yemek, temizlik, çamaşır, bulaşık gibi… Ezik kalsın, köle gibi kullanalım ama oğlumuz 
evlensin çoluk çocuk sahibi olsun, keyfine baksın paşamız. Açık açık şunu söylediler bana, 
kaynanam ve görümcelerim, suç sende kardeşimizi çocuksuz bırakmaya hakkın yok, kabul et 
de evlensin yeniden, o çocuksuz kalmasın ama sen kocasız kalırsan bir şey olmaz. Sonra 
kocam da bunlardan daha fazla cesaret bularak beni suçlamaya iftiralar atmaya başladı, işte 
neymiş ben çocuğum olmayacağını bile bile onunla evlenmişim, onu kandırmışım, onun 
günahına girmişim. Ya Allah’tan kork be adam, insan geleceğini görebilir mi? Ben ister 
miydim evliliğimde bu sorunları yaşamayı, kendi topuğuma sıkmayı ister miydim? (K-28, 32 
yaş, 12 yıllık evli). 

 

Çocuk doğurmayana çok yanlış davranıyorlar, çok yanlış yaklaşıyorlar. Benim sinirli olmanın 
sebebi yüzde doksanı çevrem. Ben eşimle hiçbir sorun yaşamıyorum. Ama çevre etkiliyor.  
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Mesela kaynanam diyor ki çocuğun olmuyorsa eşine söyle, kendine başka birini getirsin, 
yeniden evlensin. Düşünebiliyor musun? Ben söyleyecekmişim yani eşime,  nasıl bir mantık 
ya? Eniştem,  benim teyzemin eşi, kaç sene uğraştı çocuk sahibi olamadı, tabii bizden yaşça 
büyük hani belki 50'li yaşlarda,  kadını o kadar zorladılar ki gitti üstüne kuma istedi. 
Kayınvalidem anlatıyor bana, çünkü ben yeni olduğum için bilmiyorum. Düğün gecesi sinir 
krizi geçirmiş kadın o kadar baskı altındaki, düğün gecesi hastanelik oluyor kadın, çünkü 
içine atmış herkes üzerine gitmiş kadın kendini suçlu hissedip üzerine kuma getirmiş, ama o 
baskı düğün gecesi patlak veriyor işte.  Ay şu an bile tüylerim diken diken oldu anlatırken. 
Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bizim kültürümüz çok geri çok düşüncesiz. Sonra 
teyzeme destek olmak için arıyordum onu, kaynanam onunla arama mesafe koymamı istedi, 
çünkü onu haksiz görüyordu, neymiş işte güya ayıp etmiş haksızmış, bir de kadını suçlu 
çıkardılar ya. Ve maalesef bunu yapanlar da kadınlar yine (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 
 
Hangi ortama girersem gireyim herkes açık ya da gizli olarak benden söz eder, kimi acıyor, 
kimi içten içe alay ediyor, belki kimi halime gülüyor. Neler neler duymadım ki? Öz teyzem 
bana “sen kısırsın, çocuklarıma dokunma” dedi. Çocuklarına haset ettiğimi sanıyordu. 
Özelikle kocamdan sen çürüksün, bozuksun, işe yaramazsın hakaretlerini çok duydum. Taa ki 
doktor suçu onda da bulana kadar, o zamandan beri bu hakaretleri söyleyemiyor pek. İnsan 
içine, ortamlara girmek istemiyorum artık, hadli hadsiz herkes soru yağmuruna tutuyor, 
acıyan ve küçümseyen bakışlar atıyor, evimin içindeki sorunu, derdimi bilmeden ahkam 
kesiyorlar. Kaç kadın bana kocana yazık günahına giriyorsun buna hakkın yok, git ona birini 
iste üstüne kuma al dedi (K-4, 40 yaş, 27 yıllık evli). 
 

Farklı sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik koşullara sahip K-16, K-28, K-4 ve K-20’nin 

geleneksel cinsiyet düzenine göre yükümlü oldukları doğurganlık işlevlerini yerine 

getirememelerinden dolayı benzer sonuçlara ve cezalandırma yöntemlerine maruz kaldıkları 

görülmektedir. Her üç katılımcı da bir yandan sosyal çevrelerine mensup kadınlar tarafından 

ayıplı ve kusurlu görülürken, diğer yandan bu kusurlarını telafi etmek için kumalığa razı 

gelmeye, hatta bu durumdan muzdarip, suçsuz kocaya karşı bir ödev ve sorumluluk bilinciyle 

bizzat kocasına eş aramaya zorlanmaktadırlar.  Bu çalışmada da benzer çalışmalarda olduğu gibi 

kısır kadınlara yöneltilen toplumsal baskının anahtar grubunu yine kadınlar oluşturmakta 

(Topdemir Koçyiğit, 2012: 31), sosyal baskı uygulayan kişilerin başında kayınvalide, eltiler, 

yakın aile üyeleri ve komşular gelmektedir (Karaca & Ünsal, 2015: 129). Ataerkilliğin yeniden 

üretilmesinde kadınların kadınlardan beklediği, yapmaları için baskı yaptığı eril pratikleri 

hararetle savunmaları önemli rol oynamaktadır. Bu noktada Kandiyoti’nin (1996/2007) 

“ataerkil pazarlık” kavramına vurgu yapmak gerekmektedir. Ataerkil pazarlık, erkek egemen 

sistemde kadınların kendilerini güvenceye alabilmek için ve hayat koşullarını iyileştirebilmek 

için bazen kendi aleyhlerinde olan durumlara uyarak çeşitli hayatta kalma stratejileri 

geliştirmesi olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda hakim cinsiyet kültüründe kadınlığa özgü en 

temel cinsiyet rolü ve olgun/makbul kadınlık kimliğine erişmenin koşulu olarak tanımlanan 

anneliğe erişmiş kadınların, kazandıkları toplumsal değer ve saygınlığı yitirmemek adına 

kadınları kendi aralarında bu denli katmanlaştırarak ayrıştıran, anne olan ile olmayanı 

dikotomik olarak karşı karşıya getiren bu söylemi hararetle savunarak bir kadın için “elzem” 

hale getirmesi bir “hayatta kalma stratejisi” olarak okunabilir. 
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Sosyal çevreden gelen olumsuz, dışlayıcı ve damgalayıcı yaklaşımlar, kadınların kişilik-

karakter özelliklerine saldırma, kadınlara yönelik aşağılayıcı benzetmelerle küçük düşürme, 

aldatılmaya, boşanmaya ve üzerine kuma getirmeye layık görme biçiminde açığa çıkmaktadır. 

Bazı kadınlarda damgalanma süreçleri ego hasarları yaratarak benlik saygısı ve özgüven 

düşüklüğüne yol açmakla birlikte, bazı kadınların hakim söylemler karşısında pasif bir tutumla 

mücadele etmekten vazgeçtikleri göze çarpmaktadır.  Olumsuz yaklaşımların yoğunlaştığı ilk 

tema, kadınların küçümseyici yaklaşımlarla negatif, onur kırıcı benzetmelere maruz kalmasıdır: 

Çok kişi şey yaptı bazıları dedi sen iyi olsaydın Allah nasip ederdi. Şahsen kaynanam çok şey 
söyledi bana affedersin; erkek erkeğin koynuna giriyor sen de erkek gibisin dedi çok şey 
söyledi bana ağza alınmayacak şeyler duydum. Ama artık atlattım hepsini (K-7, 40 yaş, 10 
yıllık evli). 
 
Erkek misin? Erkek hormonun var. Doğurgan değilsin. Meyve vermeyen bir ağaçsın. Sen 
erkeksin. Bir kere öyle bir kadın çıktı ki önüme. Bana sürekli soru soruyordu neden çocuğun 
yok nasıl yok gibisinden ben de ona dedim ki kolay mı sanki, sen yapabilir misin? Dedi ki 
hayır ben yapamam. Ben de dedim ki elimde olan bir şey değil demek ki. Hepsi bir ağız işte 
(K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Neler duymuyordum ki etraftan? Çocuk doğuramayan kart kısraklar bile dediklerini 
duydum, yalnız bana değil zavallı kumama da çok laf geliyordu. Kumam şahittir, kaç defa eve 
ağlayarak varmışımdır dışarıdan, kumamla birbirimizi teselli ederdik işte (K-8, 60 yaş, 48 
yıllık evli). 

 

K-7 ve K-12’nin kadın bedeninin en önemli işareti olan doğurganlık vasfından mahrum 

oldukları gerekçesiyle “erkek bedenine” benzetilmesi söz konudur. Diğer bir deyişle, 

doğuramayan kadının “kadın olmadığı”, olsa olsa bir hakaret biçimi olarak bedensel formasyonu 

gereği doğurmaya müsait olmayan “erkek” olabileceği düşünülmektedir. Öte yandan K-8’in ise 

doğuramadıkları sebebiyle “kart kısraklara” benzetildiği, bu benzetmenin kendilerini incittiğine 

dikkat çekilmiştir. 

Olumsuz yaklaşımların yoğunlaştığı ve damgalanmanın sıklıkla görünür olduğu bir diğer 

tema, doğuramayan kadınların gündelik yaşamlarının diğer alanlarında da başarısız ve 

beceriksiz görülmeleri, “kısırlık” kusurlarının diğer bütün olumlu özelliklerini de gölgelediği ve 

kısır kadınlara bir bütün olarak olumsuz değer atfedildiği sorunsalıdır: 

Bana işe yaramaz diyorlar. Ne yaparsan yap hiç kimsenin gözüne giremiyorsun, kendimi 
yıpratıyorum fakat kimse görmüyor... Bazen bir laf insanın içini acıtıyor. Mesela diyelim ki 
hamur yoğurdun ekmek pişireceksin ama kaynananın istediği gibi olmadı, bundan bile sorun 
çıkartıyorlar (K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Mesela diyelim bir komşum kalbimi kırıyordu, bir eltim bana haksızlık yapıyordu, başka biri 
ileri geri konuşuyordu, herkesin ağzını tutamazsın ki, herkes istediğini söylüyordu. Mesela 
ne yaparsam yapayım kimseye yaranamıyordum, yaptığım işlerin bir kıymeti yoktu, ne 
yapsam bana faydası yoktu. Çocuğum yok diye oturduğum ev, taktığım altın bile bana fazla 
görülüyordu, zaten hiçbir zaman kendime ait hissetmedim onları. Sanki boşluktaydım, ne 
yaparsam yapayım boşa gidiyordu sanki (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 
Yani kişisel olarak kadınlığı anneliğe indirgemiyorum, kadının tek görevi bence bu değil ama 
toplumsal olarak öyle bakıldığı için ben şu anda bu haldeyim ve benim durumumda olan 
milyonlarca kadın gibi. Anne olamayan kadının evliliğinde, çevresinde bir kıymeti olmuyor, 
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ağzınla kuş tutsan o eksik, yarım, işe yaramaz, kısır, çorak toprakmışsın gibi algısından 
kurtulmana izin vermiyorlar çünkü tam olarak sana bunu kendileri dayatıyor, sen de bir 
yerden sonra kabulleniyorsun farkında olmadan (…) (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Bu beyanlarda kadınların gündelik yaşamlarında sosyal çevrelerinden doğrudan ya da 

dolaylı olarak gördükleri, duydukları olumsuz etiketlemelerle yaşadıkları duygusal ve psikolojik 

şiddetin izleri ve kendilik algılarındaki yansımalarına dikkat çekilmiştir. Nitekim her üç 

katılımcının da yaşamın geri kalan alanlarında ne kadar becerikli ve iyi olurlarsa olsunlar, 

çocuksuzluklarının bütün bunları gölgeleyerek bir “kara leke” gibi kendilerine yapışmasından 

muzdarip oldukları anlaşılmaktadır. Anne olamayan, çocuksuz kadının evliliğinde ve sosyal 

çevresinde kıymetsiz olduğunu ve sahip olunan pozitif özellik ve meziyetlerin bile görünmez 

olduğundan şikayet edilmektedir. Bu noktada Goffman’ın deyimiyle bizler, “bir kusuru temel 

alarak geniş bir kusur yelpazesini yakıştırma eğiliminde oluruz” (1963/2014: 34). Bir başka 

deyişle, kısır kadınları algılamaya dair orijinimize “kısır” olduklarını yerleştirerek, kimliklerini 

kısır olmalarına indirgemekteyizdir. Kadınları tanımlayan anahtar kavram ya da olgu, kadının 

en görünür, en belirgin ve en “affedilmez” kusurları olan “kısırlıkları”na dönüşmektedir.  Öte 

yandan K-28’in beyanı bağlamında kadınların içselleştirilmiş damgalanma evresine geçerek 

belli bir zamandan sonra kendilerine yöneltilen eksiklik, yarımlık, işe yaramazlık gibi olumsuz 

atıfları içselleştirerek kendilik değerleri ve özsaygılarında azalma yaşadıkları da görünür 

olmaktadır. Bu dönüşüm zamanla bir kısır döngüye evrilerek, kadınların süre gelen sorunlar 

karşısında çözüm arayarak mücadele etmek yerine, nasıl olsa hiçbir şeyi değiştiremeyecekleri 

inancıyla öğrenilmiş çaresizlik algısının pekişmesiyle sonuçlanmaktadır: 

Yani doğrusu ben sürekli ihanete uğradığım ve bu da herkes tarafından bilindiği için işte 
kalabalık ortamlarda, düğün, taziye, ev gezmesi gibi durumlarda yüzüme alaycı ve acıyarak 
bakarlardı. O bakışlardan çok şey okumuşumdur. Acaba bunun ne eksiği, hatası, kusuru var 
ki kocası aldatıyor, işte zavallı kadıncağız çocuğu olmuyor, işte kocası haklı o da çocuk 
doğurabilseydi gibi cümleleri içlerinden geçirdiklerini yüzlerinden okuyabiliyordum. O 
anlarda o koca ve kalabalık ortamlarda kendimi küçücük hissediyordum, ezilip 
büzülüyordum. Hala bile hatırladığımda ağlamaklı oluyorum (K-28, 22 yaş, 12 yıllık evli). 
 
Bir duydum iki duydum üçüncüsünde kavga ettim ağladım ortamlarda kendimi paraladım. 
Ama baktım millet derdimi dinleyip halimi anlamak yerine arkamdan gülüyor dalga 
geçiyormuş. Ben de o gün bugündür bıraktım. Millet ne derse desin, ben yaranamadıktan 
sonra? Kim ne istiyorsa onu desin, ben yoruldum artık (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 
İnsan üzülmez mi canım, üzülmediğim gün yok. Millet sözde iyi niyetle keşke Allah sana bir 
çocuk verseydi de bu yalnızlıktan tek başınalıktan kurtulsaydın diye dua ederken aslında bir 
yandan da kısırlığımı yüzüme vuruyor. Üstüne bir de insan kuma gelince üzüntüsü 
katlanıyor, çünkü kuma gelmişsin, sevmeyenin, istemeyenin, seni hor görenin çok. Üvey 
evlatlardır, eltilerdir, kumadır, elbette laf ediyorlar, kulağıma geliyor çoğu şey, yüzüme 
söylemiyorlar ama biliyorum arkamdan söylendiğini, duymazdan geliyorum (K-26, 47 yaş, 
12 yıllık evli). 

 
Kimseyle öyle pek diyaloğum yoktu, yani gelen giden oluyordu ama herkesle, yakın 
akrabalarla bile hep mesafeyi korudum. Öyle zırt pırt meseleyi açıp ulu orta konuşmalarına 
izin vermedim. Bu yüzden pek bir şey de duymadım, yani ufak tefek şeyler geliyordu 
kulağıma ama büyütmedim dert etmedim. Yani milletin yüzüme vurduğu, işte sözde 
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üzüldüğünü söyleyerek aciz olduğumu ima etmesine şahit oldum ama Allah şahit sanki şu 
duvara söylüyordular, hiç de dert etmedim.  Zaten dert etsem ne olacak ki, herkes bildiğini 
okuyor. Millet malzeme peşinde, konuşup da malzeme vermek yerine susup kabullenmeyi 
tercih ettim (K-27, 58 yaş, 44 yıllık evli). 

 

Gözden düşmüş, aşağılanmış ve itibari sarsılmış (Goffman, 1963/2014) kısır damgası 

yemiş kadınların sosyal ortamlarda bir araya geldikleri diğer insanlar ve özellikle de 

kadınlardan duydukları sözler,  gördükleri davranışlar,  kendilerine yöneltilen imalı bakışlar ve 

hatta kendileri için sarf edilen “daha bir çocuğun yok mu”, “Allah sana da nasip etsin”, “tedavi nasıl 

gidiyor” şeklindeki iyi niyetli söylemlerden bile kendilerine dair olumsuz algılarını pekiştirecek 

sonuçlar elde ederek içselleştirilmiş damgalanmalarını güçlendirmeleri söz konusudur. 

Özetle, anne ol(a)mamanın kabul gören kadınlık halinin, diğer bir deyişle “norm”un 

dışında kalmak olduğu anlamına gelerek, anne olmayan kadınların anne olanlara kıyasla 

toplumsal değerler hiyerarşisinin altında konumlandırılması söz konusudur (Salman Yıkmış, 

2018: 93). Nitekim, özellikle kırsal yaşam alanlarında çocuksuzluğun damgaladığı kısır kadın, 

üzerine kuma getirilmesi, evde hizmetçi muamelesi görmesi, miras hakkından men edilmesi gibi 

ayrımcı pratiklere maruz kalabilmektir (Acıpayamlı, 1974). Daha da çarpıcı olanı anneliği 

deneyimlemiş, hali hazırda çocuk sahibi olan kaynana, elti, görümce, yakın akraba ve komşu  

olan “diğer” kadınların kısır kadının damgalanması sürecinde aktif rol oynayarak birer “fail” 

konumunda olmaları ve ataerkil cinsiyet pratiklerinin ve sosyal baskıyı güçlendiren denetim 

mekanizmalarının yeniden üretilmesine bilerek ya da bilmeyerek katkı sağlamalarıdır. 
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Şekil 4.8. Sosyal Çevreden Gelen Tepkiler 
 

4.2.8. Çocuksuzluğa/Kısırlığa Karşı Verilen Tepkiler ve Çocuksuzluktan Kaynaklanan 

Duygular 

Biyolojik bir sorundan kaynaklı olarak açığa çıkan “kısırlığın”,  bir kadın için 

toplumsal/kültürel bir sorun olan “anne ol(a)mamışlığa” dönüşmesinin kadının kimlik bilinci, 

kendilik değeri, benlik saygısı, özgüveni ve bedenine yönelik algıları üzerinde çok çeşitli 

dışavurumları mevcuttur. Nitekim anne olmak ya da olmamanın bireysel, biyolojik bir sağlık 

sorunundan çok daha ötesinde bir dizi toplumsal ve kültürel bağlamlara karşılık geldiği, 

anneliğin herkesi ilgilendiren ve herkesin üzerine kafa yorup fikir beyan edebileceği bir mecra 

haline dönüşmesi söz konusudur (Dudu Karaman & Doğan, 2018: 1493). Bu bağlamda kadınlar 

için anneliğin mensup olunan cinsiyete özgü bir norm olduğu egemen cinsiyet kültüründe, 

normu ihlal ederek “düzenin selameti”ne zeval getirdiğini anlayan, infertil/kısır olduğu gerçeği 

ile karşı karşıya kalan kadınların tepkileri farklı içerik ve düzeylerde olabilmektedir. Kadınlar 

bu gerçek karşısında sırasıyla şok, şaşkınlık ve inanmama; yadsıma/inkar etme, kızgınlık ve 

anksiyete, öfke, kontrol kaybı, suçluluk ve son olarak çözülme/kabul etme evrelerine girerek 

Sosyal 
Çevrenin 

Yaklaşımları  

Olumlu/Destekleyici 

destek/teselli 

tedavi 
konusunda 

yönlendirme, 
tavsiye verme  

dua etme 

Olumsuz/Dışlayıcı 

ayıplama, 
kınama 

ilahi 
cezalandırma 

ile 
ilişkilendirme 

alay etme, 
küçümseme 

kuma ile 
tehdit etme 

olumsuz 
söylemlerde 

bulunma  
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tepki verebilmektedir (Keskin & Babacan Gümüş, 2014: 10; Kırca & Pasinlioğlu, 2013: 171; 

Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008: 114). 

Bu çalışmada görüşülen kadınların da bu sorun karşısında kendini suçlu ya da eksik 

görme, kendine acıma, umutsuzluğa düşme, çaresiz hissetme, isyan etme, bazı söylemlerden 

(Allah sana da nasip etsin, henüz bir çocuk yok mu, sorun kimden kaynaklı, tedavi nasıl gidiyor 

gibi) bıkma ya da incinme, öfke duyma, isyan etme, kendini izole etme ve içe kapanma gibi 

birtakım duygusal ve psikolojik tepkileri dışa vurdukları görülmektedir. Nitekim, çocuk sahibi 

olamamanın her iki cinsi de duygusal olarak etkilemesine rağmen, doğurganlık kadın bedeni ile 

özdeşleştirildiği ve dolayısıyla da kısırlığın erkek kaynaklı olduğu durumlarda bile kadına mal 

edildiği için kadınların daha fazla stres ve baskı yaşadıkları, anksiyete ve depresyona daha fazla 

maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu bağlamda katılımcı beyanlarında çocuk sahibi olamamak, 

anne olamamak ya da kısırlığın sonucu olarak açığa çıkan en belirgin duygusal tepkilerden ilki 

kendini suçlu, değersiz ya da eksik görme durumudur: 

Kendimi eksik yarım, güçsüz, değersiz hissettiğim zamanlar oluyor. Kendi kendime 
üzüyorum kendimi ve içime atıyorum. Bazen eşimle oluyor ama millete yansıtmam. Bir 
sıkıntı olduğunda bizim derdimiz zaten bize yeterli birbirimizi üzmeyelim diyorum (K-3, 31 
yaş, 10 yıllık evli). 

 
İnsan her zaman o eksikliği hissediyor. Yalnızsın, kimse yok arkanda, eşim bazen arkamda 
bazen değil. İnsanlarla paylaşamıyorsun. Sonuçta teksin. Sadece bir tane bile çocuğum 
olsaydı onlara sığınırdım ama yok (K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 

 

K-3 ve K-11’in aktardıklarından ataerkil cinsiyet kültüründe çocuk sahibi olmanın 

kadının varlığını tamamladığı, onu hamlıktan/pişmemişlikten olgunluğa eriştirdiği ve anne 

olarak kendini gerçekleştirdiği anlamına geldiğini söylemek mümkündür.  Bu durumun 

olumsuzlaması olarak çocuk sahibi olamamışlığın karşılığı ise eksiklik, yarımlık ve değersizliğe 

tekabül etmektedir. 

Çocuk sahibi olamamaktan kaynaklı mutsuz bir evlilik yürüten ve nihayetinde evliliğini 

sonlandırmak durumunda kalan K-12’ye göre ise, çocuk isteği hem kadınlık algısını 

güçlendirecek hem de evliliğini kurtaracak duygusal bir “araç” konumunda olmuştur: 

Ben tabii ki hep kendimi yarım hissettim. Aslında şimdi fark ediyorum da çocuğa o zamanlar 
psikolojik bir sığınma olarak bakıyormuşum. Çocuğum olursa tesellim olur, belki kocam da 
iyi olur diye. Çocuğum olmadığı için kendimi kadın hissetmiyordum. Eksik, yarım 
hissediyordum hep. Çünkü toplum olarak öyle, eğer çocuğun varsa tamsın. Tamam annelik 
çok güzel bir duygu herkes yaşamak ister ama olmayınca da olmuyor. Ben aştım bunları 
artık. (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 
 

Toplumumuzda evlilik kurumunun en temel görevlerinden biri olarak çocuk sahibi 

olmak,  evli çiftleri birbirine bağlayarak evliliklerin sürdürülmesinde “araçsal” bir konumda yer 

alabilmektedir. Özellikle uzun süreli tedavilerin ardından yıpranmış karı-kocaların mutsuz 

evliliklerini aydınlatan bir “mucize” ile çocuk sahibi olmak evliliklerin sürdürülmesinde olumlu 
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rol oynamaktadır. Nitekim çocuk sahibi olmak evlilik yaşantısında asli amaç olup, çiftlerin 

çoğunluğu bu görevi yerine getirmeyi arzulamaktadır (Keskin & Babacan Gümüş, 2014: 14). 

Öte yandan, önceleri kendileri özsel olarak eksik hissetmeseler dahi zamanla sosyal 

çevreden gelen sosyal baskı, ayıplama ve damgalama süreçlerinin sonunda “kusurlu/kabahatli” 

olduğunu kabullenen, bu bağlamda içselleştirilmiş damgalanma örneğini yansıtan katılımcılar 

da mevcuttur: 

Allah eksik yaratmamıştır ama toplumun gözünde ne yazık ki eksik olarak görülüyoruz, 
bakan gözler onu hissettiriyor. Bazen soruyorum, yani ne kusurum vardı da başıma bu geldi, 
neden ben? (…). Ne bileyim, sanki bir şeyini kaybetmişsin de, yerine ne koyarsan koy 
dolmuyor yeri. Yani kusurumuz olmasa da kusurlu hissediyoruz çoğu zaman (K-21, 40 yaş, 
26 yıllık evli). 

 
Hayattayız ama yaşayan ölüler gibiyiz bu dertten dolayı, hayatımız yok ki, kendimizi 
düşünmekten çoktan vazgeçtik. Yani baştan sona altından olsak ne yazar, ne fayda? Bu 
dünyaya bir tohum serpemedikten sonra… Aslında ben kendimi öyle görmüyordum ama işte 
bu Şırnak milleti insanı kendinden nefret ettiriyor. Kahrımızın sonu yok, en kötüsü de kimse 
seni anlamıyor, kimse kendini senin yerine koymuyor, bu halin ne kadar insanın içini 
yaktığını görmüyor, tam tersi onlar sana naz yapıyor, dert yanıyor, sitem ediyor. Sanki kendi 
sıkıntımız azmış gibi bir de millet üstüne koyuyor. (…). Dünyada türlü türlü dert vardır ama 
emin ol ki hiçbiri çocuksuz kalmak, bu dünyadan yalnız başına göçüp gidecek olmak kadar 
ağır değildir (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 
 
Hayatım bu sorundan dolayı sürekli sıkıntıyla geçiyor. Hayatın sıkıntılı olduğunda yediğin 
yemeğin bile tadı yok, uykuların sürekli bölünüyor, başını yastığa kahırla koyuyorsun. 
Gözümde hayatımın hiçbir kıymeti yok, hayatım bomboş geliyor bana. Çok hamarat, temiz, 
becerikli, iyi bir kadın olabilirsin ama, çocuğun olmayınca bunların bir kıymeti olmuyor, 
çocuğum olsaydı bu sözleri duymazdım (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 

 

Çocuksuzluktan kaynaklanan eksiklik duygusunun yalnızlıkla özdeşleştirilmesi söz 

konusu olup, dert yanılan kimsesizlik, yersiz-yurtsuzluğun katılımcılarda tarifsiz bir boşluğa ve 

kedere yol açtığı gözükmektedir. Çocuksuzluğa verilen tepkiler arasında belirgin olan bir diğer 

tema kendine acıma ve haline üzülmedir: 

Kendime üzülüyorum, acıyorum halime. Bir tane bile çocuğum olsaydı, akşam karanlık çöker 
çökmez kocamla yalnızlıktan sıkıldığımız için erkenden uyuyacağımıza, bir demlik çayımızı 
alır şu kapının önündeki akşam serinliğinin tadını çıkarırdık torunlarımla belki de. Yaşım 
nerdeyse 60’a vardı, hala çok üzülürüm bu halimize, kabullenemedim bir türlü, bu halimle 
elime bir bardak su verecek olan yok. Hastalıklarım artıyor her geçen gün, üzüntüden 
olduğunu biliyorum, üzülüyorum. Her adet başlangıcında hayal kırıklığı yaşıyordum, ama 
işte artık umutlanamıyorum bile. Kahırdan ne sonuç çıkar ki, ne kazanırsın kahırla, onu da 
bıraktım artık, boş verdim.  (K-14, 58 yaş, 38 yıllık evli). 

  

K-14’ün beyanında yine çocuksuzluğun yalnızlıkla ilgisine değinilmekte, çocuksuz 

hayatın kendilerinde yarattığı hayal kırıklığı ve kendine acıma duygularına vurgu yapılırken, bir 

yandan da fiili olarak çocuk sahibi olmanın imkansızlığına rağmen durumu kabullenememeye 

dikkat çekilmektedir. 

Eşimin ailesiyle kalıyorken kaynanamdan duyduğum laflar canımı acıtıyordu, kendime 
acıyordum. Çünkü kaynanamın hiç umurunda değildi, dert etmiyordu kendine. Bir gün bile 
gel beraber şu hekimin yanına gidelim, şu şeyhin ziyaretine gidelim belki duası sana yarar 
demedi, zoruma gidiyordu bu. Zaten suçun benden kaynaklandığını sanırken çok zalimlik 
ediyordu, ama sonra oğlunda olduğunu öğrendiğinde biraz yumuşadı, yine de her fırsatta 
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suçu bana atıyordu, çocuktum evlendiğimde çocuğum da olmayınca kaldırabileceğimden 
fazla yük veriyordu, iş buyuruyordu, madem çocuk da doğuramıyorsun bari evin işlerini gör 
diyordu, her işime de bahane bulup beğenmemezlik ediyordu. Şimdi aramız iyi, seviyor beni, 
haksızlık ettiğini düşünüyor, kendince çabalıyor da bizim için ama benim gözümde bir 
kıymeti yok. Zamanında içimde çok yara açtı çünkü (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 

 

K-21’de, çocuksuzluğa dair sorunun kaynağı kendisinde olmamasına rağmen 

kaynanasından gördüğü zulüm ve desteksizlikten dolayı kendine acıma söz konusudur. Öte 

yandan K-8 için kendine acıma hali çocuklu kadınların nazar edileceği korkusuyla çocuklarını 

kendisinden sakınması ile açığa çıkmış olup; kendisinin de sakınmayı, koruyup kollamayı içeren 

analık duygusunu tadamayacağına dair üzüntü ile pekişmiştir.  

Mesela çoğu kez çocuklu kadınların çocuklarını görmeme, sevmeme, dokunmama izin 
vermediğine şahit oldum, kaçırdılar çocuklarını benden haset edeceğim kıskanacağım diye. 
En çok bu zamanlarda halime acıdım, ölüp gideceğim bu tattan mahrum kalacağım diye hep 
ağladım. Ama Allah şahittir, Allah bana öyle bir güç ve sabır vermiş ki, bugüne kadar 
kimsenin çocuğuna hasetle bakmadım. Her adet olduğumda yas tutar gibi karalar bağladım 
yıllarca, çocuksuz kaldık diye ağlarken eşim hep teselli etti beni, Allah büyüktür bizim de 
payımızı saklamıştır derdi hep (K-8, 60 yaş, 48 yıllık evli). 

 

Bazı katılımcılar için kendine acıma duygusu, gündelik yaşamın diğer alanlarında ne 

kadar becerikli, hamarat, temiz olurlarsa olsunlar çocuksuzluğun gölgesinde kalarak 

kıymetsizleştirilmelerine yönelik bir sitem içermektedir: 

Kendimi hiç suçlu hissetmedim ama kendime çok acıyordum, hak etmediğimi düşünüyordum 
bu hayatı. Ne bileyim, mesela öyle güzel ekmekler pişirirdim ki, görenin ağzı açık kalırdı, ama 
eminim ki milletin gözünde bir hiçti, baştan aşağı altın olsan fayda etmezdi, kıymetin 
bilinmezdi. O kadar temizlik hastasıydım, affedersin pislik götüren evlerini yeni baştan 
yarattım, ama sorsan şu çöp kadar kıymeti yoktur (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Bazı katılımcılarda ise eksiklik duygusu yakın çevrenin dayatmaları sonucunda 

içselleştirilebilirken, kendine acıma hali kimi zaman “ne günahım vardı” cümlesi ile özetlenen 

bir isyana dönüşmektedir: 

Kendime sorsan suçlu hissetmiyorum, benim suçum değil ki ben mi yarattım kendimi? Ama 
milletin sözleri ister istemez bazen kendini eksik hissetmene yol açabiliyor. Çünkü o kötü 
sözleri duyduğunda kendi kendine soruyorsun, Allah’ım benim ne günahım vardı da bunların 
diline düşürdün? Mesela düşünüyorum benim gibi Kur’an ında, namazında niyazında, 
hamarat, becerikli, güzel yemek yapan, görgülü, temiz, güzel bir kadının ne günahı vardı? 
Bazen bakıyorum anneliği zerre beceremeyenin 10 tane çocuğu var hepsi ortalıkta üstsüz 
başsız pasaklı, valla ne yalan söyleyeyim üzülüyorum halime o zaman. (K-27, 47 yaş, 12 yıllık 
evli). 
 

Kocasının çoluk çocuğa karışmış ilk karısının üstüne kuma gelerek şimşekleri üzerine 

çeken ve öte yandan kuma geldiği halde çocuk doğuramayan bir başka katılımcı ise, 

çevresindeki insanlardan bunu yaptığı için Allah tarafından cezalandırılmış gibi muamele 

gördüğünü ve bundan dolayı haline acıdığını beyan etmektedir: 

 
Halime çok üzüldüm, acıdım, kendime ağladım. Çok zor güzelim, bazen kendi kendime 
konuşurken, kendime ya da şansıma söylenirken buluyorum kendimi, kafayı yediğimi 
düşünüyorum. Ama bazen de kendi kendimi teselli ediyorum, kocam da hep söylüyor, bu 
dünyada ilk değil son da değilsin, senin gibi binlercesi var, tırnağını hiçbir çocuğa değişmem, 
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ben sana kıyamıyorken sen niye kendini heba ediyorsun? Ben seni kendime aldım, çocuk 
beklentim yok senden, huzurumuz olsun biz bize yeteriz diyor. İlk eşi de yaşlı ve hasta zaten, 
ondan ümidi kesmiş, seninle beraber yaşlanacağız bana lazımsın diyor. Ama tabi işte benim 
de bir kalbim var ben de herkes gibi analığı tatmak, çocuğumu kucağıma almak, emzirmek 
istiyorum. En zoru da kuma gelip de çocuk doğuramamak, kimse yüzüme demiyor ama bu 
mevzu her açıldığında kumanın günahından, onun günahını aldın diye çocuğun olmuyor, 
senin cezan da bu derlermiş gibi baktıklarını hissedebiliyorum (K-27, 47 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Kadınların kısırlık/çocuksuzluk karşısında sıklıkla tecrübe ettikleri bir diğer başat 

duygu durumu umutsuzluk, çaresizlik, üzüntü ve strestir. Katılımcılardan bazıları çocuk 

doğuramamaktan kaynaklanan aile içi sorunlar karşısında çaresiz kaldıklarına ve maruz 

bırakıldıkları dışlayıcı pratiklerin benlik saygılarını aşındırdığına ve bu durumların stres, kaygı 

ve umutsuzluk düzeylerine olumsuz etkide bulunduklarına dikkat çekmektedir. K-10 için söz 

konusu sorunun/durumun herhangi bir ortamda, mekanda ya da zamanda mevzubahis edilmesi 

bile strese girmesi ve üzülmesini kendiliğinden tetiklemektedir: 

 
Mesela şu anda, üzerine konuştuğum, bahsi açılan her anda ve her ortamda ağlamayı ve daha 
da strese girmeyi engelleyemiyorum (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 

 

Suriye kökenli olan aynı katılımcı, kendisinden kaynaklanan kısırlık sebebiyle eşine 

üzerine kuma getirmesine ya da boşamasına razı gelmek ve kafasında çizdiği kötü senaryonun 

gerçekleşmesi halinde durumu kaldıramamak arasında sıkıştığını ve bundan dolayı yoğun 

biçimde çaresizlik hissettiğini şu şekilde açıklamaktadır: 

Bazen kocamın beni boşamasını düşünüyorum, ailem hayatından memnun değilsen dön gel 
Suriye’ye diyorlar, destek çıkacaklarını söylüyorlar. Hatta eşime kendine başka bir kadın al, 
evlen diyorum, sonra düşünüyorum üzerime kuma gelen evde nasıl nefes alacağım, buna 
nasıl katlanacağım, eşim gözümün önünde ona kıymet verirse kahrımdan öleceğimi 
düşünüyorum, ya da başıma bir iş getirmekten [intihar kastedilmektedir] korkuyorum. 
Eşime de üzülüyorum, bir taraftan keşke evlense de boy boy çocukları olsa diyorum, öbür 
taraftan kumaya nasıl tahammül edeceğimi düşünüyorum, iki arada bir derede kalıp ne 
yapacağımı şaşırıyorum, doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. Tedavide de geç 
kaldık, çok erken müdahale etseydik belki çoktan çocuklarımız olmuştu, ne bileyim bu benim  
talihsizliğim işte. Çok defa eşime dedim ki çok uzağa değil en azından Diyarbakır’a gidelim 
belki bir umut vardır, oralı olmuyor, yanaşmıyor ne dediysem. Tedaviye verecek param yok 
diyor, ama ikinci eşi almak için planlar yapıyor, o kumaya para gitmeyecek mi, ona 
vereceğine tedaviye verelim diyorum oralı olmuyor (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 
 

Kendisini dini bütün, inançlı biri olarak tanımlayan bir katılımcının, eşi ve eşinin ailesi 

tarafından günahkar ve lanetli olduğu gerekçesiyle çocuksuzlukla cezalandırıldığı algısına 

maruz kalarak çaresizlikten kaynaklı kimi zaman isyan ettiği, ancak buna rağmen Allah’tan 

gelenin hayırlı olduğuna inanmasının sebepleri şu şekilde anlatılmıştır: 

Yani bilmiyorum, çok defa çaresiz hissettim isyan edecek raddeye geldim ama asla Allah’ın 
bir cezası olarak görmedim, çünkü eşimin ailesi hep günahkar ve lanetliymişim de ondan 
çocuğum olmuyormuş gibi hissettirirdi. Rabbimden gelen her şeyin bir hayrı olduğuna 
inandım, hatta bazen dedim ki iyi ki de bu adamdan çocuğum olmamış ki boşanabileceğim 
ondan, eğer çocuğum olsaydı ona bağlı kalıp ömür boyu bu eziyet ve işkence devam edecekti. 
Yani beni insanlıktan çıkardılar nerdeyse çocuğum olmamış diye şükredeceğim. Hatta sana 
şöyle söyleyeyim, ben tüp bebekle hamile kaldıktan sonra bana şiddeti daha çok arttı, 
tahammülsüzlüğü tavan yaptı, işte oradan anladım ki çocuğumun olmaması onun 
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kalkanıymış aslında, zaten istemiyormuş hamile kalmamı. Hamile kaldığımda başıma 
kakacak beni suçlayacak bir şeyi elinde kozu kalmadı diye çocuğu düşürtene kadar dövdü 
beni.  E tabi zamanla senin de kendine karşı saygın bitiyor, özgüvenin sarsılıyor. Zaten 
çocuğun olmuyor diye eksik hissederken bir de üzerine aldatılınca demek ki ben sorunlu bir 
kadınım, başıma gelenleri hak ediyorum diye düşünmeye başladım bir süre. Yani bana 
ezikliğimi kabul ettirdi, bir de bu hallerine katlanmaya devam edip millet ne der diye 
boşanma sürecini geciktirdikçe kendimden daha çok tiksindim (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Burada katılımcının, yaşadığı dışlanma/damgalanma süreçlerinin yarattığı ağır duygusal 

tahribatların etkisiyle Allah’a isyan etme ve Allah’tan gelenin hayırlı olduğuna inanmak arasında 

paradoksal bir ilişki kurarak çelişkiye düştüğü gözlemlenmektedir. 

Çocuk sahibi olamamanın kadınlarda psikolojik travmaya, kimlik krizine, benlik 

saygısının azalmasına, yetersizlik hissine, suçluluk duymasına, depresyona girmesine neden 

olduğu (Keskin & Babacan Gümüş, 2014: 14); ayrıca erkeklerden daha çok toplumsal baskı ve 

damgalanma pratiklerine uğradıkları için daha fazla kaygı, stres ve depresyona maruz kaldıkları 

(Karaca & Ünsal, 2015: 127) bilinmektedir. Dolayısıyla kadınların gündelik yaşamlarında yüz 

yüze kaldıkları olumsuz deneyimlerden dolayı yaşam kalitelerinin düşmesi söz konusudur. 

Çocuksuzluk karşısında kadınların sıklıkla dışa vurduğu bir başka duygusal tepki, “Allah 

sana da bir evlat nasip etsin”, “daha bir çocuğun olmadı mı?”, “çocuğun neden olmuyor?”, “sorun 

kimden kaynaklı?”, “tedavi nasıl gidiyor?” (Bal, 2014) gibi sorular veya temenniler karşısında 

incinme veya öfkelenme olarak açığa çıkmaktadır. Çocuklu kadınların çocuksuz kadınlara hamile 

kalabilmeleri yönünde tavsiye verdikleri, kendi deneyimlerini ve bilgilerini paylaştıkları; bu 

konuda alternatif tedavi yöntemlerini içeren geleneksel uygulamalar ve cinsel birlikteliğe dair 

tüyolardan hoca-türbe ziyaretlerine uzanan geniş bir öneriler listesi sundukları bilinmektedir. 

Çoğu zaman “iyi niyetle” yapıldığı düşünülse dahi, bu öneri-tecrübe listesi kadınların anne 

olması gerektiğine dair mutlak inanç ve otoriter bilgiden gelerek anne olamayan kadınlar 

üzerinde toplumsal baskı ve denetim mekanizmalarını güçlendirmektedir. Dolayısıyla ne kadar 

“iyi niyetli” olursa olsun hamilelik, çocuk sahibi olma, tedavi sürecine dair her soru, iyi yönde 

dilek ve önerilerin arka planında anne olamayan kadının diğer kadınlara kıyasla toplumsal 

kabul ve onaya “henüz” layık olmadığının, toplumsal statü olarak onlardan daha düşük 

olduğunun “örtük” bir ifadesidir. Bu bağlamda, özellikle sosyal ortamlarda ve mekanlarda 

çocuksuz kadınlara yöneltilen üstü örtük “suçlama” ifadelerinin zamanla katılımcılar için 

dayanılmaz, katlanılmaz hale geldiği paylaşılmakta, hatta söz konusu söylemlerin kadınlarda 

kırılma, incinme veya öfkelenmeye yol açtığı beyan edilmektedir: 

Hani bazen diyorlar ya, Allah sana da versin diye, dua ediyorlar ya, ondan bile nefret eder 
hale geldim, hiç duymak istemiyordum, tedavi sırasında o stresi ölesiye yaşıyordum. Ama 
tüm bunlara rağmen kimseye yansıtmadım hep içime attım kimseye saygısızlık etmedim (K-
28, 32 yaş, 12 yıllık evli) 

 

Çocuk sahibi olmak için tedavi olan K-28 için “Allah sana da versin” gibi olumlu içerikli 

bir temenni, dua cümlesi, artık duymaktan korktuğu ve bıktığı negatif bir içeriğe dönüşmüştür. 
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Buna benzer bir ifadede K-11, doğurganlığını denetleyen sorulardan bıkarak soruların altında 

art niyet emareleri görmeye başlamıştır: 

Kalabalık ortamlara girdiğimde izin vermiyorum konunun açılmasına. O kadar bunaldım ki 
daha olmadı mı, nasıl gidiyor, e olmayacak mı gibi sorulardan. Allah’ın takdiri diyorum, 
kimse bir şey yapamaz diyorum. Allah sana vermiş bana vermemiş ne demeye çalışıyorsun? 
Açık açık gözüme sokmaya mı çalışıyorsun? (K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 

 

K-19’un bu konudaki deneyimi ise, çocuksuz/anne olamamış bir kadının çoğunluğun 

bakış açısından nasıl yansıdığına ironik bir şekilde dikkat çekmektedir: 

Gerçekten çok ilginç insanlar, dışarı çıkıyordum beni görünce ağlayan bile oluyordu, yani 
sanki kanser olmuşum da ölecekmişim gibi davranıyorlardı, niye işin peşinden gitmiyorsun 
gibisinden şeyler diyorlardı. İyilik ettiklerini düşünüyorlardı ama moralimi daha çok 
bozuyorlardı. Herkes, yakın çevre, yabancılar, beni tanıyan herkes. Bir de sorunun kimden 
kaynaklı olduğunu bilmeden konuşup ediyorlar (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Burada kadının kısır/çocuksuz oluşunun “ölüm döşeğinde yatmak” ile eşdeğer görülen 

amansız bir hastalığa yakalanmakla özdeşleştirildiği göze çarpmaktadır. Öyle ki, bu “hastalığa” 

tutulan kadın için gözyaşları akıtılmakta,  bir an önce şifa bulması için dualar edilmektedir. Öte 

yandan, bazı çalışmalarda kısır/infertil kadınların yaşadıkları stres ve acının kanser ve kalp 

yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda yaşanan düzeye yakın olduğu açığa çıkmıştır 

(Karaca & Ünsal, 2015: 127). Dolayısıyla hem çocuksuz kadınların kendilerini amansız bir 

hastalığın pençesinde hissettikleri, hem de sosyal çevrenin onları bu bakışla algıladıkları 

söylenebilir. 

İyi niyetli sorgulamaların infertil kadınlara çok istedikleri halde mahrum kaldıkları ve 

kendilerine “eksikliklerini” hatırlatan bir baskı-denetim mekanizmasına dönüşmesine ve bunun 

benlik saygısı ve özgüven algısında yarattığı tahribata dikkat çeken bir katılımcının görüşleri şu 

şekildedir: 

Komşularımın hepsinin bana çok üzüldüğünü ve dua ettiğini biliyorum. Ne zaman görseler 
sorarlar, bir şey var mı diye [hamilelik anlamında]? Onların bunu iyi niyetle yaptığını 
biliyorum. Ama onlar her sorduğunda çocuğumun olmadığını yeniden hatırlıyorum ve keşke 
bir çocuğum olsa da artık bu soruyu duymasam diye Allah’a yalvarıyorum. Bununla ilgili her 
soru, her ima ve her iyi niyetli dua bile bana sıkıntı yaratıyor, çünkü eksikliğimi bana yeniden 
hatırlatıyor (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 
 

Öte yandan bu minvalde söylemlerin bazı katılımcılarda yarattığı öfke, kırgınlık ve 

bıkkınlık duygularına daha fazla maruz kalmamak adına kalabalık ortamlardan kaçınmak, insan 

içine çıkmamak şeklinde kendini dış çevreden soyutlama ya da izole etmekle sonuçlandığı da 

görülmektedir: 

Yani ben insanların içine çıkmak istemiyorum, kalabalık olan yerlere gitmek istemiyorum.  
“Senin daha çocuğun olmamış mı” diye sorup durdukları için. Ama ister istemez bazen 
gidiyorum, çok değil yine de kendimi geri çekiyorum. Ortamda çok dile getiriliyor hep konu 
oraya geliyor ben ortamda olunca, yani sanki zavallıymışım gibi bakıyorlar. Belki de iyi 
niyetledir ama ben rahatsız oluyorum artık. Bir de ardı ardına tedavi gördüm, ameliyat 
oldum, tüp bebek denedim, ister istemez millet merak ediyor soruyor (K-2, 38 yaş, 18 yıllık 
evli). 
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Yani, herkes dua ediyor, Allah nasip etsin diye, Allah razı olsun  amin diyorum. Tabii bunu 
abartanlar var bir komşumuz var. Haftada iki kere görsem her iki kere de sorar yok mu daha 
diye.  Hatta bir kere de sinirlendim, var üç tane evde saklıyorum dedim yani. Ne yazık ki bir 
yerden sonra kızgınlık ve bıkkınlık yaratıyor insanda. Hatta bende böyle bir şey oldu artık 
insan içine çıkmak istemiyorum,  böyle kendi kenarına çekmişim. Kendi evinde kimseyle 
görüşmüyorsun,  kimse sana soru sormuyor. Kimse çocuktan bahsetmesin. O hale geliyorum. 
Yavaş yavaş kendimi öyle hissediyorum (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 

 

Burada katılımcıların bir karşıt tepki ve savunma mekanizması olarak sosyal izolasyona 

yönelmeye mecbur kalmaları söz konusudur. Nitekim, tekrarlayan dilek ve temenniler, 

cevabının değişmediği bilinmesine rağmen sonu gelmeyen sorular çocuksuz kadınlar için artık 

bir motivasyon ya da destek kaynağı olmaktan öte, kendilik değerlerini örseleyen, 

“eksikliklerini” hatırlatarak yeniden üreten, öfke ve bıkkınlık yaratan denetleme aygıtlarına 

dönüşmüştür. 

Çocuksuz bir kadın olma halinin katılımcılarda yol açtığı duygusal yansımaların bir 

diğeri içe kapanmak, duygularını saklamaktır. Bu tepkiyi veren kadınlar kimsenin onları 

anlamadığı, dertlerini, acılarını paylaşmaktan uzak oldukları gerekçesiyle çareyi kendilerine 

dönmek ve duygularını saklamakta bulmaktadırlar: 

Bazen milletten duyduklarımla başa çıkamıyordum valla. İçime atıyordum hep ağlıyordum 
sürekli ağlıyordum. Dışarıdan görenler sen hiçbir şeyi takmıyorsun, kendine dert etmiyorsun 
diyorlardı, halbuki çok üzülüyor ve sürekli ağlıyordum. Allah daha beterini yaşatmasın 
diyeceğim ama gerçi böyle bir toplumda daha beteri ne olur insan bilmiyor (K-19, 33 yaş, 10 
yıllık evli). 
 
Milletin söyledikleri insanın canını yakıyor sadece bazen. Milletin söyledikleri ağır geliyor 
insana. Yüce Rabbim Elhamdülillah bize evlat nasip ediyor ama sana vermiyor diyorlar,  yüce 
Rabb'imin izniyle değil mi? Sanki kendisi yapmış çocuğunu gibi, tövbe tövbe ya. Vallahi böyle 
ileri geri konuşuyorlar, oturmuyorum, kimseyle muhabbet etmiyorum kadınların sohbetine 
katılmıyorum zaten artık. Kimseye anlatmıyorum, derdimi paylaşmıyorum (K-13, 50 yaş, 10 
yıllık evli). 
 
Çok zor zamanlarım oldu, kocama bile yansıtmadım gözyaşımı, o da görüp üzülmesin diye.  
Kimseye anlatmadım, sadece kendimle konuştum, yastıklara sarılıp ağladım, sinirlendiğimde 
duvarları yumrukladım ama kendi içime anlattım. Beni suçlayan, bana gülen insanlar beni 
anlayacak mıydı sanki? (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Kendini yalnız, değersiz ve çaresiz hissetmenin en somut ve en dayanılmaz dışavurumu 

olarak tanımlanabilecek olan intihar isteği K-12 için damgalanma ve dışlanma pratiklerinden 

kurtulmanın bir yolu olarak seçilmek zorunda kalınmıştır: 

İntiharı düşündüm, asacaktım kendimi. Anne değilim yarımım, yarımsam diğer bedenim de 
gitsin derdim. Birini gördüm gibi oldum. Önümden biri kuranla odama geçiyor. Odaya girdim 
baktım ki benim kuranım açık. Hemen tövbe ettim. Ondan sonra kendimi avuttum. Demek ki 
Allah istemiyor ve bir anlamı var. (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 

 

Bu beyanlardan katılımcılardaki en belirgin duygunun yalnızlık hissi olduğu açıkça 

görülmektedir. Özetle, sosyal çevrelerinden aldıkları tepkiler sonucunda katılımcıların çocuksuz 

bir kadın olarak eksik, yetersiz ve değersiz,  suçlu ve günahkar hissettiği görülmektedir. Bu 

hislerin kimlik algısında aşındırmalar yaratarak özgüvenini sarstığı ve benlik saygısını azalttığı; 
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bunun kendine acıma, umutsuzluk, çaresizlik ve üzüntü duyma, stres ve kaygı duyma, birtakım 

söylemler karşısında kırılma ve öfkelenme, yalnız hissetme, içe kapanma ve sosyal izolasyon gibi 

duygusal ve psikolojik tepkiler olarak açığa çıkması söz konusudur.  

 

 
Şekil 4.9. Katılımcıların Çocuksuzluğa Verdikleri Tepkiler 

 

4.2.9. Olumsuz Duygularla Başa Çıkma Stratejileri 

Egemen cinsiyet düzeni Foucault’cu bir bakışla bir makro-iktidar tezahürü olarak 

okunduğunda, toplumsal düzlemde cinsiyete özgü kalıplaşmış normlar ve rollerin dayatılması 

da biyoiktidar (yaşam üzerinde iktidar/tahakküm kurma) pratikleri olarak değerlendirilebilir. 

Bu bağlamda annelik de kadın cinsiyetinin kimlik ve beden algısını düzenleyen, dönüştüren, 

denetleyen ve kontrol eden bir biyo-iktidar aracı olarak kabul edilebilir. Nitekim doğuramayan, 

anne olamayan, kısır/infertil kadınlara yönelik damgalama, dışlama, etiketleme ve toplumsal 

baskı oluşturma süreçleri olarak açığa çıkan tüm bu sınırsız çabanın derdi “normalleştirilmiş 

özne”yi inşa etmektir. Bir kadın için “norma uygun özne” olmak, cinsiyete özgü en belirgin 

kalıpyargılardan biri olarak anneliği deneyimlemiş olmaktan geçmektedir. Bu yüzden de normu 

ihlal eden herkese hizaya gelmesi için baskı uygulanırken, baskıya maruz kalanlar da birtakım 

direnme ve başa çıkma stratejileri geliştirmektedirler. Bu çalışmanın öznesi olan gönülsüz 

çocuksuz bir diğer deyişle istediği halde anne olamayan kadınlar, her ne kadar bilerek, isteyerek 

ve iradi olmasa da hakim cinsiyet kültüründe normu ihlal edenler, hizadan sapanlar, çizgiyi 

geçenler olarak marjinalize edilmektedirler. Bu bağlamda hizaya çekilip normal’in inşasına 

katkıda bulunmaları çağrısı karşısında gündelik yaşam örüntüleri içinde birtakım başa çıkma 

Çocuksuzluğa 
Verilen 

Tepkiler 

kırılma, 
öfkelenm

e 

sosyal 
izolasyon  

kendini 
eksik, 

yetersiz 
görme  

kendine 
acıma, 
üzülme 

yalnızlık 
hissi umutsuz, 

çaresiz 
hissetme 

suçlu, 
günahkar 
hissetme 

içe 
kapanma 

stres ve 
kaygı 

duyma  



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

120 

stratejileri geliştirmektedirler. Görüşülen kadınlar arasında belirgin biçimde açığa çıkan ilk 

direnme odağı, olumsuz söylemler karşısında kendini teselli etmek ve umudunu kaybetmemektir: 

Hiçbir zaman umudumu kesmedim ve kesmeyeceğim de Allah büyüktür yani. Eşime de 
kızmadım, elinde olan bir şey değil o da insan sonuçta kim ister ki böyle bir şeyin başına 
gelmesini… Sorun eşimde de olsa umudumu asla kaybetmeyeceğim (K-2, 38 yaş, 18 yıllık 
evli). 

 
Asla isyan etmedim ama zaten insanın içine bir sabır giriyor ve umut ediyorsun. Umudum 
olduğu sürece gücüm de olacak. Ne zaman umudum biterse o zaman ben de biteceğim 
demektir (K-7, 40 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Şimdiye kadar kendimi hep teselli ettim, olacağına dair umudum var hep. Hani olmayacak 
desem kendimi suçlarım ama eşim çok destek çıkıyor bana, belki o biraz baskı yapsaydı 
kendimi suçlarım, ama o olacak, mutlaka olacak diyor. Hiç acelesi yok diyor. O beni böyle 
motive ediyor. Ben hiçbir şekilde kafaya takmamaya çalışıyorum ama yıllar geçtikçe,  günler 
geçtikçe yaş ilerledikçe daha çok böyle insan düşünüyor  (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 

 

Bu noktada katılımcıların bireysel ve duygusal olarak kadınları demoralize eden bir olgu 

karşısında bir savunma mekanizması olarak umut söylemini diri tuttukları ve kendilerini 

“mutlaka bir gün olacağı, başaracakları, nasip olacağına” dair teselli ettikleri göze çarpmaktadır. 

Böyle düşünen kadınlarda K-20’nin dikkat çektiği üzere yakın çevre ve aile, özellikle de eş 

desteğinin moral ve motivasyonlarına olumlu katkıda bulunması söz konusudur. Dolayısıyla her 

ne kadar yakın ve birincil ilişkilerinde sosyal baskı hissetseler de çoğu zaman yine yakın 

ilişkilerde bulundukları kişilerin desteği ile güç bulmaktadırlar. 

Bazı katılımcıların direnme stratejileri olumsuz söylemlere kulak asmama ve dert 

etmeme şeklinde açığa çıkmaktadır: 

Yani şöyle aslında ben çok kafaya takan bir insan değilim yani insanların böyle söylediklerini 
kendime dert etmem.  Ay bu şunu söyledi de kendimi üzeyim sıkıntıya sokayım değil, 
insanların söylediğini fazla takmıyorum çünkü bir şey yaparsınız iki gün dedikodunu 
yaparlar üçüncü gün unuturlar.  O yüzden insanlar ne söylediğini hiç umurumda değil 
takmıyorum. Ama bir yandan da gerçekten kendim için istiyorum, daha fazla ilerlemeden bu 
sorun.  Evet insanlar kırkından sonra, otuz beşinden sonra da anne olabiliyorlar. Hani ben 
diyorum ki aslında çocuğumla aramda fazla yaş farkı olmasın, onu anlayabileyim, onunla 
arkadaş olabileyim, çünkü biz annemle hep öyleydik.  (K-24, 27 yaş, 3 yıllık evli). 
 
Önceleri çok üzülüyor, çok soruyordum kendime neden ben diye? Ama şimdi hiç umurumda 
değil, bakıyorum suçlu ben değilim, kusur bende değil, ona rağmen elimden geleni yaptım, 
niye üzüleyim bu adam için. Kim bir şey derse ağızlarına yapıştırıyorum suç bende mi diye, 
sonra da kafama bile takmıyorum. Böyle yapmazsam delireceğim çünkü (K-4, 40 yaş, 27 
yıllık evli). 
 
Ehh, valla sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim bu kulağımdan giriyor öbüründen çıkıyor 
milletin dedikleri. Yeter ya, canımızı onlar mı vermiş ki onlar alsın. Şu kadarcık bile dert 
etmiyorum artık, çocuk diye diye başımı yediler, ömrümü çürüttüler. Artık yeter kimseye 
kulak asmıyorum (K-22, 37 yaş, 15 yıllık evli). 
 

Bu söylemlerde kadınların psikolojik olarak bir öz-savunmaya giriştikleri göze 

çarpmaktadır. Örneğin K-4, yüz yüze kaldığı olumsuz söylemler karşısında, zaten eşinin 

ilgisizliğinden kaynaklı kötü giden evliliğini de hesaba katarak çareyi 
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“kabahatin/suçun/kusurun” kendisinden kaynaklanmadığını dile getirmekte bulmaktadır. K-24, 

başkalarının hayatlarını malzeme yaparak konuşan “diğer” insanların gündemlerinin çabucak 

değiştiğini vurgulayarak önemsemediğini belirtirken; K-22 ise başkalarının söylemlerinin 

kendisinde yarattığı duygusal ve psikolojik bedellere meydan okuyarak artık dikkate almadığını 

beyan etmektedir. 

Kadınlar arasında yaygın olarak uygulanan bir diğer başa çıkma stratejisi de Allah’a 

sığınma, kadere razı gelme biçiminde somutlaşmaktadır: 

Olsa da olmasa da Allah’ın işi, her durumda şükretmekten başka çare yok. Olmasa da yapacak 
bir şey yok, Allah’a sığınıyoruz (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 
Allah’tan gelmiş kimsenin suçu yok bunda, eşimin de yok. İnançlıyım çok şükür kendimi 
Allah’a sığınarak teselli ediyorum. Tabi bunda eşimle birbirimize verdiğimiz desteğin de 
etkisi çok (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 

 
Kendimi hiç suçlamıyorum, Allahın işi, benim elimde mi bir şeyi oldurmak ya da 
oldurmamak. Milletin dediğine de pek kulak asmıyorum zaten (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Onların seviyesine inmek istemiyorum ve günaha girmek istemiyorum. Patavatsız insanlar 
hep konuşur. Onları Allah’a havale ettim. Sadece şunu diyorum sen görüyorsun Allah’ım sen 
onların hakkını ver. (K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Kendimi suçlamıyorum sonuçta Allah’ın takdiri ama yalan değil çok üzülüyorum niye 
olmuyor diye. Bazen insanlar çocuğumuz olmuyor diye söylentiler yayıyor veya çocuk sahibi 
olamıyorlar diyorlar ve ben buna üzülüyorum. Kalbim çok kırılıyor sonra yine Allah'a 
şükrediyorum Yüce Rabbim beni de görüyor onları da görüyor diyorum nasip etmiyorsa var 
bir bildiği diyorum. (K-13, 50 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Allaha havale edip sabır diledim hep, çünkü bence o lafları bana değil, O’na (Allah’a) 
ediyorlardı. Sanki benim elimde miydi? O’na (Allah’a) hoşsa bana da hoştur, bana laf ederek 
onu karşılarına alıyorlardı (K-17, 55 yaşında, 32 yıllık evli). 
 
Boşanma aşamasına geldim, iki defa çok büyük sıkıntılar yaşadım, zaten evliliğim sağlam 
değil şu anda da. O yüzden kendi ailem hiç çocuk yapma bile dedi ama ben buna rağmen 
korunmadım.  Namaz kıldım, Kur'an okudum ve şunu söyledim Rabbime, çünkü 
sığınabileceğim bir tek odur (K-24, 27 yaş, 3 yıllık evli). 

 

Buradaki beyanlardan da anlaşıldığı üzere, yaşam kalitesini ve yaşam doyumunu 

olumsuz etkileyen mevcut durum karşısında katılımcıların Allah’a inançları ve sığınışlarının 

terapötik bir işlevinin olduğu, katılımcıları ruhsal olarak sakinleştirdiği açığa çıkmaktadır. 

Nitekim, yaşamda karşılaşılan talihsizlikler, hastalıklar, kazalar ve hayal kırıklıkları karşısında 

inanç ve ibadet faktörünün sıklıkla bir baş etme stratejisi olarak kullanılması bilinen bir 

gerçektir. Yaratıcıya teslimiyetin sorunlarla yüzleşme ve mücadelede etkin rol oynadığı, 

bireylerin acısı ve gerilimini azalttığı bilinmektedir. Nitekim çocuksuzluğa odaklanan başka 

çalışmalarda da inanç, ibadet ve kadere razı gelme olumsuz söylemler karşısında etkin 

kullanılan baş etme stratejileri olarak açığa çıkmaktadır (Bal, 2014; Şen, 2011). Bu çalışmadaki 

katılımcılar için de çocuksuzluğun kendi tercihlerinden ziyade Allah’ın takdiri ya da onlar için 

hazırladığı dünyevi bir sınav olarak anlamlandırılması, mevcut sorun karşısında ruhani bir 
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arınma ve güçlenme sağlamaktadır. Bu yüzden katılımcıların hepsinin mülakatlar esnasında 

sıklıkla “Allah’ın takdirine “ atıf yaparak konuştuğunu belirtmek gerekmektedir. 

Kadere razı gelip çocuksuzluk durumunu kabullenip içselleştirerek yaşamlarına devam 

etmeye çalışanların ise beyanları şu şekildedir: 

Ne diyeceğim, kaderime razı gelmiş, evimde oturmuşum. Kocam bile lafını etmiyor artık, o da 
kabullenmiş sanki. Haa, üzülmüyor muyuz, valla tam tersi eskiden olacak diye pek kafaya 
takmıyorduk ama şimdi durumun farkındayız ve kahroluyoruz, ama elden ne gelir ki? (K-16, 
48 yaş, 27 yıllık evli). 

 
Kaderim buymuş diyorum, benim de kaderimde kısır bir adamla evlenip ömür boyu evlat 
hasreti çekmek varmış. Yani, ne yapabilirim ki başka? (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 
Nasip kısmet diyorum. Olmayınca olmuyor. Ben ister miydim bu yüzden kuma gelmesini, 
sürekli yüzüme vurulmasını? Ama artık kabullendim, sustum artık. Allah’ın kaderi işte (K-25, 
50 yaş, 30 yıllık evli). 

 

Fatalist (kaderci) yaşam anlayışı da Yaratıcı’nın takdiri algısı ile bağlantılı olarak var 

olan sorunlar karşısında gündelik yaşama devam edebilmek için etkili bir çözüm önerisi 

sunmaktadır. Kişi, kadere razı gelerek yaşam enerjisini olumsuzluklarla mücadele etmekte 

kullanmak yerine psikolojik ve duygusal olarak  “hayatta kalma”ya odaklanmaktadır. Bu 

bağlamda katılımcıların bu stratejiye çoğunlukla başvurduklarını belirtmek gerekmektedir. 

Ancak kaderi kabullenmenin buradaki katılımcı beyanlarına istinaden suskunlaşma, sorun 

karşısında sinme, mücadeleden vazgeçerek yenilme gibi kişiliği pasif konuma geçiren bir 

anlama denk geldiği göze çarpmaktadır. 

Son olarak katılımcıların gündelik yaşam akışı içinde kendilerine acıları ve kaygılarını 

unutturacak, bir anlamda günü kurtarmalarını sağlayacak başka meşgaleler bulma ve başka 

uğraşlara yönelme stratejisini geliştirdiğini söylemek mümkündür. Örneğin K-28, bir kaçış yolu 

olarak kitap okumaya ve yaşadıklarını yazmaya yönelmiş, bu etkinliği de bir arınma ve 

rahatlama ayini olarak değerlendirmiştir: 

Kendimi hep kitap okumaya ve yazmaya yönelttim, yaşadıklarımı yazdım mesela. O süreçte 
açık öğretimden ön lisans okudum ve lisansa tamamladım. Yani benim arkadaşım, sırdaşım 
dertleşebileceğim biri yoktu, ben de kendime yoldaş olarak kitapları seçtim. Kendimi en 
özgür hissettiğim an kitap okuduğum anlardı, ruhumu ve beynimi dinlendirirdim o 
zamanlarda sadece (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Bir katılımcı kalabalık aileye mensup, kayınvalide ile yaşayan kadınların günlük 

yaşantısında ev-içi iş yükünün fazlalığı sebebiyle kimi zaman “derdine yanmaya” fırsat bile 

bulunamadığına dikkat çekmektedir: 

 
Evimiz çok kalabalık, sürekli gelen giden misafir oluyor, çoğunlukla kendimi ev işine 
veriyorum, hatta çoğu zaman onca işten unutuyorum derdimi, sürekli evdeyim, bazen 
internette zaman geçiriyorum, öyle işte (K-9, 19 yaş, 3 yıllık evli). 

 

Kendini gündelik yaşamın kendiliğinden akan yoğun temposuna kaptıran bir diğer 

katılımcı ise misafir ağırlamak, ev-içi sorumluluklarını yerine getirmek, evde kalmayıp kafa 
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dağıtmak için akraba ziyaretleri gerçekleştirmek, ibadet etmek şeklinde geniş bir faaliyetler 

skalası içinde yaşamını “katlanılır” kılmanın yollarını aramaktadır: 

Evde fazla durmuyorum, kardeşlerime akrabalarına gidiyorum, çünkü eve kapanınca aklıma 
her şey geliyor, kim ne demiş kim ne söylemiş buna takılıp canımı sıkıyorum. Evde 
durduğumda da Kur’an okuyorum, ev işlerimi yapıyorum. Zaten evimden hiç misafir eksik 
olmuyor ki, kocam benimle evlenme isteklerinden biri eşinin yemek yapamaması, misafir 
ağırlayamaması, temizlik bilmemesi vs. benimle evlendiğinde seni kendi zevki sefama ve 
misafir ağırlamaya aldım der hep. Yani vakit kalmıyor düşünmeye çoğu zaman. Bazen el işi 
ile oyalanıyorum, taziyeler, düğünler, doğumlar müsaade etmiyor evde durmaya (K-27, 47 
yaş, 12 yıllık evli). 

 

Öte yandan yine bir oyalanma, günü geçirme taktiği olarak örgü gibi el işlerini yapıp 

satan ve bu yolla hem kendini teselli edecek bir meşgale bulan hem de geçimini sağlayan 

katılımcılar da mevcuttur: 

Dertle stresle geçiyor günler. Dün akşam bile, yatağıma yattım erkenden ama saat 02.00’ ye 
kadar uyanıktım, çoğu zaman elim iş tutmuyor, evimi bile temizleyemiyorum, içimden 
gelmiyor hiçbir şey. Eskiden elimin hızına iş yetişemezdi ama şimdi günlerce evimi 
süpüremiyorum. Çoğu zaman elime bir el işi, yazma, çorap alıyorum, derdimi dışa vurmak 
için bir türkü söylüyorum, bir bakıyorum akşam olmuş. (…)  Zaten bu el işlerini ve kozmetik 
satışını da yapmasaydım hem açlıktan ölecektim hem de kahırdan delirecektim, bunlar biraz 
olsun oyalıyor beni. Hiç destek yok ondan bana. (K-4, 40 yaş, 27 yıllık evli) 

 

Acısını hafifletmek ve oyalanmak adına bir katılımcının ortopedik engelli bir kız 

çocuğuna bakarak alternatif bir direnme ve başa çıkma stratejisi geliştirdiği görülmektedir: 

Valla ne yalan söyleyeyim istediğin kadar kendini teselli etmeye çalış ama olmuyor işte, 
kendini kandıramıyorsun. Eşim başka şehirlere çalışmaya gidiyor evde bu sakat kızcağızla 
tek kalıyorum çoğu zaman, inan ki bazen delirecek gibi oluyorum düşünmekten, duvarlar 
üstüme yıkılıyor sanki. Ama bu kız çocuğu acımı unutturuyor çoğu zaman bana. Ona bakarak 
huzur buluyorum. O da benden memnun, ben de ondan (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 

 

Yaşadığı durum karşısında moral ve motivasyonunu kaybederek yaşam sevincini 

yitirmek yerine, çocuksuzluğunu kabullenerek yaşamının geri kalanını kendi kişisel gelişimi ve 

içsel huzuru için bir fırsata dönüştüren katılımcılar da mevcuttur. Bu kadınlar içinde 

bulundukları “tatsız” konumu bertaraf ederek bundan sonrasını kişisel ilgi ve meraklarını 

doyurabilecekleri alanlara yönelmektedirler: 

El işi yapmaya çok yatkınım, harikalar yaratırım yani. Eskiden beri severdim farklı şeyler 
denemeyi zaten, bu yüzden el sanatları kursuna kaydoldum ve yaptıklarımı satarak para 
kazanıyorum. Sonrasında bilgisayar kursuna gittim, sertifikamı aldım. Açıköğretimden liseyi 
bitirmeye çalışıyorum şu an. Yani madem artık ümit yok, ben de hayatımın geri kalanında 
kendimi mutlu etmeye çalışıyorum (K-22, 37 yaş, 15 yıllık evli). 

 
Kendimi dinime adadım, üç defa Umre’ye, defa Hacca gittik eşimle. Allah’a şükür durumumuz 
iyi, her yaz tatile gidiyoruz, elimizden geldiğince geziyoruz. Yapacak bir şey yok, dünyanın 
sonu değil, kendi kendimizi bu şekilde ayakta tutuyoruz (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Özetle, katılımcıların var olan baskı mekanizmaları karşısında çeşitli direnme ve başa 

çıkma stratejileri geliştirdiklerini, bu yolla da gündelik yaşamlarında kendilerini ertesi güne 

hazırlayan bedensel/biyolojik ve duygusal/psikolojik süreçleri kendini teselli edip umudunu 

kaybetmeyerek, kaderine razı gelip Allah’a sığınarak ya da kitap okumak, gezmeye gitmek, 
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kişisel gelişim kurslarına katılmak, misafir ağırlamak, el becerilerini geliştirmek ya da tatile 

gitmek gibi pratikler üzerinden tamamlamaktadırlar. Öte yandan sinema, tiyatro, beceri kursları, 

spor salonları gibi sosyal aktivite alanlarının sosyo-ekonomik olarak gelişmiş büyük kentlere 

oranla azlığı, yörede yaşayan kadınların gündelik yaşamlarında karşılaştıkları problemlerle başa 

çıkmak için oldukça az bir seçeneğe sahip olmasına yol açmaktadır. Nitekim büyük bir kentte 

çocuksuzluktan muzdarip bir kadın acısını hafifletebileceği, zihnini oyalayabileceği, kendisini 

başka bir alanda geliştirebileceği ve en önemlisi günlük yaşamına devam etmesini sağlayacak 

birçok aktivite ve kuruma erişmeye görece daha yakınken; kırsal alandaki kadının çoğu zaman 

yakın sosyal çevresine sıkışmaktadır. Dolayısıyla olumsuz-negatif duyguların etkisinde kalarak 

bunun yaşam akışını sekteye uğratacak kadar yoğun olması çoğu zaman seçeneksizlikten 

kaynaklı mecburi bir dışa vurumun sonucudur.  

 

Şekil 4.10. Katılımcıların Olumsuz Duygularla Başa Çıkma Stratejileri 

4.2.10. Hamile ya da Çocuk Sahibi Başka Kadınlar ile Yaşanan Deneyimler 

İnfertil/kısır/çocuksuz kadının hamile ya da çocuk sahibi olan diğer kadınlarla 

yaşadıkları deneyimler ve onlarla bir araya geldiklerinde hissettikleri, verdikleri tepkiler 

çocuksuz kadınların “çocuksuzluklarını” nasıl anlamlandırdıklarına yönelik önemli ipuçları 

verebilmektedir. Nitekim, gündelik ilişkilerin sürdürüldüğü sosyal çevrede hemcinslerin 

kimliklerini, kendilerini “diğerleri” ile kıyaslayarak inşa ettiği bilinmektedir. Diğer bir deyişle, 

ideal kimlik algımızı şekillendiren en önemli araçlardan biri başkaları/diğerlerinde 

olan/olmayan göstergelerdir. Annelik bağlamında düşünüldüğünde, bir cinsiyet kategorisinin 
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tümüne genellenen annelik vasfına erişmiş olmanın kadının kendilik algısına olumlu değerler 

atfedebileceğini; diğer taraftan diğer kadınların erişip de kendisinin erişemediği bir mertebe 

olarak anne olamamışlığının da infertil kadının kendilik algısına olumsuz yansıyabileceği 

söylenebilir. Bu bağlamda bu çalışmada da anne olamayan katılımcıların bu deneyim karşısında 

nasıl tepkiler geliştirdiklerinin anlaşılması önemli görülmüştür. 

Katılımcıların tepkileri çoğunlukla mutlu olma, onların bulunduğu ortama girmekten 

çekinme, kıskanmadığını özellikle vurgulama, kendisinin de hamile kalmasını isteme, üzülme 

şeklinde açığa çıkarken, diğer kadınların çocuksuz kadınlara karşı gösterdiği en somut tepki 

nazar değeceği, kıskanılacağı endişesiyle çocuklarını sakınmak, sevdirmemek, ortamdan 

uzaklaştırmak biçiminde vücuda gelmektedir. 

Katılımcıların çoğu çocuksuz kadınlara yapıştırılan bir damga olan, “çocuğu olanlara karşı 

haset etme, kıskanma” önyargısına karşı bir savunma mekanizmasına bürünerek öncelikle “asla 

kıskanmadıklarını” özellikle vurgulamak zorunda kalmışlardır. Bu tavırları, söz konusu olumsuz 

algının kendileriyle özdeşleştirişmiş olmasından duydukları rahatsızlığın refleksif bir yansıması 

olarak da okunabilir. Öte yandan, kadınların çoğunluğunun söz birliği etmişçesine bu 

damgalanmadan kurtulma, arınma çabasına girerek söze başlamaları bile, duygusal ve 

psikolojik bağlamda ne denli dışlayıcı bir toplumsal suçlama ile karşı karşıya olduklarını açığa 

çıkarmaktadır. Bu söylemi paylaşan bazı kadınların beyanları şu şekildedir: 

 
Allah şahit hiç kıskanmıyorum. Valla eskiden çocuk severdim, şimdi görmek bile 
istemiyorum, seslerine, ağlamalarına katlanamıyorum. Sabrım yok, bakamam bu saatten 
sonra zaten. Bilmiyorum, beş tane düşükten sonra yoruldum herhalde. Her defasında bebek 
kaybedince insan bir yerden sonra sertleşebiliyor, yüreği katılaşabiliyor (K-6, 45 yaş, 10 
yıllık evli). 

 
Asla kıskanmam, keşke benim de olsa derim fakat Allah beni de görüyor demek ki onun 
nasibiymiş diyorum (K-11, 29 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Zaten 18 yıl boyunca 6-7 çocuklu eltim ve kaynanamla aynı evde yaşadık, bir gün bile haset 
etmedim çocuklarına, zaten Allah da biliyor oldum olası pek çocuk düşkünü değildim, hatta 
kocam için olmasa bu kadar istemez ve uğraşmazdım bile, yani kocam istiyor ve hakkıdır 
diye çabaladım ben hep, ama kayınbabam hep onları kıskandığım ve sevmediğim için onlara 
bakmadığımı ilgilenmediğimi söylerdi, aklımın ucundan bile geçmeyen şeylerle suçlardı beni 
(K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Bu beyanlarda açığa çıktığı üzere, çocuklu ya da hamile kadınları kıskanmadığını dile 

getiren K-6 için kıskanmak bir yana tedavi sürecinde yaşadığı olumsuz deneyimlerden kaynaklı 

artık çocuğa karşı tahammülsüzlük söz konusudur. Öte yandan kıskanmadığını vurgulayan bir 

diğer katılımcı K-16, çocuk sahibi olmayı kendisinden çok kocası istediği için bir görev ve 

zorunluluk bilinciyle arzuladığını vurgulamaktadır. K-28 için ise çocuk sahibi olanları 

kıskanmak kendisinden çok eşinin hissettiği bir duygu olarak, eşinin kendisine yönelttiği fiziksel 

ve psikolojik şiddetin sebebine dönüşmektedir: 
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Allah şahit bende kıskançlık hiç olmadı ama eşimde çok oluyordu, birileri hamile kaldığında 
ben evde dayak yiyordum, vay efendim millet çatır çatır doğuruyor sen bir halta 
yaramıyorsun diye. Ama tabi keşke benim de bir evladım olsaydı ben de bu hissi yaşasaydım 
diyordum. Mesela bazen eşime derdim, bak millet eşine ne kadar iyi davranıyor, seviyor, 
saygı gösteriyor, neden biz de böyle olamıyoruz diye sorardım. Bana cevabı şöyle oluyordu, 
sen de milletin karısı gibi ol, hak et, çocuk doğur, layık ol ben de sana iyi davranayım diyordu 
(K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 
 

Kıskanmadığını ifade eden K-1 için ise hamile ya da çocuklu bir kadın, kendi 

çocuksuzluğu, yoksunluğu ve mahrum kalmışlığını hatırlatan bir “imge”den ibarettir: 

Allah şahit hiç kıskanmıyorum, sadece kendime üzülüyorum, kendi yokluğumla 
yüzleşiyorum ve sadece Allah’a bana da nasip etmesi için dua ediyorum. Hatta tüm 
çocuksuzlara önce dua edip kendimi en sona koyuyorum (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli). 
 

Benzer şekilde başka kadınların hamileliğini kendi “eksikliği” olarak görerek bundan 

olumsuz etkilenen bir başka katılımcının beyanı şu şekildedir: 

Benim benden küçük kız kardeşim var, benden sonra evlendi, hamile kalmıştı, sonra bir gün 
telefon açtı annem. Hani ilk ben sana söylemek istiyorum çünkü etkileneceğini bildiğim için 
dedi. Kardeşimin hamile olduğunu söyledi ve konuşamadı, eşim yanımdaydı o zaman. Ne 
bileyim böyle durdum o anda, o zaman eksikliğini hissettim böyle. Ben eksiğim benim 
olmuyor, baksana küçük kız kardeşimin bile oldu benim olmuyor ve ağladım böyle hüngür 
hüngür ağladım çok kötü oldum. Zaten o haberden sonra iyice dert etmeye başladım… (K-20, 
28 yaş, 8 yıllık evli). 

 

Hamile ya da çocuklu kadınlarla aynı ortamları paylaştığında mutlu olduğunu dile 

getiren bir katılımcı duygusunu şu sözlerle tanımlamaktadır: 

Çok mutlu oluyorum yemin ederim ki. En azından o kurtuldu diyorum.  Kaderim böyleymiş 
diyorum susuyorum, kendimi buna alıştırdım artık, hayırlısı neyse öyle oluyor diyorum. Yani 
çocuğum olmasını çok istiyorum ama olmuyorsa da olmuyor ne yapayım… (K-18, 42 yaş, 26 
yıllık evli). 
 

Katılımcının mutluluğu, çocuksuzluktan kaynaklı toplumsal baskı, damgalanma ve sosyal 

ilişkilerinde ayrımcılığa maruz kalmaktan bir kadının daha “kurtulması” üzerinedir. Buradaki 

“buruk mutluluğun” temelinde belki de gündelik yaşamında yüz yüze kaldığı kötü 

muamelelerden bıkmış bir kadının sitemlerine rastlamak mümkündür. Hamile kadınlar ile 

karşılaştığında annelik arzusunun pekiştiğini ifade eden bir katılımcı bunu şu sözlerle dışa 

vurmaktadır: 

Keşke ben de hamile kalabilsem diyorum, ister istemez kendimi bunu isterken buluyorum 
kıskanmak değil ama. Ben hamile hiç kimseyi kıskanmıyorum kıskanmayacağım da,  Allah 
tarafından gelen bir şey ama insanız sonuçta, ben de o hissi tatmak isterim. Keşke hamile 
kalabilsem,  keşke hamile olabilsem… (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 
 

Çocuksuz kadınların evlat sahibi kadınlarla deneyimlerinde en sık yaşadıkları bir diğer 

duygu çekinme ve utanma duyguları olmuştur: 

Çekinme utanma gibi durumları çok yaşadım, çünkü şöyle derlerdi çocuğu yok bunun nazar 
değerse bir şey olursa diye çok çekinirdim çocuklarına bakmaya, sevmeye. Böyle hep 
çekinerek otururdum, korkarak bakardım çocuklarına. Ama yemin ederim ki ben bütün 
çocukları çok seviyorum, böyle sokakta gördüğüm kirli pasaklı sümüklü çocuklara sarılır 
öperim, bana sarılırlar ben de yanaşırım. (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 
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Bazen çekinerek çocuklara dokunuyordum, bazı insanlar yüzüme vuruyordu açıkça 
söylemeseler de gözlerinden okuyabiliyordum rahatsızlıklarını, nazar değdireceğimi 
düşünüyorlardı. Ama asla öyle hissetmedim, seviyordum çocukları ama çok yakınsa 
dokunabiliyordum öbür türlü çekiniyordum (K-7, 40 yaş, 10 yıllık evli). 

 

K-28 ve K-7 için çekinme sebebi çocuklu kadınların kendisi hakkındaki olumsuz 

düşünceleri ve çocuksuz kadınların çocuklara zarar verebileceğine yönelik önyargılarından 

kaynaklanmakta olup, bu konudaki tedirginliği çocuklarla olan iletişimi kısıtlamaktadır. Benzer 

biçimde K-26 için de hamile ya da çocuklu kadınların bulunduğu ortamlara girmek bir 

tedirginlik sebebi olarak yorumlanmaktadır: 

Valla maşallah herkesin çoluğu çocuğu var Allah bağışlasın, kimseninkinde de gözümüz yok 
Elhamdülillah ama bazen bir ortama girdiğime gireceğime pişman oluyorum. Mevzu hemen 
çocuğa geliyor, yok işte neden olmuyor, yok işte ne zaman olacak? Yalan değil bazen endişe 
etmiyor da değilim, mesela yeni doğum yapmış birine hayırlı olsun demeye gittiğimde elim 
yüreğimde oluyor, Allah korusun birine bir şey olsa birinin çocuğu rahatsızlansa benden 
bilecekler, nazarı değdi, kıskandı diyecekler. E gitmesen bu defa hasedinden gelmedi, 
tahammül edemedi diyecekler, gitsen gözleri sürekli üstünde oluyor suçluymuşsun gibi. Valla 
çok zor, ne yaparsan yap seni suçluyorlar en sonunda. Bunun korkusunu çok yaşıyorum. 
Bırak elin çocuğunu, kendi gelinlerinin, eltilerinin çocuklarından bile sakınıyorsun, 
yeğenlerinden bile ya, ötesi var mı bunun? (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 
 

Bu noktada katılımcı çocuksuz kadınlara yöneltilen bakışla ilgili ikircikli bir duruma 

dikkat çekmektedir. Bir yandan çocuklu kadınlara karşı haset duygularını beslediği iddia 

edilirken, diğer yandan buna dair suçlanma endişesiyle yeni doğum yapmış ya da gebe kalmış 

bir kadını tebrik edip hayırlı olsun demekten imtina etmesinin de yine kıskanmakla 

bağdaştırıldığının altı çizilmektedir. Başka bir deyişle çocuksuz kadın her iki durumda da 

olumsuz ithamlara maruz kalarak “çocuklu kadın” karşısında iyi niyeti ya da masumiyetini bir 

türlü kanıtlayamamaktadır. 

Katılımcıların en sık dile getirdiği bir başka ortak tepki biçimi, çocuklu kadınların halk 

diliyle “nazar değmesi” olarak bilinen kötülükten çocuklarını korumak için çocuksuz 

kadınlardan uzaklaştırmak, saklamak, sakınmalarıdır. Nitekim çocuk sahibi olan ya da gebe 

kadınlar çocuk sahibi olamayan kadınlar tarafından kıskanıldığı, kötülüklerinin istendiği ve 

yaydıkları kötü enerjilerle çocuklarına ya da kendilerine zarar vereceği endişesini 

taşımaktadırlar: 

Bazen hamile kadınlar beni görünce çekiniyorlardı benden, nazar değdireceğimden 
korkuyorlardı. Çocuklarına yaklaştırmıyorlardı sevmeme izin vermiyorlardı. Ben sevmek 
isteyince kapıyı kapatıp uyutacağız diyorlardı, eltim yapmadı ama görümcelerim çok yaptı 
bunu. Geçen gün görümcemin kızının bebekliğini hiç hatırlamadığımı fark ettim çünkü hiç 
görmedim ki odalarına bile giremiyordum. Gerçekten çok acıttı bu durum beni hep (K-19, 33 
yaş, 10 yıllık evli). 

 
Çevremdeki insanlardan bazıları var çocuğunu seviyorsun falan filan, çocuğun var mı 
diyorlar diyorum yok, böyle geri adım atıyorlar,  geri çekiyorlar çocuklarını, yani sözde nazar 
değdireceğim diye (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 
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Geçenlerde yeni doğum yapmış bir kadınla karşılaştım çocuğunun üstünü örttü görmeyeyim 
diye,  nazarı değer diye, sanki çocuk görmemişiz gibi. O zaman çok üzülmüştüm işte (K-13, 
50 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Hatta bu algı öylesine koşulsuz kabul görmüştür ki, K-13’ün beyanında açığa çıkan son 

derece sıradan, gündelik bir konunun bile çocuksuz kadının “hasetliğine” dayandırılması söz 

konusudur: 

Yani anlamıyorum ki, ne desem o konuya getiriyorlar mevzuyu. Mesela, bazen komşulara dış 
kapıyı açık bırakmayın diyorum çocuklarınıza dikkat edin söyleyin açık bırakmasınlar 
diyorum, hani hırsız yabancı falan girmesin binaya diye.  Şey diyorlar çocuklarımıza haset 
etme diyorlar. Alt kattaki komşunun bir kız çocuğu oldu benim için dışarı çıkarmıyordu. 
Görmemem için çıkartmıyordu dışarı, nazar değdireceğim diye...(K-13, 50 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Bu ayrımcı, dışlayıcı ve psikolojik olarak kişinin benlik saygısını aşındıran tutum 

karşısında kadınların verdikleri tepkiler genellikle kendi haline üzülme ve acıma ve bu yapılanı 

hak etmediğini düşünmek biçimindeki içe dönük, pasif duygusal hallerdir. Bu noktada yine 

kadınların kendi cinsiyetlerini anne olan/çocuklu ve anne olmayan/çocuksuz şeklinde 

hiyerarşik kategorik bölünmelerle ayrıştırarak ataerkil baskılama ve dışlama mekanizmalarının 

dayanaklarını güçlendirdiği görülmektedir.  Nitekim hamile ya da çocuklu kadın kadınlığın 

“nirvanası” olarak kabul gören anneliğe erişememiş kadınlar üzerinde yine kadından 

kaynaklanan ayrımcı pratiklerle psikolojik ve duygusal şiddet uyguladığı katılımcı beyanları 

bağlamında açıkça ortadadır. 

 

 
 

Şekil 4.11. Katılımcıların Hamile/Çocuklu Kadınlarla Yaşadıkları Deneyimler 
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4.2.11. Yaşanılan Süreçte Karakter-Kişilik Dönüşümleri 

Cinsiyet mefhumu, bireylerin kişilik algısı ve inşasında etkin olan önemli değişkenlerden 

biridir.  Bir cinsiyet kategorisi olarak kadınlar, doğumdan ölüme değin süregelen sosyalizasyon 

sürecinde makbul kadınlığa erişmenin koşullarını içeren cinsiyet rolleri ve normlarına özgü bir 

dizi toplumsal reçete ile kimlik ve kişilik inşasına devam etmektedirler. Nitekim kişilik, bireyi 

başkalarından ayıran doğuştan olan ya da sonradan kazandığı tutarlı olarak sergilediği 

özellikler olarak tanımlanırken (Taymur & Türkçapar, 2012), kişiliğin bireyin kendisini 

diğerlerinden ayıran ona özgü niteliklerinin farkında olarak “ben kimim, nasıl biriyim” sorularına 

verdiği cevaplarla ilişkisine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın katılımcılarının 

egemen cinsiyet normlarını aşındırmak ve ihlal etmeye dayanan “meşakkatli” süreçte oldukları 

kişinin dönüşümüne, karakter yapılarında meydana gelen değişimlere odaklanmak önem arz 

etmektedir. Nitekim katılımcıların çoğu olumlu ya da olumsuz bağlamda kişilik ve karakter 

dönüşümlerini deneyimlediklerini ifade etmişlerdir. 

Olumlu dönüşümler geçirdiklerini belirten katılımcıların bu sürecin sonunda kendilerini 

daha güçlü ve daha olgun olarak tanımlamaları söz konusudur: 

 
Şu an kendimi çok güçlü bir kadın olarak görüyorum, bu kadar şeyden sonra ayakta 
durduysam demek ki. Anne olanlardan daha çok anneyim sonuçta merhametim var. Herkesin 
çocuklarına anne olabilirim. Onlar sadece kendi çocuklarına anne olabilir. Ben kendimi o 
yönden güçlü hissediyorum. Çok güçlüyüm de. Destekçim de var eşim. Destekçin yoksa sen 
sıfırsın, olduğunda ise gücünün farkına varıyorsun (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 
 

K-12, önceki evliliğinin sosyal baskı ve damgalanma, eş ile yaşanan iletişimsizlikten 

kaynaklı bitmesinden sonra yeni evliliğinde sosyal desteğin öneminin farkına vararak, sözünü 

ettiği yeni süreçte daha güçlü hissettiğine dikkat çekmektedir. 

Olgunlaşma, her ne kadar anlamsal olarak olumlu bir içeriğe tekabül etse de, K-20’nin 

değindiği haliyle yaşamdan tat alamama ve içe kapanmaya vurgu yapmaktadır: 

 
Çok olgunlaştım yani çok çok olgunlaştım, herkes zaten diyor sen çok değiştin çok 
durgunlaşmışsın,  konuşmuyorsun, susuyorsun. Ben hepsini ona bağlıyorum yani içimde bir 
hüzün var, bir şey var konuşamıyorsun bile.  Bilmiyorum, ondan mı öyle oldum cevabını 
veremiyorum (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 
 

Nitekim geçmişe kıyasla olgunlaştığını ifade eden katılımcıya, hayatın rutin akışında 

kendisini bırakmayan bir hüzün ve suskunlaşma hali eşlik etmektedir. Benzer şekilde K-28 için 

de geçmişteki neşeli halinden şimdiki mutsuz, özgüvensiz ve içe kapanık haline bir geçiş söz 

konusudur: 

Ben çok neşeli ve dışa dönük biriydim ama bu sorunla inanılmaz mutsuz ve içe kapanık 
birine dönüştüm. Özgüven kaybına uğradım, eziklik psikolojisini yaşadım hep (K-28, 22 yaş, 
12 yıllık evli). 
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Olağan günlük yaşamda karşılaştığı gerilimli durumlar karşısında giderek sosyal 

çevresinden uzaklaşmayı ve yalnız kalmayı tercih etmek zorunda kalan K-2 için karakter 

dönüşümünü özetleyen en somut kavram “tahammülsüzlük” olmuştur: 

Kendimi her zaman ne bileyim eksik hissediyorum. Boğazımda hep bir yumru var. Bir de 
anne olan insanların içinde oturmak istemiyorum onların yanında oturmaktansa yalnız 
oturmayı tercih ediyorum. Yani ben kendimi onlardan biraz daha eksik görüyorum sanırım. 
Beni gücendiriyor bu durum artık, ama gerçekten onlar bir oradan bir bundan konuşuyor bir 
bakıyorsun mevzu oraya geliyor. Ben konuşmak istemiyorum, kimsenin senin kırmasını 
istemiyorsun onlardan en ufak bir kelime istemiyorsun, tahammül edemiyorsun artık.  (K-2, 
38 yaş, 18 yıllık evli). 
 

Sosyal çevresiyle olan ilişkilerinde sözün kaçınılmaz olarak “çocuksuzluğuna” 

vardırılmasından kırılan ve artık bu hale katlanamayan, tahammül edemeyen katılımcı için 

sosyal izolasyon bir tercihten ziyade zorunluluk olmuştur. K-6 için de dönüşüm, olumsuz bir 

içeriğe sahiptir: 

Eskiden çok daha dertli ve gamlı biriydim, her şeyi kafama takardım günlerce üzerine 
düşünürdüm. ama buna rağmen çocuk konusunda içim daha rahattı, gençliğime güvenip 
eninde sonunda olacağını düşünürdüm. Şimdi ise çok daha fazla dert ediyorum, çünkü yaşım 
geçiyor ve menopoza giriyorum, trenin kaçtığını hissediyorum. Tek düşündüğüm şey bu, bir 
çocuğumun olmayacağı. Bu da beni güçten takatten düşürüyor (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Biyolojik saatinin verdiği alarmla paniğe kapılan ve umutları giderek azalan K-6’nın 

geçirdiği dönüşüm, eskiye nazaran çocuğun olmayacağına dair korkusunun ve üzüntüsünün 

daha çok olması, bu bağlamda kendini daha güçsüz hissetmesidir. Öte yandan K-7 için bu 

durumun tam tersi olarak önceleri çok üzüldüğü soruna zamanla duyarsızlaşması, “kafaya 

takmaması” söz konusudur: 

Önceleri üzülüyordum artık hiç takmıyorum çünkü bana Allah’ın vergisidir. Kim ne derse 
desin umurumda değil, değiştiremeyeceğim bir şey için daha fazla canıma işkence edemem. 
İnceldiği yerden kopsun (K-7, 40 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Zorlu tedavi süreçlerinden hayal kırıklıkları ile dönen K-5 için dönüşümün özeti verdiği 

kayıplar karşısında duygularını körelterek “güçlenmiş” olmasıdır: 

 
Zamanla kendi yaralarımın doktoru olmayı öğrendim, fark ettim ki ne kadar iyi niyetli olsalar 
da kimsenin beni derinden anladığı yok. Bekara karı boşamak kolay nasıl olsa. Her tedavi 
süreci ve düşük sonucunda yani nasıl söylesem, sanki yüreğimin katılaştığını fark ettim. 
Kayıplarım oldukça düştüğüm yerden kalkmayı da öğrendim. Yani, kısacası eskiye göre daha 
güçlü ama daha duygusuzum diyebilirim (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Sonuç olarak, doğurganlığın kutsandığı ölçüde çocuksuzluğun/kısırlığın lanetlendiği bir 

toplumsal düzende, çocuk sahibi olmak ya da anne olmaya çalışmak için girişilen mücadele 

meşakkatli ve çileli bir yolculuğa denk gelmektedir. Çocuksuzluğa karşı verilen bu zorlu direniş 

pratiklerinin mücadele eden ya da sorunlarla başa çıkamayan kadınlarda birtakım değişiklikler 

meydana getirdiği aşikardır. Bu süreç boyunca veya süreç sonunda kendini daha güçlü ve olgun 

gören kadınlar olduğu gibi, olumsuz bağlamda kendini daha duygusuz, vurdumduymaz, eksik, 

mutsuz, özgüvensiz ve tahammülsüz gören katılımcılar da mevcuttur. 
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Şekil 4.12. Katılımcıların Karakter Dönüşümleri 

 

4.2.12. Evlat Edinmeye Yönelik Düşünceler 

Evlat edinmek, uzun süren çocuksuzluk ve tedavi sürecinin sonuçsuz kalması 

durumunda evli çiftlerin başvurabildiği bir başa çıkma stratejisidir (Puryaz, 2019). Bu yönteme 

başvurmak, özellikle çiftler psikolojik olarak tedaviden umudu kestiğinde ya da çiftlerin yaşı 

ilerledikçe yalnız kalma korkusunun bastırması gibi duygusal sebeplerden kaynaklanabildiği 

gibi, kadının biyolojik saatinin geçmesi ve menopoza girmesi ya da erkekten kaynaklı kısırlık 

durumları gibi biyolojik sebeplerden de kaynaklanabilmektedir. Tarihsel süreçte hemen hemen 

her kültürde evlat edinmeye dair bulgular olmakla beraber her kültürün bu olguya kültürel 

değerleri bağlamında farklı anlamlar yüklediği söylenebilir. Geçmişten bugüne Türkiye 

toplumunda da günümüzde uygulanan modern evlatlık kurumunun izlerini taşıyan bir evlatlık 

geleneği söz konusudur. Nitekim ülkemizin hukuk sisteminde 4721 Sayılı Türk Medeni 

Kanunu’nun 256. Maddesi, sözü edilen bu sosyal gerçekliğin koşullarını ve sınırlarını 

düzenlemektedir (Aydos, 2000). Dolayısıyla, çocuksuzluğun sosyal etki ve sonuçlarına 

odaklanan çalışmaların evlat edinme olgusuna değinmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda bu 

çalışmada da katılımcı kadınların çocuksuzluğa yönelik bir çözüm yolu anlamında evlat 

edinmeye nasıl yaklaştıkları üzerinde durulmuştur. 

Olumlu Karakter 
Dönüşümleri 

daha güçlü 
hissetmek 

daha 
olgun/olgunlaşmış 

hissetmek  

Olumsuz Karakter 
Dönüşümleri 

mutsuz, özgüvensiz 
hissetmek 

yaşamdan tat 
alamamak 

içe kapanmak, izole 
olmak 

tahammülsüz olmak 

güçsüz hissetmek  

vurdumduymaz, 
duygusuz olmak  

duyarsızlaşmak, 
kafaya takmamak  
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun evlat edinmeye mesafeli yaklaştığı, bir kısmının ise 

toptan reddettiğini; öte yandan sayıları az da olsa maruz kaldıkları damgalanma süreçlerini ve 

yalnız kalma korkularını sona erdirmek ya da “anne olma” arzularını tatmin etmek için bu 

çözüme olumlu yaklaştıklarını söylemek mümkündür. Toptan redcilerin karşı çıkmadaki temel 

argümanlarından biri, biyolojik bağla bağlı olmadıkları bir çocuğa “analık edilemeyeceği”ne 

yönelik inançtır: 

Hayır, evlatlık istemem. Ne yapsam da kendi çocuğum gibi bakamam sevemem. Eltim 
vereyim çocuğumu falan dedi ama ben kabul etmedim. Ayrı bir stresi var onun da bir de 
çocuk büyüyünce kendi ailesini isteyecek (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Hayır, hiç düşünmedim. Milletin çocuğuna analık edemem (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 
 
Hayır benim olmayan çocuk benim değildir, kendini kandırmaya gerek yok. Anne olduğumu 
hissetmem, doğurmadığım çocuğa ne bileyim ömür boyu annelik edemem, bir ömür sonuçta 
bir gün iki gün değil ki…(K-18, 42 yaş, 26 yıllık evli). 

 

Bu beyanlarda annelik konusunda doğurmak mı/büyütmek-bakmak mı şeklinde açığa 

çıkan temel tartışma alanlarından biri olan biyolojik anneliğin “elzemliğine” dikkat 

çekilmektedir. Katılımcılar kendi doğurmadıkları bir çocuğa annelik edemeyeceklerini ifade 

ederken, başkasının doğurduğu çocukla duygusal olarak bağlanma sorunları yaşayabilme 

kaygıları taşımaktadırlar. 

Öte yandan evlatlık konusuna mesafeli yaklaşımını dini referanslarla açıklayan K-2, 

kadınların kocalarına nazaran bu konuda daha istekli, ılımlı olduklarına vurgu yapmaktadır: 

Bu konu hakkında pek hiç konuşmadık, hatta düşünmedik bile. Yani ne bileyim, kan bağı 
olmadığı için o çocuklarla temasın haram olduğunu söylüyorlar, günahmış yani, çünkü öz 
çocuğun değil. Gerçi peygamber efendimizin de evlatlığı varmış ama ne bileyim öyle diyorlar. 
Yani bir keresinde kocama dedim bak böyle böyle diyorlar evlatlık alabiliriz, pek oralı 
olmadı, hiçbir şey söylemedi. Bence zaten bu konuda kadın daha istekli erkekten, erkekler 
ilerde büyüyünce çocuğun gitmesinden korktukları için pek sıcak bakmıyorlar bu duruma. 
Haklılar da aslında. Birini bebeklikten büyütsem, ilk önce komşularım söyler ona gerçek 
annesi olmadığımı, böyle küçük yerlerde hiç olmaz (K-2, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 
K-2, kan bağı olmadığı gerekçesiyle evlatlık edinen ile ebeveynlerin bir arada 

yaşamasının dinen günah, haram olduğunu ifade etmekte, öte yandan evlat edinilmesi 

durumunda gelecekte yaşanabilecek sorunlara dikkat çekmektedir. Gelecekte, evlat edinilen 

çocuğun büyümesiyle ailesinin gerçek-biyolojik ebeveynleri olmadığı gerçeğini öğrenerek 

“gerçek ailesi”nin peşinde düşmesi ihtimali yine evlat edinmeye mesafeli yaklaşanların bir diğer 

kuvvetli argümanıdır. Nitekim yaşanılan yerin nüfus bağlamında küçük ve yüz yüze ilişkilerin 

hala etkili olmasından dolayı, evlat edinilen çocuğun büyümesine bile fırsat verilmeden gerçeği 

öğrenmesi ihtimalinden kaygılanan katılımcılar için, çocuğun aidiyet bunalımları yaşaması, 

psikolojik olarak tahrip olması ve nihayetinde “gerçek anne-babası”nı bulma ve onları tercih 

etme arzusu evlat edinmekten caydıran gerekçelerdir: 

Valla etrafımızda bunu bize teklif eden çocuklarını gönül rahatlığıyla bize vermek isteyen çok 
kişi var. Ama ben de eşim de bunun riskleri ve ilerde başımıza iş açacağını düşündüğümüz 
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için kabul etmiyoruz. Burası Şırnak, küçücük yer, herkes herkesi tanıyor. Yarın büyür okula 
gider ilk önce oradan duyar gerçek  anne babası olmadığımızı, evlatlık olduğunu. O çocuğa da 
yazık, üzülecek, psikolojisi bozulacak, gerçek anne babasını merak edecek, belki de onu 
verdikleri için anne babasına kızacak kırılacak, yani ne bileyim o çocuktan hayır gelmeyecek 
artık. Batıdaki gibi rahat değil evlatlık konusu burada, orada kimse kimseyi tanımıyor, kimse 
kimsenin hayatına karışmıyor, ama burada bir adım atsan bir saat sonra öteki mahalleden 
duyuluyor, herkes herkesin hayatına karışıyor laf söylüyor müdahale ediyor. Burada 
yaramaz yani o işler. Sırf bu yüzden ben Şırnak’ta kimsenin evlatlık aldığını hiç duymadım, 
millet rahat vermez ki. Ancak filmlerde olur işte, evlatlık alınan çocuğun kendisine bakan 
anne babayı tercih ettiğini de öz anne babasını reddettiğini, gerçek hayatta hele buralarda 
işlemiyor o işler (K-27, 58 yaş, 44 yıllık evli). 

 

Büyük şehirler ve kentlerde akraba, komşu ve tanıdıklardan oluşan sosyal çevreden 

izole yaşama “lüksünün” yüz yüze ilişkilerin sürdürüldüğü küçük şehirlerde olmayışı, çocuksuz 

çiftlerde aile mahremiyetine müdahale, aile sırlarının ifşası kaygısına sebep olarak evlat edinme 

fikrinden uzaklaştırmaktadır. Nitekim görüşülen kadınların birçoğu yakın çevrelerinden gelen 

“çocuk teklifleri”ne bu kaygılardan dolayı olumlu yaklaşmamıştır: 

Aile içinden kaç kişi bunu teklif etti ama ben reddettim, onun da ayrı bir kahrı var. Her gün 
biliyoruz televizyonlarda, neler neler yaşıyorlar sonrasında, insanlara güvenemiyorum, 
sonrasında çocuğu benden almayacaklarını nerden bilebilirim? Hiç gereği yok, boş ver, 
dertsiz başına dert açmaya gerek yok. Öyle örnekler de olmuş Şırnak’ta, kadının biri kaç yıl 
eltisinin çocuğuna baktı, analık etti gerçek annesinden iyi  baktı, ama eninde sonunda ailesi 
çocuğu geri aldı. Ne gerek var bunca kahıra? (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 

 
Eşimin Siirt’te oturan bir askerdik arkadaşı vardı, yıllarca gidip geldik onlarla, baharın 
başında bizim köye gelir sonbaharda Siirt’e evlerine dönerlerdi, o kadar ki yakındık. Bir yıl 
yine geldiklerinde eşinin hamile olduğunu ve başta kürtaj etmeyi düşündüklerini söyledi. 
Sonra kürtaj edeceklerine kız ya da erkek ne olursa olsun doğurup size vermeyi düşünüyoruz 
dedi. Eşim karşı çıktı, etle tırnak gibi olduğu kardeş değdi adamın çocuğunu bile kabul 
etmedi. Hiç konuşmadık böyle şeyler, demek hiç aklımızdan geçmemiş. Ben de başkasının 
çocuğunu istemezdim, başkasının çocuğu seninki olmuyor vallahi. Ama kumamdan olan 
çocuğum sanki ondan değil de benden doğmuş, çünkü biliyorum ki kocamın tohumu o (K-8, 
60 yaş, 48 yıllık evli). 
 

Burada, katılımcıların beyanlarında açığa çıkan bir damgalanma korkusu söz konusudur.  

Nitekim, sosyal çevre tarafından evlat edinen çiftin biyolojik bağı olmadığı için nihayetinde 

gerçek bir anne-baba olamadığı düşünülebilirken, öte yandan çiftin kendisi de evlat edindikleri 

çocuk üzerinden kendi “eksiklik”lerini hatırlayarak “gerçek” bir ebeveyn olmadıklarını 

düşünebilmektedirler. Bu noktada hem sosyal damgalanma hem de içselleştirilmiş 

damgalanmanın tezahürleri açığa çıkmaktadır. Ayrıca katılımcıların evlat edinilen bir çocuğa 

asla “garanti” gözüyle bakamadığının, hayat boyu sürecek olan bir risk unsuru olarak 

yaklaştıkları açıkça okunmaktadır. Nitekim “başkasının çocuğu” daima tekinsiz ve müphem olma 

özelliğini yitirmez, bu bağlamda da çiftlerin nazarında hiçbir zaman “kendi çocuğu” mertebesine 

yükselemez. Öte yandan, ilerde çocuğun gerçek-biyolojik anne babasına yönelme riski ile o 

zamana kadar harcanan emeğin boşa çıkması “tehlikesinin” yaratacağı psikolojik ve duygusal 

hasarlar yerine, çocuksuz çiftlerin bir ömür çocuksuz kalmayı tercih ettiği görülmektedir. Başka 

bir deyişle, eninde sonunda heba olması muhtemel bir emeğin karşılığında tadılacak “geçici” bir 
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ebeveynlik deneyimindense, hasarının ilkinden az olduğu düşünülen ebeveynliği hiç 

deneyimlememek yeğ tutulmaktadır: 

Yok, başkasının çocuğundan bize yar olmaz, yarın bir gün bırakır gider, onca emeğin heba 
olur, benim olmayan çocuğa benimdir diyemem (K-14, 58 yaş, 38 yıllık evli). 
 
Hayır, hiç düşünmedim. Başkalarının çocuklarına annelik ettim ama kalıcı olarak birini 
sahiplenmeyi hiç düşünmedim, çünkü nihayetinde beni bırakıp öz ana-babasına gitme 
ihtimali var, o riske giremezdim (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 

Öte yandan evlat edinmenin yaşanılan yörede bahsi edilen riskler ve tehlikeleri 

barındırması sebebiyle yaygın olmamasının bir diğer etkin sebebi babanın/kocanın/erkeğin 

mirasını kendi “tohumu” olmayan başkasının çocuğuna devretmek istememesidir. Ataerkil 

ailenin babanın soyu üzerinden devam ettiği düşünüldüğünde, erkeklerin kendi “kanından 

canından” olmayan bir çocuğa mirasını bırakması yakın akraba ve ailesi tarafından kabul 

edilmeyebilir. Bu tutum da özellikle erkeklerin evlat edinme arzularını ketleyebilmektedir. 

Hiç düşünmedim, eşim de zaten hayatta düşünmezdi. Hani kültürel olarak bizde pek yaygın 
değildir, onun ailesi de mal mülk düşkünü asla başkasının çocuğunu nüfusuna almaz. Kendi 
adıma da cesaret edemem, sorumluluğu ve manevi yükü ve gelecekteki riskleri açısından pek 
tercih etmezdim bence (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 
 

Evlat edinmeye az da olsa olumlu yaklaşanlar ve biyolojik anneliği deneyimleyemedikleri 

takdirde gelecekte evlat edinebileceklerini ifade eden katılımcılar da olmuştur. Ancak bunun 

eşlerinin buna ikna olması, kabul etmeleri, istemeleri ve destekleriyle mümkün olabileceğinin 

altı çizilmektedir: 

 
Hayatta böyle olan çok insan var, bu enerjini bambaşka şeylere kullanabilirsin. 35 yaş o 
kadar genç bir yaş ki, tedavi için de başka şeyler yapmak için de. Olmazsa evlatlık 
düşünüyorum. Kesinlikle alabilirim olmazsa. İlla doğurmak gerekmiyor. Tabi ki eşimin 
desteğiyle olacak bu (K-12, 35 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Evet eşim de başka biriyle evlenmek istemiyor, olmazsa evlat ediniriz diyor. Kaynanam bile 
gelip illa kendi çocuğun mu olacak evlat edinin demişti. Yani bilmiyorum ilerde olabilir belki 
(K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Ben zaten eşime söylemedim, kendi kafamda olmazsa en kötü ihtimal bir bebek getirip çocuk 
evlat edinmeyi düşünüyorum. Bakarım büyütürüm bir evladım gibi de bakarım diye 
düşünüyorum (K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 

 

Kendisi istediği halde eşinin desteği ve kabulü olmadığı için isteğinden vazgeçmek 

zorunda kalan katılımcıların ifadesi ise şöyledir: 

Düşündüm fakat eşim kabul etmedi. Eşim çok katıdır bu konuda. Zaten sorun benden olduğu 
hayatta kabul etmez. Bir de daha genciz şansımızı denemeye devam edelim ne bu acelen 
diyor hep (K-11, 27 yaş, 11 yıllık evli). 

 
Bir ara tam kafama koymuştum, o zaman kumam da gelmemişti daha. Beni tedavi eden 
kadınlardan biri şu kapı doğurur ama sen doğuramazsın dedi. Ben de abimin çocuğunu 
alacaktım, abim kabul etmişti zaten. Kocam izin vermedi ama. Benim değil istemiyorum dedi. 
Zaten sonra gitti evlendi şimdi beş çocuğu var (K-25, 50 yaş, 30 yıllık evli). 
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K-26 için kocasının istememe sebebi ilk karısından çocuklarının olmasıdır. Katılımcı 

yasal statüde olmasa da kendi doğurmadığı bir çocuğa analık etmeyi arzulamakta ancak kuması 

ve çocuklarının varlığı bunu engellemektedir: 

Eşimin zaten çocukları olduğu için lafını bile ettirmez, ama eğer kumam ve çocukları 
olmasaydı, tek başıma olsaydım ablamın ya da ağabeylerimin çocuklarından birini alır 
büyütürdüm. Ama yasal olarak üzerime geçirir miydim bilmiyorum. Ama kesin alır annelik 
yapardım o isteyene kadar. (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 

 

 Çocuklu yakın akrabaların çocuksuz çiftlere katılımcıların deyimiyle kendi çocuklarını 

“teklif etmesi,  çocuğun da araçsallaştırılması, duyguları ve gelecekteki benlik bütünlüğünün göz 

ardı edilmesinin bir tezahürüdür. İnformel, samimi, yüz yüze sosyal ilişki biçimlerinden açığa 

çıkan Durkheim’in “mekanik dayanışma” adını verdiği bu destekleme mekanizması özünde bir 

“iyi niyet” göstergesi olsa da, esasında “gerçek aile” olabilmek için elzem görülen “çocuğun” 

araçsal bir konumda yer alarak nesneleştirilmesi anlamına gelmektedir. Nitekim katılımcıların 

da gerek bizzat yaşayarak gerekse de başka yaşantılara şahit olarak belirttiği üzere, rızası 

olmaksızın hatta haberi dahi olmadan başkasına “verilen” çocuğun durumun farkına varmasıyla 

birtakım duygusal, psikolojik ve sosyal krizlerin açığa çıkması muhtemeldir.  

 

 
 

Şekil 4.13. Katılımcıların Evlat Edinmeye Dair Algıları 

 
 
 
 

Olumlu 
Yaklaşanlar 

Olumsuz 
Yaklaşanlar 
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4.2.13. Kumalık Olgusu, Sosyal Yansımaları ve Kuma İle İlişkiler 

Bu çalışmayı gönüllü çocuksuzluktan kaynaklı anne olamayan kadınlar üzerine yapılmış 

daha önceki çalışmalardan ayıran en önemli veri setleri bu başlık altındadır. Nitekim geçmişten 

bu güne azalmakla birlikte, araştırmanın yürütüldüğü coğrafyanın cinsiyet kültürüne özgü 

pratikleri arasında varlığını sürdürmeye devam eden kumalık olgusu, özellikle çocuksuzluğa 

karşı geliştirilen bir alternatif olarak düşünülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

başta olmak üzere Anadolu’nun birçok yerindeki kumalığa dayalı evliliklerin birincil 

sebeplerinden biri kadının ya da erkeğin kısırlığından kaynaklanan çocuksuzluk olarak 

bilinmektedir (Kılıç, Ejder Apay, Kızılkaya Beji, 2011: 113). Ulutaş’ın kumalık üzerine yaptığı 

alan araştırmasına dayalı çalışmasında da (2019: 275) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ataerkil 

dayanaklarla kumalığa dayalı aile tipinin mümkün ve meşru kılındığı coğrafya olarak tasvir 

edilmekte; kumalık kadının taleplerini, isteklerini ve duygularını yok etmeye azmetmiş bir 

gelenek olarak tanımlanmaktadır.  

Bu gerçekler ışığında bu çalışmaya katılan 28 kadından 9’unun kumalığa dayalı evlilik 

türüne dahil olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan 6’sının üzerine kuma gelirken, 3’ü kuma olarak 

evlendirilmiş ve 1’i de hem kendisi kuma gitmiş olup hem de üzerine kuma gelmiştir. Üzerine 

kuma getirilen kadınların ortak noktası elbette çocuk sahibi olamamalarıdır. Nitekim 

katılımcıların kumalığa ilişkin bilgilerini içeren aşağıdaki tabloya bakıldığında üzerine kuma 

getirilen kadınların çocuk sahibi olamamaya yönelik sorunun kendilerinden kaynaklandığını 

beyan ettikleri görülmektedir. 

 

Tablo 4.3. Katılımcıların Kumalık Durumları 

Kodu Üremeye Dair Sorunun Kimden 
Kaynaklandığı 

Kumalık Durumu 

K-1 Kendisinden Kendisi kuma gitmiş 

K-2 Eşinden Yok 
K-3 Eşinden Yok 
K-4 Eşinden Yok 

K-5 Eşinden Yok 

K-6 Kendisinden Yok 

K-7 Kendisinden Yok 

K-8 Kendisinden Üzerine kuma gelmiş 

K-9 Kendisinden Yok 
K-10 Kendisinden Yok 

K-11 Kendisinden Yok 

K-12 Kendisinden Yok 

K-13 Kendisinden Kendisi kuma gitmiş 

K-14 Kendisinden Yok 

K-15 Kendisinden Üzerine kuma gelmiş 
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Tablo 4.3. (devamı) 

K-16 Kendisinden Yok 

K-17 Kendisinden Üzerine kuma gelmiş 
K-18 Eşinden Hem kendisi kuma gitmiş, hem de 

üzerine kuma gelmiş 
K-19 Kendisinden Yok 
K-20 Kendisinden Yok 
K-21 Eşinden Yok 

K-22 Kendisinden Yok 
K-23 Kendisinden Üzerine kuma gelmiş 

K-24 Kendisinden Yok 

K-25 Kendisinden Üzerine kuma gelmiş 

K-26 Kendisinden Kendisi kuma gitmiş 

K-27 Eşinden Yok 
K-28 Kendisinden Yok 

 

Bu ortak noktanın tek istisnası K-18 kodlu katılımcı olup, bu örnekte kısır olarak 

tanımlanan koca ise de kocanın ailesi oğullarının kısırlığını kabul etmek yerine oğullarını üç 

defa evlendirerek sorunla yüzleşmekten kaçınmaktadır: 

Kocam ilk başta evliydi, karısı yanında durmuyordu, beni çocuk olmuyor diye getirmedi, 
karısı yanında durmadığı için getirdi, sonra babası benim babamı gördü, söyledi, öyle 
evlendik o zamanlar ebeveynlerin izniyle evlilik oluyordu Benim gibilerin izniyle değil. Bir 
karısı vardı ayrıldı. Ondan sonra benle evlendi, benden sonra da biri ile evlendi ayrıldı, 
ayrıldıktan sonra da yeni bir tane getirdi. Şimdi o var işte benimle kalıyor. Toplamda 4 evlilik 
yaptı kocam yani anlayacağın. Üstelik sorun onda olmasına rağmen, tedavi olmak yerine 
evlenip duruyor. Eşim kabulleniyor da ailesi kabul etmiyor, sorunun adamda olmasını 
gururlarına yediremiyorlar. Annesi ve kız kardeşleri istiyorlardı evlenmesini, o da kalplerini 
kırmamak için tamam diyordu.  (K-18, 42 yaş, 26 yıllık evli). 
 

Öte yandan çocuksuzluğun sebebinin eşlerinden kaynaklandığı 7 katılımcıda kuma 

evliliğin söz konusu olmadığı görülmektedir. Bir başka kadının üzerine kuma giden 3 

katılımcının ise üremeye yönelik sorunların kendilerinden kaynaklandığı göze çarpmaktadır. 

Söz konusu 3 evlilikten 2’sinde, katılımcıların kocalarının halihazırda çocuk sahibi oldukları için 

çocuk sahibi olmak istemekten ziyade keyfi gerekçelerle ikinci evliliklerini yaptıkları beyan 

edilmiştir: 

Hayır onun ilk evliliği değildi bu beşinci evliliği. Diğer eşlerinden çocukları da var, yurt 
dışındalar. İki eşinden var, birinin bir tane çocuğu diğerinin de altı çocuğu toplam yedi 
çocuğu var (K-13, 50 yaş, 10 yıllık evli). 
 
Eşimin ikinci karısıyım, ama çocuk doğurmam için evlenmedi, kumamdan zaten çocukları 
var. Ben seni kendime aldım, çocuk beklentim yok senden, huzurumuz olsun biz bize yeteriz 
diyor. İlk eşi de yaşlı ve hasta zaten, ondan ümidi kesmiş, seninle beraber yaşlanacağız bana 
lazımsın diyor. (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 

 

K-26’nın beyanında kocasının ilk karısının yaşlanması ve muhtemelen cinsel 

performansının düşmesi, öte yandan yaşlandığında kendisine bakabilecek görece genç bir kadın 

arzusunun evliliklerindeki temel motivasyon kaynağı olduğu açığa çıkmaktadır. 
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Kumalığa dayalı evliliğe dahil olanlardan K-1’in kuma getirilme sebebi, ilk karısından 

çocuk sahibi olmayan kocasının evlat isteği olmuştur: 

Eşimin ikinci karısıyım. İlk eşiyle 25 yıllık evli. Kumam şu anda köyde oturuyor. 7 yıl boyunca 
çocukları olmuyor onun da, sonra ikizleri oluyor ama ikisi de ölüyor. Sonra rahim kanseri 
riski olduğu için rahmini aldırmak zorunda kalınca, kocasının çocuğu olsun diye gelip kendisi 
beni istedi kocasına, 3 yıl köyde aynı evde kaldık, anlaşamayınca ben merkeze taşındım, o 
köyde kaldı. Eşim onunla karı-kocalık ilişkisi yaşamıyor artık (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 

Üzerine kuma gelen K-23 için kumalığa “razı edilmesi”nin yegane sebebi çocuk 

doğuramamış olmasıdır: 

Ben ilk eşiyim, üzerime kuma getirdi. Çocuğum olmuyor diye ikinci kez evlendi. İsteyerek 
evlendi, şimdi üç çocuğu var kumamdan (K-23, 40 yaş, 15 yıllık evli). 

 

Bu noktada kuma getirilen ikinci eşlerin araçsallaştırılarak salt bir “kuluçka makinesi” 

olarak değerlendirildiklerini söylemek mümkündür. Burada kuma gelen kadının “yükü” belki de 

doğuramayan ilk eşten daha ağır olacaktır. Nitekim çoğu evliliğin birincil amacı olarak 

değerlendirilen çocuk sahibi olmanın, sırf çocuk doğurması için evlenilen bir kadın için daha 

fazla “varlık sebebi” ve “değer görme aracı” olması muhtemeldir.  

Çalışmanın yapıldığı bölgedeki ataerkil değer yargılarının kadınların kıymetini 

doğurganlıklarına indirgemiş olması, çocuksuz kadınların toplumsal hiyerarşide statülerini 

düşük olması (Özbay, 1992) ve üreyememenin tek suçlusunun kadın olarak imlenmesi, 

kadınların “zürriyetsiz” olarak damgalanması ile sonuçlanmaktadır (Ulutaş, 2019: 287). 

Ökten’in Güneydoğu Anadolu Bölgesinde’ki kadınların statüsüne dair yaptığı çalışmasında da 

çok eşliliğin yörede azalmakla birlikte süregelen, öte yandan doğurganlığın kadınların statü 

garantisini veren mekanizmalar olduğunun altı çizilmektedir (2009: 306). Ancak burada 

doğursa dahi erkek çocuk doğurmayan kadınların da düşük statü ve sosyal baskı tehdidine 

maruz kalabileceğini belirtmek gerekmektedir. Nitekim ataerkil düzende soyun devamınn 

garantörü “erkek çocuk” olduğu için, erkek çocuk doğuramamaktan kaynaklı kımalık tehdidi 

yaşayan ya da üzerine kuma getirilen kadınları unutmamak gerekir.  

Üzerine kuma getirilen kadınların o sürece dair anlattıkları hikayelerden, cinsiyet 

kültürünün baskılayıcı dayatmalarının oluşturduğu “dram”lar açığa çıkmaktadır. Nitekim 

çocuğu olmayan kadına karşı verilen topyekün savaştan karlı çıkan nihayetinde eril 

tahakkümün güçlendirdiği ataerkil cinsiyet kültürü olmaktadır.  Çocuksuzluğunun gerekçe 

gösterilerek üzerine kuma getirilmesine razı oluşunu, hatta kendisinin de sürece nasıl dahil 

olduğunu, sosyal baskının kendisi üzerindeki zaferini K-15 şu şekilde dile getirmiştir: 

Bir gün akşamüzeri kaynanam bize geldi, lafı ordan buradan getirip kumaya bağladı, işte 
neymiş kadın kadını yemiş miymiş, bugüne kadar kimsenin üzerine kuma gelmemiş miymiş, 
ilk değilsin son da değilsin falan filan diyerek kulağıma çınlattı. Tavrımı çok net koydum, asla 
kabul etmiyorum dedim, kuma getireceğine beni gerekirse yurt dışına kadar götürsün çare 
bulsun, madem malı parası var, tüp bebek denesin en azından bir kere dedim. […]. Neyse işte 
kaynanam sözde ikna etmeye gelmişti beni, hatırlıyorum o anı şimdi bile anlatırken içim 
acıyor, hüngür hüngür ağlıyordum o konuştukça. O evlenecekse beni boşasın öyle evlensin, 
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yoksa kendimi de onu da hatta seni de öldürürüm dedim, kabul etmedim. Suç sende hakkın 
yok oğlumu evlatsız bırakmaya, kendini sana niye kurban etsin diye diye çıktı gitti. Birkaç 
gün sonra yine geldi, işte o zaman o birkaç gün önceki kadının yerinde yeller esiyordu, bir 
elden alıp diğer ele koymuşlar gibiydi beni, artık muska mı büyü mü yapmışlardı, eminim 
bundan, adım gibi eminim. O gün kıyameti koparan kadın olan benim ağzımı bıçak 
açmıyordu, üçüncü günün sonunda kumamı istemeye ben gideceğim diyordum, yani sence 
de mantıksız değil mi? Üç günde neler yaşanmış olabilir ki iç dünyamda? Düşünsene, Leyla 
gibi dolanıyordum ortalıkta, sanki gidip oğluma bir gelin isteyecekmişim gibi coşkuluydum. 
Kumam da garibim kuma geleceğini bilmiyormuş meğer, bekar sanıyormuş kocamı. 
Kumamın çeyizini, bohçasını tüm istediklerini kendim çarşı-pazar gezerek aldım (K-15, 46 
yaş, 32 yıllık evli). 

 

Kadının kısırlığı sebebiyle üzerine kuma getirilen birçok kadının en trajik ortak 

deneyimlerinden biri, “kusurunu” telafi etmesi beklentisiyle kuma istenme-getirilme sürecine 

dahil edilmesidir. Birçok kadın bu baskıyla bağrına taş basarak, kimi zaman el alemi üzerine 

güldürmemek, bazen de daha önce bu kadere razı gelen sayısız kadınla hemhal olarak “kocasını 

evlendirmeye” zorlanmaktadır. Nitekim çocuksuzluktan kaynaklanan kuma evliliklerde erkek 

haklı bulunarak üzerine kuma getirilen ilk eşin eş seçmede ve kendisini evlendirmede 

“yardımcı” ve kolaylaştırıcı olması, dünürlük etmesi ve hatta “oğlan evi” gibi oynayıp gülmesi 

beklenmektedir (Başaran Alkan, 2001: 73). Bu gerçeği üzerine kuma geldiği kadının kendisini 

kocasına “eş” olarak getirme sürecinde şahit oldukları üzerinden somutlaştıran bir katılımcının 

ifadesi şu şekildedir: 

Garibim kumam gelip beni kendisi istedi, parmağıma yüzüğü o taktı, yünümü yıkayıp yatak 
yorgan döşeğimi o yaptı. Aynı şey benim de başıma gelseydi ben de bir şey yapamazdım, 
aynısını yapar kaderime razı olurdum. Buralarda böyle, kim itiraz etmiş ki, etse de kim 
engelleyebilmiş ki? (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 
 

Ancak sosyal çevre baskısından kaynaklanan kabullenme ve sürece dahil olmanın 

üzerine kuma gelen kadın için sonradan bir travmaya sebep olması kaçınılmazdır. Kuma 

evlilikten önceki kabulleniş sürecini büyü-muska yapılması gibi metafizik durumlarla 

bağdaştıran katılımcı için “uyanış” bir hayli sancılı olmuştur: 

Neyse düğün günü gelip çattı, o ana kadar bile içime attım üzüldüğümü bile belli etmedim, 
ama bir an var ki hayatım boyunca onun yarasını taşıyacağım içimde. Kocam geldi gelini 
görmeye, başka odaya geçtiler hani konuşmak için, odadan gözüküyordular, bir baktım 
kocam kumamın sigarasını yakıyor, işte o zaman ciğerim kızgın şişle dağlanmış gibi feryat 
ettim, ağladım, sinir krizi geçirdim. Şu anki aklım olsa o gece bir katliam yapıp hepsini 
öldürürdüm, cinnet geçirdim o anda, işte o zaman o herifi bırakıp gidecektim, salaklık ettim 
gitmemekle… Neyse sonra onlar evimize geldiler gerdek için, ben orada kadım, sabah oldu 
tıpış tıpış eve gelip onlarla aynı sofraya oturdum… Benim hikayem de bu işte (K-15, 46 yaş, 
32 yıllık evli). 
 

Benzer şekilde kumasını “kendisi” seçen, istemeye giden, çeyizini dizen bir başka 

katılımcının motivasyonu, sosyal çevresinden aldığı tepkiler sonucunda “kusurun” kendisinde 

olduğunu kabullenerek “telafi etme” arzusudur: 

Sorun benden, eşimden değil. Doktorlar yumurtalarımın tembel olduğunu çocuk olmaya 
yeterli olmadığını söylediler. Yaklaşık 20 yıl çocuksuz geçti evliliğim, sonra gidip eşime karı 
istedim, üstüme kuma getirdim. Kendim gidip babasından istedim, 16 yıl oldu o da evleneli. 
Kusurun bende olduğunu kabul edince gidip istedim. Vallahi isteyerek gittim, eşimin haberi 
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bile yoktu. Doktora gideceğim diye evden çıktım, kadını alıp getirip eve oturttum. Kocam 
kadını gördüğünde kim olduğunu sordu, bir misafir dedim, akşam üstü gidip imamı getirip 
nikahlarını kıydırdım. O günden eşimin ölümüne kadar hep birlikte yaşadık, eşim iki yıl önce 
hastalanıp vefat etti. Şimdi bir kızımız üç oğlumuzla yaşayıp gidiyoruz. En büyüğü 16 
yaşındaki kızımız, en küçüğü 9 yaşındaki oğlumuz (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 

Anne olmaya dair umutlarının tükendiği noktada kocasına bir evlat verememenin 

vicdani yükümlülüğünü üzerine kuma getirerek hafifletmeye çalışan K-17 için vermiş olduğu bu 

karar, bir anlamda bir “arınma ritüeli”,  kendini temize çekme arayışıdır: 

O taraflara bir hekimin yanına gitmiştim tedaviye, hekim bana boşuna uğraşma taş doğurur 
sen doğurmazsın dedi. O anda kararımı verdim, sorup soruşturdum, gidip babasıyla 
konuştum. Eşimin beni çok sevdiğini, benim de onu çok sevdiğimi ve eşime haksızlık yapmak 
istemediğim için kızını eşime istediğimi söyledim. Eşimi övdüm, evi, maaşı var, sağlıklı bir 
adam dedim, her şeyimiz var çok şükür, bir tek çocuğumuz eksik, kızını bize verirsen o da 
olacak inşallah, eksiğimiz kalmayacak dedim. Adam cesaretime hayran kaldı. Sen bir kadın 
olarak bu şeref ve cesarete sahipsen, ben bir erkek olarak neden seni kırıp şerefsizlik 
yapayım dedi. Al kızımı, ister kes, ister Van Gölü’ne at, ister öldür, bu kızı sana ve şerefine 
kurban ettim, sen ve vicdanın karar versin artık dedi. Şimdi düşündüğümde yine hiç 
pişmanlık duymuyorum, iyi ki yapmışım diyorum. Tıpkı oğluma gelin ister gibi, o coşkuyla 
gidip istedim. Ondan önce canım çok yanıyordu. Onları evlendirince içim soğudu hatta. Zaten 
öncesinde çektiğin acılardan yorulup en son bu çareye başvuruyorsun (K-17, 55 yaş, 32 yıllık 
evli). 
 

Katılımcının çocuksuzluktan kaynaklı kendilik değerinin düşüklüğüne bulduğu “çare”yi 

uygularken ki cevvalliği ve gözü karalığının sosyal çevresi tarafından takdire şayan görülmesi, 

zaman geçtikçe kadının “doğru” şeyi yaptığına yönelik inancını pekiştirmiş gözükmektedir. Öte 

yandan üzerine gelecek kumayı bizzat kendisi bulan ve isteyen kadınların aslan gibi, şerefli, 

cengaver gibi eril/erkeksi nitelemelerle takdir edildiği, örnek gösterilmesi söz konusudur. 

Toplumun gözünde çocuksuz/kısır kadının yaşamı boyunca maruz kaldığı eksik/yarım etiketini 

bir anda büründüğü “şerefli kadın” rolüyle yerle bir ettiği, bundan sonra “aşkın” bir kadınlık 

konumuna terfi ettiği göze çarpmaktadır. Nitekim buradaki kadın dünyevi arzularından 

vazgeçerek kendini feda etmiş, “şerefini” kurtarmak uğruna kocasını başka bir kadınla 

paylaşmayı göze alarak “nefis mücadelesi”nden vazgeçmiştir.  

Henüz kuma evliliğe dahil olmasalar da üzerine kuma getirilme tehdidi yaşayan 

katılımcılar da mevcuttur. Nitekim yaşanılan coğrafyada kumalık, azalmakla birlikte çocuksuz 

kadının maruz kalabileceği en muhtemel alternatiflerden biri olmaya devam etmektedir. 

Beni aldattığı zamanlar her gece kavgamız bunun üstüneydi, defol git sevdiğimle 
evleneceğim, zaten çocuk da doğuramıyorsun diye çok kavga etmiştir benimle. Ya 
boşayacağım ya da kuma getireceğim üstüne diyordu. Kimse de bir şey yapmadı, kayınbabam 
bırakıp gitmemi öğütledi sadece. Ben de bırakıp gittim baba evine, 5 ay kaldım, sonra da çok 
afedersin salak gibi tıpış tıpış döndüm eve (K-4, 40 yaş, 27 yıllık evli). 

 
Birini sevdi-ki şimdilerde bunun kendisine yöneltilmiş bir iftira olduğunu söylüyor- birden 
değişti, o üzerime titreyen adam gitti, sinirli, huysuz, çekilmez, kavgaya bahane arayan biri 
geldi yerine. Sonra kendisi evlenmek için birilerini bulduğunu söyledi, ama anladığım 
kadarıyla kadın buradan değildi ve buraya gelmeyi kabul etmemiş, bu yüzden de eşim 
vazgeçmek zorunda kaldı kadından. Çocuksuzluğumuzu ve benim çocuk doğuramamamı 
bahane ederek evlenecekti sözde (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 
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Yukarıdaki iki örnekte de kadınların eşleri tarafından aldatılmalarının esas sebebi 

duygusal olmaktan ziyade kadınların çocuksuz olmalarıdır. Başka bir deyişle katılımcıların 

çocuk doğuramıyor olması, aldatılmaları ve dolayısıyla boşanmaları, kötü muameleye maruz 

kalmaları ya da üzerlerine kuma getirilmesine güçlü bir dayanak oluşturmaktadır. 

Kumalığa yönelik başka çarpıcı sonuçlar katılımcıların kumalığa yaklaşım biçimlerinde 

açığa çıkmaktadır. Nitekim, çoğu katılımcının beyanından çocuksuzluktan kaynaklanan sorunun 

kendisinde olmasından ötürü ya da kendisinde olması halinde kumalığı kabullendikleri, 

onayladıkları, kocalarına bunu hak ve kendilerine “müstahak” gördükleri anlaşılmaktadır: 

Allah şahit kaç defa ona istiyorsan evlen, razıyım dedim, yok dedi, kabul etmedi. Sen de 
olmasını isterdin, bilerek mi yapıyorsun sanki, senin suçun değil ki diyor (K-6, 45 yaş, 10 
yıllık evli). 

 
Çocuğum olmuyor diye yüzüme vurulmadığı, laf yemediğim gün yok. Ne yapacağımı 
şaşırıyorum. Bazen kocamın beni boşamasını düşünüyorum, hatta eşime kendine başka bir 
kadın al, evlen diyorum, sonra düşünüyorum üzerime kuma gelen evde nasıl nefes alacağım, 
buna nasıl katlanacağım, eşim gözümün önünde ona kıymet verirse kahrımdan öleceğimi 
düşünüyorum, ya da başıma bir iş getirmekten (intihar kastedilmektedir) korkuyorum. 
Eşime de üzülüyorum, bir taraftan keşke evlense de boy boy çocukları olsa diyorum, öbür 
taraftan kumaya nasıl tahammül edeceğimi düşünüyorum, iki arada bir derede kalıp ne 
yapacağımı şaşırıyorum, doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor (K-10, 41 yaş, 9 
yıllık evli). 

 
Allah şahidimdir artık ben istiyorum evlenmesini. Tıpkı bekar bir oğlum varmış da 
evlenmesini istiyormuşum gibi, kocamın da şu anda başkasıyla evlenmesini isterim. Hiç itiraz 
etmem, terk edip gitmem, aynı evde yaşamam kuma ile belki ama getirmesine müsaadem 
var. Günahı boynuma düşmesin, ben kendimden umudu kesene kadar karşıydım 
evlenmesine çünkü hep bir umut vardı içimde, ama artık ne yaparsam yapayım çocuğum 
olmayacak. Yani eşime de yazık, çok mütevazı, kişiliği oturmuş bir adam, üniversite mezunu, 
görmüş geçirmiş biri, herkes de bilir onu. Neden böyle kıymetli bir insanın günahına gireyim 
ki? Onun da soyunu sürdürmeye hakkı var. (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Bu katılımcıların ortak noktası “kusurun” kendilerinde bulunması olup, kusurlarının 

sonuçlarından kocalarını muaf tutma arzusudur. Ancak bu arzunun kendiliğinden oluşan içsel-

duygusal bir içerikten ziyade ataerkil kodlarla donatılmış cinsiyet kültürünün sadık 

uygulayıcılarını sosyalize eden sosyal çevrenin sonucu olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu 

haliyle kadınının doğurganlığına indirgenerek sosyal hiyerarşideki konumunun belirlenmesi 

kuralı, ayrımcı-dışlayıcı pratikler ve psikolojik şiddet mağduru kadınlar tarafından yeniden 

üretilmektedir. Benzer bakış açısı, sorunun kendisinden kaynaklanmadığı katılımcılarda da 

açığa çıkmıştır.  Sorunun kendilerinden kaynaklanması durumunda kocalarının hakkına 

girmemek, ocağının tütmesine olanak sağlamak, evini şenlendirmek uğruna kumalığı 

tereddütsüz kabul edebilecekleri dile getirilmektedir: 

Daha ilk zamanlar bana eğer doktor yüzde yüz kısırsın asla çocuk doğuramazsın derse ve 
bütün tedavi yöntemleri sonuçsuz kalırsa, başkasıyla nişan yüzüğünü kendi paramla alıp 
parmağına takacağım diyordum. Suç benim olsaydı yapardım (K-4, 40 yaş, 27 yıllık evli). 

 
Hani bazı kadınlar gidip kocalarına karı istiyorlar üzerlerine kuma getiriyorlar sırf bu 
söylemler canlarına tak etmiş diye. Keşke sorun benden olsaydı, kocamdan olmasaydı da ben 
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de gidip üzerime kuma getirseydim, ama ne yapayım kocam on kişiyle de evlense çocuğu 
olmayacak, kısır yani sonuçta. Yani sorun kadında ise erkeğe yazık tabi gidip evlensin ocağı 
tütsün evi çocuksuz kalmasın, o günaha girmezdim tabi (K-27, 58 yaş, 44 yıllık evli). 

 

Kumaların birbirleriyle ilişkilerine bakıldığında ise, çoğunlukla birbirini ve birlikte 

yaşamayı kabullenme, ev içi rollerde iş bölümü, dayanışma ve uzlaşma, çocuk bakımı ve 

çocukların sorumluluğunu almada ise gönüllüğe dayalı bir söz birliğinin olduğu göze 

çarpmaktadır. Nitekim kocasının ya da başka bir deyişle “sosyal çevresi”nin üzerine kuma 

getirme sürecine dahil olan ilk eşler, her ne kadar başlangıçta birtakım duygusal sorunlarla 

boğuşmuşsalar da zamanla kaderlerine razı gelerek kumalarını kabullenmiş, sahiplenmiş, yol 

gösterici olup “ablalık etmiş” ve hatta çocukları olduktan sonra çocukları ile birlikte kumalarını 

da bağırlarına basmışlardır. Buna benzer bir sonuç Başaran Alkan’ın da çalışmasında açığa 

çıkmış olup, sürece dahil olan kumaların ilişki düzeylerinin olumlu, sıcak ve uyumlu olduğuna 

dikkat çekilmektedir (2001: 73). 

Kumamla birbirimizi severiz, ben onun ablası oldum, o da benim kardeşim. Huzurumuz 
tadımız yerinde. Kader ortağıyız onunla, benim başıma gelen onun da başına gelmiş. Elbette 
her evde ufak tefek sorunlar olur, insan annesine bile kızar sinirlenir bazen, bizim de öyle 
işte (K-8, 60 yaş, 48 yıllık evli). 
 
Ben onun ablası gibi oldum, kocam sağken de öldükten sonra da benden izinsiz babasının 
evine bile gitmez, uzakta baba evi, ben götürmesem gitmez, 2-3 yıldır götüremedim diye 
kendisi tek başına gitmiyor. Aramızda ufak tefek sorunlar olmuyor değil tabi, bazen 
birilerinin dolduruşuna gelebiliyor, doğal karşılıyorum anlamaya çalışıyorum onu, sonuçta 
gurbet elden gelmiş buralara, evini, yurdunu özlüyor olabilir, morali bozuksa da normal 
karşılıyorum. (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 
Valla kumamla bir sorunumuz yok, çoktan kabullendik birbirimizi, zaten en başından beri 
aynı evde olmadık, böyle olması daha iyi oldu. (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 

 
Kumam eşimle 6 senedir evli, ama biz 1,5 senedir beraber yaşıyoruz.  Anlaşıyoruz onunla, iki 
kız kardeş iki arkadaş gibiyiz artık. Sözde çocuk olsun diye getirdiler onu da ama adları gibi 
biliyorlar sorun oğullarında. Bahane ettiler işte (K-18, 42 yaş, 26 yıllık evli). 

 

Kumaların birbirleriyle olan ilişkilerinde açığa çıkan başlıca temalar, kader ortaklığı, 

abla-kardeşlik ilişkisi, birbirini sevip sayma gibi kabullenişlerden türemektedir. Aralarında 

çıkan anlaşmazlıkları her eve özgü normalliklere dahil eden bakış açıları gündelik yaşamlarında 

bir arada yaşama zorunluluğunu katlanılır kılma ve sorunlarla başa çıkabilme stratejileri 

sağlamaktadır. Öte yandan bazısı için de evdeki huzurun başlıca sebebi kendilerinin sergilediği 

iyi niyetli ve vicdani tutum ve davranışlardır: 

Şimdilerde fena değil, çocuklar büyüdükçe aramızdaki sorunlar da büyüyor, mesela çocuklar 
küçükken daha rahat söz sahibi olduğumu hissediyordum ama çocuklar büyüdükçe kendi 
yollarını çiziyor, itiraz edebiliyorlar olan bitene. Yani bilmiyorum, onun da kendine göre sert 
tarafları ve yumuşak huyları var, biraz fevri biri, sinirlenince kalp kırıyoruz ama milleti 
dinlemez el alemin dediğine kulak asmazsa aramız iyi. Yine de etrafıma baktığımda bu 
şekilde olan bir sürü aileden çok daha huzurlu ve birbirimize karşı anlayışlı olduğumuzu 
düşünüyorum. Ama bu iyi halde benim tavırlarımın etkisi çok fazla, bence o da bunu gördüğü 
için vicdanlı hareket ediyor. Asla ne gezmesi, ne tozması ne de aldığı giydiğine laf etmedim, 
kocamı kışkırtmadım, yeri geldi kocamla o gezmelere gitti ben çocuklarına bakıcılık ettim. 
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Bunu da görerek vicdanlı davranması lazım zaten. Yani ben iyiyim ki o da iyi, o benim 
iyiliğime karşılık veriyor sadece (K-15, 46 yaş, 32 yıllık evli). 

 

Bu beyanlarda her ne kadar kumaların birbirlerini kabullenip bağırlarına basmış 

oldukları dile getirildiyse de kumalığın doğasında ihmal ve eşitsizlikler, çatışma, kıskançlık, 

kaygı ve üzüntü gibi olumsuz duygular yer almaktadır (Başaran Alkan, 2001: 90).  Kumaların 

birbiriyle anlaşması çoğunlukla “el alemi” güldürmeme, rezil olmama isteği, kocalarının baskı, 

tehdit ve şiddeti ya da toplumsal onay kazanabilmek adına olsa da esasında bunun kadın kimliği 

açısından yaralayıcı ve kadınlık gururunu örseleyici olduğunu belirtmek gerekmektedir. Üzerine 

kuma getirilen kadını ikna edebilmek ya da razı etmeye zorlamakta kullanılan en önemli 

argümanın özeti olan “ilk değilsin, son da olmayacaksın” cümlesinin kumalığının sürdürülmesi, 

onaylanması ve erkeklerin bunu bir hak olarak görmesindeki etkisinin göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir.  

Son olarak katılımcıların kumalarının doğurduğu çocuklarla olan ilişkisine bakıldığında, 

çocukların koşulsuz ve içten bir sevgiyle bağırlarına basıldığı fark edilmektedir. Nitekim yıllarca 

çocuksuzluktan kaynaklanan “hasretin” sona ermesi, kocasının soyunun devam edecek olması, 

kocasının “babalık” duygusunu nihayet tadacak olması gibi etkenler çocukları kolay kabullenilir 

yapmıştır. Öte yandan kendilerinin de çoğunlukla anneliği “doğurmakla” ilişkilendirmekten 

uzakta sevmek ve bakmak-büyütmekle tanımlamalarından ötürü “annelik” duyguları ve 

arzularının kumalarının çocuklarıyla tatmin edilmesi söz konusudur. 

Sanki her biri ciğerimden bir parça gibi ve asla yapmacık bir sevgi değil, anneleri şahit onları 
gerçekten nasıl sevdiğime, herkes de görür zaten, sözünü eder. Mesela annelerinin onlara 
kızması bağırması bile zoruma gidiyor, yani anneleri sonuçta kadının hakkı var ama benim 
zoruma gidiyor. Çocuklar da ona değil daha çok bana sırnaşırlar, bana naz yaparlar, benimle 
şakalaşırlar. Zaten onların hatrına katlanıyorum bütün başıma gelenlere, yani nasıl 
söyleyeyim, onlar benim tesellim oldu, onlarla avundum. Onlar olduktan sonra asla gitmeyi, 
terk etmeyi aklımdan bile geçirmedim. Allah var onların da anneleriyle benim aramda fark 
gördüğünü bizi kıyasladığını fark etmedim şimdiye kadar, bu saatten sonra da olmaz 
diyorum inşallah. Çocuklarımın vefasızlık edeceğini düşünmüyorum, öyle bir ayrımla 
yetiştirmedik omları çünkü. Çocuklar ilkokul bitene kadar aramızdaki kumalık ilişkisini 
anlamadılar bile, yani bana Anne, annelerine ismiyle sesleniyorlardı, sonradan anlayıp fark 
ettiler. Zaten şu anda ilk iki çocuk benim üstüme kayıtlı, diğerlerini anneleri kabul etmedi, 
yoksa ilk kuma geldiğinde çocuk olursa hepsini benim nüfusuma kaydedeceğini şart 
koymuştu kocam, onlar da kabul etmişti ama sonrasında kumam kabul etmedi, son dört 
çocuğu kendisinin nüfusunda. (K-15, 46 yaş, 32 yıllık evli). 

 

K-15 kumasından doğan çocuklarına, başına gelenlere katlanma azmi ve yaşadıkları 

karşısında bir teselli ve armağan-ödül olarak değer biçmektedir. Kumasıyla olan ilişkisinden  

kaynaklı çocuklarının öz anne/üvey anne ayrımına gitmeyerek kendisini kabullendiklerini dile 

getirirken, sahip oldukları altı çocuktan ilk ikisinin resmi kayıtlarda annesi olduğunu beyan 

etmiştir. K-8 için kendisi gibi hamile kalamayacağından korktuğu kumasının tedavi ile bir kız 

çocuğu doğurması hayat boyu sürecek olan koşulsuz sevgiye dayalı bir anne-kız ilişkisinin 

temelini atmıştır: 
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Kumam da tedaviyle hamile kaldı. Çok şükür ki tedavi sonuç verdi, Allah bize bir kız çocuğu 
nasip etti. Hamilelik haberini aldığımızda konu komşu akraba toplanıp halay çektik 
sevinçten. Hemen çarşıya gidip beşiğinden yürütecine kadar en kalitelisinden aldım. Beşiğini 
yasak (sokağa çıkma yasağı) sırasında köye götürdüm, evdeki eşyaların hiçbirine 
dokunmadım bir tek onu götürdüm, tek çocuğumuzun hatırası diye, onun çocuklarına 
saklayacağım diyordum, sonra onun hayrına bir fakire verdim. Doğduğu andan beri 
yataklarımızın ortasında uyur, hem benim hem annesinin. Sanki benim karnımdan çıkmış, 
ben doğurmuşum gibi hissediyorum ve seviyorum onu (K-8, 60 yaş, 48 yıllık evli). 
 

Bazı katılımcılar, çocuklarının biyolojik annelerinden çok kendilerine bağlı olduğunu, 

kendilerine de “anne” dediklerini belirtmektedir: 

Öz annelerine değil, bana anne diyorlar, iki dudağımın arasına, gözümün içine bakıyorlar, 
gece benim yanımda yatıyorlar. Hele en küçüğü, koynumda olmazsa uyumuyor (K-17, 55 yaş, 
32 yıllık evli). 

 

Bu yaklaşımın kocaların ilk eşlerine yönelik olumlu yaklaşımlarını pekiştirmeleri, 

kumalar arasında ayrım yapmamaları, hatta çocuksuz eşin eksikliği ve kırgınlığını gidermek 

adına kasıtlı olarak çocukların bakımını üstlenmesine olanak tanımaları, çocukların ilgi ve 

sevgisini bilinçli olarak anne olamayana yönlendirmeleri ile açığa çıktığını belirtmek 

gerekmektedir. Babaların bu olumlu yaklaşımlarına çoğunlukla kuma gelen ikinci eşin de 

desteğiyle çocuklar ve üvey anneleri arasında pozitif ilişkiler meydana gelmektedir. Her iki 

kumanın da çocuklu olması halinde üvey anneler ile çocuklar arasında sevgisizlik ve nefrete 

dayalı, kardeşler arasında kıyaslama ve birbirini reddetmeye dayalı ilişkilerin olması 

muhtemeldir (Başaran Alkan, 2001: 86-90); ancak çocuksuzluk sebebiyle gerçekleşen kuma 

evliliklerde doğuramayan kadının “hasretinin” sona ermesi üzerine kuma getirilen kadının 

çocuğu bağrına basmasıyla sonuçlanmaktadır. 

4.3. Tıbbi Tema: Biyopolitika Pratikleri Bağlamında Tedavi Süreci 

Bu bölüm başlığı altında katılımcıların çocuk sahibi olabilmek için başvurdukları tıbbi ve 

alternatif tedavi yöntemleri, tedavi sürecinde yaşanılan duygusal/manevi/psikolojik sıkıntılar 

ve deneyimler, tedavinin ekonomik külfeti ve katılımcıların pahalı tedavi yöntemleri ile başa 

çıkma stratejileri üzerinde durularak, infertilitenin/çocuksuzluğun tedavi edilmesi gereken bir 

“hastalık” olarak değerlendirilen biyopolitik süreçlerine odaklanılacaktır. 

4.3.1. Üremeye Dair Sorunun Kimden Kaynaklandığı ve Tedaviye Başlama 

Günümüzde, evliliğin ilk bir yılında korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin 

yaşanmadığı durumlarda başvurulan en yaygın kontrol ve danışma birimi elbette öncelikle 

hastanelerin jinekoloji klinikleridir. Kadın bedenine özgü en doğal süreçlerden biri olan gebelik 

ve doğumun son yıllarda bir sağlık/hastalık dikotomisine yerleştirilmesiyle başlayan 

medikalizasyon süreci, kısırlığın da tıp kurumunun mercek altına alması gereken bir hastalığa 

dönüşerek “infertilite” adını almasıyla sonuçlanmıştır. Bu çalışmadaki katılımcıların da ister 
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tıbbi isterse de alternatif/geleneksel tedavi yöntemlerine başvurarak çocuksuzluğa çare 

aramaları söz konusudur. Tedavinin, üremeye yönelik problemin kimden kaynaklandığından 

bağımsız olarak çoğunlukla kadın olan eş tarafından başlatıldığı ve daha çok kadın tarafından 

istendiği, takip edildiği ve üzerinde durulduğunu söylemek mümkündür. Nitekim Demirci’ye 

göre de (2001) tıbbi tedaviyi başlatan kadın olup, kadınlar tedavi sırasında daha azimlidir. 

Aşağıdaki tabloda bu çalışmada yer alan 28 katılımcının 7’sinde kısırlık/infertilite sorununun 

erkek kaynaklı olduğu görülmektedir. Ancak katılımcı beyanlarında eşi kısır olan kadınların 

tedaviyi eşlerinden daha fazla önemsedikleri ve takip ettikleri açığa çıkmıştır. Bu gerçekliğin 

altında yatan toplumsal dinamik, cinsiyet kültürümüzde erkek kaynaklı infertilitenin dahi sosyal 

bedelini “çocuksuzluğuyla” damgalanan kadının ödemek zorunda bırakılmasıdır. Nitekim, erkek 

kısırlığı çoğunlukla erkekler arasında konuşulması tercih edilmeyen bir “tabu” olarak hasır altı 

edilirken, bunun karşılığında kadın kısırlığı herkesin üzerinde rahatlıkla konuşabileceği, yorum 

yapıp değerlendirmede bulunabileceği “kolektif” bir sosyal soruna dönüşmektedir. Oysaki 

infertilite nedenlerinin %40 kadından, %40 erkekten ve %20 her ikisinden kaynaklandığı 

bilinmekte olup, öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün 7273 evli infertil çift ile yaptığı bir 

araştırmada (akt. Şen, 2011; 10), infertilitenin nedeni %41 oranında kadından, %24 oranında 

erkekten ve % 24 oranında kadın ile erkeğin her ikisinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo. 4.4. Üremeye Dair Sorunun Kimden Kaynaklandığı 

Kodu Üremeye Dair Sorunun Kimden Kaynaklandığı 
K-1 Kendisinden 
K-2 Eşinden 
K-3 Eşinden 
K-4 Eşinden 
K-5 Eşinden 
K-6 Kendisinden 
K-7 Kendisinden 
K-8 Kendisinden 
K-9 Kendisinden 
K-10 Kendisinden 
K-11 Kendisinden 
K-12 Kendisinden 
K-13 Kendisinden 
K-14 Kendisinden 
K-15 Kendisinden 
K-16 Kendisinden 
K-17 Kendisinden 
K-18 Eşinden 
K-19 Kendisinden 
K-20 Kendisinden 
K-21 Eşinden 
K-22 Kendisinden 
K-23 Kendisinden 
K-24 Kendisinden 
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Tablo 4.4. (devamı) 

K-25 Kendisinden 
K-26 Kendisinden 
K-27 Eşinden 
K-28 Kendisinden 

 

Katılımcıların çocuksuzlukla sonuçlanan üreme problemlerinin kimden kaynaklandığı, 

tedaviye nasıl başladıkları ve şu anda ne aşamada oldukları, tedavi sürecini nasıl yürüttükleri, 

yaşadıkları sıkıntılar bağlamındaki deneyimleri, sosyal bir sorun olan çocuksuzluğun nasıl tıbbi 

bir soruna ve tedavi edilmesi gereken bir hastalığa dönüştüğünü açığa çıkarmaktadır. Sorunun 

kendisinden kaynaklandığını dile getiren kadınların sağlık sorunları genellikle benzerdir: 

 
Doktorlar benden olduğunu söylüyor, yumurtalarımın tembel ve kalitesinin düşük olduğunu 
söylüyorlar. Bunun dışında kısır olmakla ilgili bir şey duymadım, yani kısır değilim, tedavi 
edilirsem çocuk sahibi olabilirim (K-5, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 

Evet, yumurtalarım çalışmıyor, iltihap tutuyor, yağ tutuyor. Bir de iki defa kistim oldu. Bir yıl 

Batmanda oldum. Bir yıl Van’da. 2-3 defa 5-6 ay arayla Antep’te oldum. 2-3 defa 2-3 ay arayla 

Cizre’de oldum. Burada da özel bir klinikte oldum. Her yıl tedavi oldum diyebilirim (K-25, 50 

yaş, 30 yıllık evli). 

 

Yumurtalıklarım sorunlu, çalışmıyorlar. Hap alarak adet oluyorum, adet düzensizliği ve 
yumurtalık tembelliği var. (K-7, 40 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Benden kaynaklanıyor, Akdeniz ateşi adında kronik bir rahatsızlığım var, bu hastalık çocuk 
sahibi olmamı engelliyor. Uzun yıllar çocuk sahibi olamadık ama çok sonradan sorunun 
nedeninin bu hastalık olduğunu fark etti doktorlar, e tabi fark edildiğinde geç olmuştu 
menopoza girmiştim çoktan. Çok olmadı hepi topu on yıl falan oldu öğreneli. Hastalığımı 
bilmeden tüp bebek denedim kaç defa, o süreçler çok sancılı, ağrılı ve ateşli geçiyordu, gece 
yarıları hastanelere kaldırılıyordum. Öğrendik sebebini öğrenmesine ama işte ne fayda artık 
çok geç, 5 yıl önce menopoza girdim, yumurtalarım tükendi. Benden yaşça çok büyükler bile 
daha girmemiş, ama tüp bebek ya da aşılama gibi tedaviler gören kadınlar daha erken 
adetten kesiliyor bence, o kadar çok ilaç yiyip radyasyona maruz kalıyoruz ki, var olanları da 
kalitesiz hale getiriyoruz. İlaçların etkisiyle erken oldu bence. K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Katılımcıların doğurganlıklarına engel olan kadın kaynaklı infertilitenin genellikle 

yumurta tembelliği, adet düzensizliği, erken menopoz, rahimde ve yumurtalıklarda kist 

oluşumundan kaynaklandığı göze çarpmaktadır. Nitekim bu sorunlar infertil kadınların en sık 

yaşadığı üreme sistemi kaynaklı sorunlardan birkaçıdır (Benli, 2010: 10-14). Ancak K-5’İn 

beyanında vurguladığı üzere katılımcılar arasında kısırlığın gündelik dildeki kullanımıyla “hiçbir 

zaman/ömrünün sonuna kadar çocuk sahibi olmamak” ile eşdeğer görülmesi söz konusudur. 

Nitekim katılımcı kendisinden kaynaklanan doğurganlık sorununun “çözümsüz” olmadığı, 

tedavi ile ortadan kaldırılabilecek “geçici” bir sağlık sorununa tekabül ettiğini düşünmektedir. 

Benzer şekilde K-2 için de jinekolojik sorunları kısırlığın baki olduğu, tedavisi olmayan bir 

hastalık değildir:  

Benimle ilgili olan kısmı şu, rahmimde miyom var. Ama bu çocuğun olmasına engel değil. 
Zaten 2-3 senedir oluşmuş durumda, geçen yıl bu vakitlerde ameliyat olmuştum bunu için. 
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Çocuk tedavisine gittim orda doktor dedi miyomun var yani ameliyat olman lazım, ameliyatla 
aldılar işte (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 

 

Katılımcılar tarafından erkek kaynaklı kısırlığın çoğunlukla sperm sayısının azlığı ve 

sperm kalitesinin düşüklüğünden kaynaklandığı dile getirilmiştir: 

Kocamın sperm kalitesi çok düşük, tüp bebek tutuyor ama büyüyemiyor düşüyorlar. Zaten 
doktor çocuğunuz olsa bile engelli olma ihtimali fazla diyordu hep (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli) 

 
Eşimden kaynaklı çocuğumuz olmuyor. Çocuk olmayınca bir ara Diyarbakır’a gittik doktora. 
3 yıldır evliyken olmuyordu hiç doktora da gitmemiştim, madem gidiyorsun ben de bir 
geleyim kontrol etsinler neden olmuyor diye, göründük işte doktorlar baktı hiçbir şeyin yok 
dediler önce bana bakıp. En son tahlil istediler, tahliller çıkınca kocandan kaynaklı dediler. 
Bu değere göre çok az olasılık var dediler. Tüp bebek tedavisi önerdiler. (K-3, 31 yaş, 10 yıllık 
evli). 

 

Sorunun büyük çoğunluğu eşimden kaynaklanıyor, sperm kalitesi düşük, tedavi olması lazım 
ama olmuyor. Tüp bebek tedavisini baştan sona tek başıma yürüttüm, ama son dakikaya 
kadar eşim spermini vermekte diretti ve uygulamayı tamamlayamadım (K-4, 40 yaş, 27 yıllık 
evli). 

 

Evliliğimin ilk 8 yılında hiç gitmedik doktora, 8 yıldan sonra gittiğimde doktor direkt tüp 
bebek yapmamızı önerdi. Doktorlar sorunun kocamdan olduğunu söylüyordu ama ailesi 
kabul etmiyordu oğullarından kaynaklandığını. Sorun eşimde yani, bende değil (K-21, 40 yaş, 
26 yıllık evli). 

 

Kocam kısır, çocuğu olmuyor. Biz tüp bebek yaptığımız yere gittik ben doktoruna sordum, 
dedim benim eşim tedavi olabilir mi,  dedi tedavi boştur onun için, pek bir sonuç elde etmez. 
Bir süre kısırlık tedavisi gördü, zaten ondan sonra tüp bebek denedik, o zaman yumurtalarım 
ve onun spermi kaliteli olmuştu biraz, kalan yumurtaları İstanbul’da dondurduk, ne olur ne 
olmaz diye. Bilmiyorum, artık istemiyor diyor yani olmuyor kaç defa gittik başarılı olmadı 
gitmek istemiyor. Ben de zorlamıyorum artık (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 

 

Bu beyanlarda da vurgulanan sperm üretimiyle ilgili bozukluklar erkek infertilitesinde 

sıkça karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir (Benli, 2010: 8). Üreme tıbbında “semen analizi” 

olarak bilinen bu tetkik, erkeğin ürettiği sperm sayısıs ve spermlerin dölleme gücü ve kalitesini 

ölçmektedir. Ancak K-2’nin de dikkat çektiği üzere erkek kaynaklı kısırlık durumlarında 

katılımcı eşlerinin tedaviye kadınlar kadar ilgi duymadıkları, önem vermedikleri açığa 

çıkmaktadır. Ancak erkeklerin verdiği bu tepkinin üremeye dair “yetersizlikleri” ile yüzleşme 

kaygıları ve korkularından kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim, egemen cinsiyet kültüründeki 

hegemonik erkeklik algısının temel bileşenlerinden biri olarak “aile babası olmak” 

gerekliliğinden mahrum kalan erkeklerin de tıpkı doğuramayan kadınlar gibi “çemberin dışına” 

itilerek eril pratiklerle ötekileştirildiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda infertil bir erkek 

için  “sorunu” kabul ederek tedavi olmaya ikna olmak, aynı zamanda “eksikliği” ve 

“yetersizliğini” de kabullenmek anlamına gelerek sosyal çevre ile ilişkilerde zorlu bir sürece 

kapı aralamaktadır. 

Öte yandan çocuksuz çiftlerin yaklaşık % 15’inde ortaya çıkan açıklanamayan/nedensiz 

infertilite (Zeren, 2016: 13-14), çoğunlukla psikolojik, duygusal ve cinsel sorunlardan 
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kaynaklanan (Benli, 2010: 14),bu çalışmadaki bazı katılımcıların da muzdarip olduğu bir sorun 

olarak tanımlanmıştır: 

Valla kızım kimden ve neyden olduğunu bilmiyorum, kocamla birlikte Ankara’ya kadar gittik 
doktora, ilaç ve iğne verdiler ama sorunun kimden olduğunu hiç anlamadık, çünkü hiç 
birinizde sorun yok diyorlardı. Ankara’daki doktor rahmimde kist olduğunu söyledi, kisti yok 
ettik ama yine de çocuğumuz olmadı, taa 10 yıl önce tanesi 1 milyara iğne oluyordum o 
zamanlar (K-14, 58 yaş, 38 yıllık evli). 
 

İnan ki hala bilmiyorum sorun kimden ve neyden kaynaklanıyor. Doktor ikimize de sorun 
yok, olması gerekiyor, olacak diyorlar, yani ikimizde de ufak tefek sıkıntılar var ama çocuk 
olmasına engel olacak kadar değil. 15 sene oldu, hala sebebini tam olarak bilmiyoruz. (K-22, 
37 yaş, 15 yıllık evli). 

 

Katılımcıların çoğunlukla evliliklerinin 2.-3. yıllarından sonra tedaviye sorunun kimden 

kaynaklandığının önemi olmaksızın,  kendi istekleri ile başlaması söz konusudur. Ancak 

üremeye dair sorunun sadece birinden kaynaklanmayıp eşi ile kendisinin birtakım sağlık 

sorunlarına sahip olduğunu dile getiren K-6 için tedavi henüz evliliklerinin ilk yılında başlamış 

olup, gebelikleri bebeklerin doğum öncesi kaybıyla sonlanmak durumunda kalmıştır: 

Evlendiğim ilk yıldan beri tedavi oluyorum. İlk yılım doldu henüz hamile kalmamıştım, 
doktorun önerdiği iğneleri olunca hamile kaldım ama gebeliklerim hep doğumdan önce 
sonlanıyordu, bebekler karnımda ölüyordu (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 

 

K-3 için tedavi süreci hamileliğin gerçekleşmediği 2-3 yıllık zaman diliminden sonra 

başlayarak, üreme teknolojilerini içeren birtakım prosedürlerin uygulandığı komplike bir tıbbi 

sürece dönüşmüştür: 

 
Evlilikten 2-3 yıl sonra öğrenip tedaviye önce Diyarbakır’da başladık. Oradan bir sonuç 
almadık. Sonra ikinci sefer Ankara’ya gittik. Ankara’da da bir sonuç almadık üçüncü kez 
dedik iyi bir doktor olsun dedik gittiğimiz doktor size genetik tarama yapalım dedi, 
yumurtalarım alındı genetiğe gönderdiler. İki yumurta gönderdiler bir tanesi sağlıklı çıktı. 
Bize %70 olacak dediler. Gene aynı sonucu olduk. Onlar da çok şaşırdılar. İlk muayene 
olduğumda 6 tane yumurtam göründü. O 6 yumurtayı ilaçla çoğaltıyorlar. Karnımda 
ürüyorlar. İğne ve hap kullanımı ile. 12 gün tedavisi var o yumurtaları geliştiriyorlar. Ondan 
sonra alınıyor. Aldıktan sonra döllendiriyorlar (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 
 

Öte yandan, Suriyeli gelin olmasından kaynaklı evlilik sürecini resmileştirmekle ilgili 

birtakım hukuki sorunlarla boğuşurken tedaviye çok geç kaldığını ve tehlike çanlarının kendisi 

için çoktan çalmaya başladığını anlatan K-10 için biyolojik saat kaygısı açığa çıkmıştır: 

9 yıldır evliyim tedaviye başlayalı 3 yıl oldu. Suriyeli olmamdan dolayı Şırnak Merkeze 
vatandaşlık işlemleri için çok sık gidip gelmek zorunda kalıyorduk, eşim bunu için bile çok 
sıkıntı yaratıp kalbimi çok kırmıştır. Vatandaşlık işlemleri bile ona zor geliyordu, o 
söylendikçe ben kahırdan ölüyordum. Tedaviye çok geç kaldık, zaten zamanında tedaviye 
erken başlasaydık belki de daha ilk aydan hamile kalabilirdim, uzun süre öylece bekledikten 
sonra, sonunda olmadı tabi.  Zaten son birkaç aydır adet görmüyorum, sanırım erken 
menopoza girdim (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 
 

Burada menopoz, erkek bedeninin doğası gereği şanslı olarak ömür boyu sperm üretme 

kapasitesinin tam karşıtı olarak, kadın bedenine özgü üreme kapasitesinin “sınırlılığına vurgu 
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yapmaktadır. Menopoz, üreme kabiliyetinin kaybına işaret ederek 35 ve üstü yaştaki kadınlar 

için tehlike arz etmeye başlamaktadır (Mutlu, 2009: 38). 

12 yıllık evliliğinin 2. yılından bu yana tedavi gören K-26 için aslında bugüne kadar 

geçirdiği tedavi süreci, kendisi için esas önemli olan ve kesin sonuç almayı umduğu “tüp bebek 

yöntemi”ne bir hazırlıktan ibaret olup, bu anlamda hem fizyolojik, hem de psikolojik/duygusal 

hazırlıkları devam etmektedir: 

Evliliğimin 2. yılından bu yana tedavi oluyorum, doktorlara gidiyorum, ilaç tedavisi 
görüyorum. Bir kere de aşılama yaptım, 12 yıl boyunca yalnız bir defa yaptım. Kistlerim vardı 
ameliyat oldum, yakın bir zamanda yine rahmimdeki kistler alınacak, yeniden üreyen kistler 
benimkiler. Sonrasında kapsamlı bir tedavi ile tüp bebek yaptıracağım. Zaten daha menopoza 
girmedin çok şükür, doktor bir engel yok tüp bebek için dedi. Bu zamana kadar zaten 
doktorlar engel oldu tüp bebek denememe, bana ve kocama kalsa çoktan yapmıştık, doktor 
rahmimin hazır olmadığını söylüyordu, ama bu defa olacak inşallah (K-26, 47 yaş, 12 yıllık 
evli). 
 

Evliliğinin ilk yıllarında her ne kadar çocuk istemese de korunmadığı halde hamile 

kalamayan K-20 için tedavi süreci ilaç ve iğne kullanımı ve ameliyat ile başlamış olup, etkili bir 

yardımcı üreme teknolojisi olarak kabul edilen aşılama yöntemine kadar vardıysa da, eşinin 

destek olmamasıyla kesintiye uğramıştır: 

Aslında ilk üç yıl hiç takmıyorduk umursamıyorduk hatta ilk başta korunmayı falan 
düşündük, korunmadık ama sonra çocuk olmadı, doktorlara falan gittik, polikistikover 
dediler. Kist değil bu aslında yumurta tembelliği, yumurtalıkta küçük küçük kistler varmış 
ama hani ultrason da falan bakıldı mı onlar yumurtalık gibi görünüyormuş, onlar da 
yumurtalıkların gelişmemesine falan neden oluyormuş büyümüyor çatlamıyor, öyle işte 
ondan sonra tedavi olmaya başladım, 9 aya yakın hap tedavisi gördüm onunla olmadı ondan 
sonra iki aya yakın iğne kullandım, iğneyle de olmadı ondan sonra bıraktım.  sadece ilaç 
tedavisi olduk,  aşılamaya kadar geldim. Eşim aşılamaya da yanaşmadı artık yapmadım. İlk 
başta hapla tedavi oldum. En son ameliyat oldum. Yumurtalıklarımı uyandırdılar bu işlemle 
(K-20, 28 yaş, 8 yıllık evli). 
 

Diğer taraftan sorun kendisinden kaynaklandığını dile getiren K-11, eşinin desteği ve 

isteğiyle tedavi sürecini başlatmak için zayıflamak gibi birtakım bedensel/fizyolojik ön 

hazırlıklara girişmiştir: 

Eşim söyledi tedavi olalım diye. 2-3 yıldan sonra söyledi. 4 yıla kadar da tedavi olmadım. 
Sonrasında Antep’e gittim doktor hiçbir şeyin yok dedi. Sadece yumurtaların yağ tutmuş. 
Zayıflarsan olur. Geldim zayıfladım, bayağı kilo verdim.  60 kilodan 50’ye düştüm. Zayıflama 
ilacı aldım. Sonra hangi doktora gitsem umut var diyorlardı, %40 ihtimal verilen birinin 
çocuğu oluyor da benim %60 ihtimal verildiği halde çocuğum olmuyor (K-11, 29 yaş, 11 
yıllık evli). 

 

Öte yandan kimi zaman bedensel bağlamda acılı, ağrılı ve duygusal olarak tedavi gören 

kişiye “eksikliğini” hissettiren, kadın için rahim filminin çekilmesi erkek için ise sperm 

kalitesinin ölçülmesi,   infertilite tedavisi görmeye başlayan birçok kadın ve erkeğin sıklıkla 

deneyimlediği tedavi uygulamalarından en bilinenleridir: 

Doktorlar ikimizde de bir sorun olmadığını söylüyor. Rahim filmimi çektirdim, eşim de 
sperm kalitesini ölçtürdü, ikimizde de hiçbir sıkıntı yok. Yumurtalarım da bir sıkıntı yok ama 
adet düzensizliğim var sadece. Üç-dört defa göründüm doktora, bir sıkıntım olmadığını 
söyledikten sonra ben de doktora gitmeyi bıraktım. Zaten adetlerim düzene girerse hamile 
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kalacağımı düşünüyorum. Adet düzenleyici hap kullanıyorum şu anda. Son bir iki defa 
normale yakın bir adet süreci geçiriyorum, onun öncesinde hemen hemen hiç düzgün 
kanamam olmuyordu (K-9, 19 yaş, 3 yıllık evli). 

 
İlk birkaç yıl çocuğumuz olmayınca doktora gittik eşimle. Doktor benden rahim filmi istedi. 
Hayatımın en acılı zamanlarından biri oldu, çok acı veren bir uygulama. Neyse verdik işte. 
Sonra da kocamdan sperm istedi kalitesini ölçtürmek için. Kocamda bir sorun yokmuş ama 
ben ancak tüp bebekle hamile kalabilirmişim (K-22, 37 yaş, 15 yıllık evli). 

 

Katılımcı beyanlarından anlaşıldığı üzere tıbbi tedavi kadın kısırlığını ilaç tedavisi, 

aşılama, tüp bebek yöntemi gibi pratiklerle kadın bedenini “hasta” ve “sağlıksız” kabul ederek 

medikalize eden biyopolitik süreçlere dayanmaktadır. Nitekim sözü edilen ameliyatlar, ilaç ve 

iğne tedavileri, yumurta ve sperm çoğaltma ve güçlendirme işlemleri gibi tıbbi aşamalarla 

gerçekleşen tüm bu sınırsız çabanın derdi “normalleştirilmiş kadın”  kimliğinin en önemli 

dayanağı olarak “anneyi”  ve “doğurganlığı” üzerinden “norma uygun kadın bedenini” inşa 

etmektir. Foucault’un sözünü ettiği normalleştirme aygıtlarından biri olarak tıp kurumunun 

“ideal özne/birey”in yaratılmasındaki etkisi, kadın bedeninin “sağlıklı” ve “olması gerektiği” gibi 

üremeye hazır hale gelebilmesi için sunduğu üreme teknolojileriyle açığa çıkmaktadır. 

 

 

Şekil 4.14. Üremeden Kaynaklı Sorunun Kimden Kaynaklandığı 

4.3.2. Yardımcı Üreme Teknolojilerine Başvurma ve Tedavi Süreci 

Türkiye toplumunun egemen cinsiyet kültürünün devamlılığı ve sürekliliğini sağlayan en 

önemli toplumsal kurumlardan biri olarak aile, her ne kadar günümüzde alternatif modelleri ve 

yeni biçimleri tartışılıyor olsa da, üreme ve insan soyunun devamıyla hala yakından ilişkilidir. 

Bu bağlamda kültürümüzde heteroseksüel birlikteliklere bağlı olarak gerçekleşen evliliklerde 

Sorunun 
Kaynağı  

Kadın  

yumurta 
tembelliği  

rahimde kist-
miyom 

adet 
düzensizliği 

erken 
menopoz  

Erkek   

sperm 
kalitesinin 

düşük olması 

sperm 
sayısının azlığı  
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çocuk sahibi olmanın elzemliği tartışılmaz olup, herhangi bir sebeple çocuk sahibi ol(a)mayan 

çiftlerin toplumsal bir konsensüs ile “gerçek bir aile” olabilmek adına hızla çoğalmaya teşvik 

edilmesi söz konusudur. Nitekim çocuk sahibi olabilmek çoğu çift için hem bireysel motivasyon 

kaynağı hem de toplumsal kabul görmek adına evliliğin temel sebebi olarak anlamlandırılırken, 

çocuksuzluk bütün bu “hayalleri” yıkan ani ve beklenilmeyen, istenilmeyen bir yaşamsal krize 

dönüşmektedir. Toplumumuzdaki çiftlerin % 10-15’inin infertilite problemi ile mücadele ettiği 

bilinmektedir. Dolayısıyla çağımızın en önemli biyopolitika aygıtlarından biri olarak tıbbi 

bakışın ürünü yardımcı üreme teknolojileri, “anormal” olan “üreyememe” sorunu 

“normalleştirme” çabası taşıyarak birçok infertil çiftin derdine “deva” olmaktadır. Yardımcı 

üreme teknikleri “teknolojinin mucizesi” (Akşit, 2009) olarak değerlendirilirken geleneksel aile 

kurumunun devamlılığına katkıda bulunarak çoğu çiftin en büyük hayali, ideali olan çocuk 

sahibi olmayı mümkün kılmaktadır. 

Yardımcı üreme teknikleri çok çeşitli olsa da günümüzde en çok kullanılanları 

intrauterin inseminasyon (aşılama), in-vitro fertilizasyon (tüp bebek), embriyo transferi ve 

intrasitoplazmik sperm enjeksiyonudur (Benli, 2010: 18). Türkiye’de de 1989’da Ege 

Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda dünyaya gelen ilk tüp bebekten bu yana sözü 

edilen bu yöntemleri kullanarak çocuk sahibi olan ve olmaya çalışan çiftler hızla artmaktadır. 

Nitekim aşağıdaki tabloya bakıldığında bu çalışmadaki 28 kadının 17’sinin de çocuk sahibi 

olabilmek için aşılama ve tüp bebek yöntemlerine başvurduğu görülmektedir. Yardımcı üreme 

teknolojilerine başvurmayan 11 kadının tamamında ise üremeye dair sorunun kendilerinden 

kaynaklandığı ve yardımcı üreme teknolojilerine başvurmak yerine K-8, K-17 ve K-25 

örneklerinde olduğu gibi üzerlerine kuma getirilmiştir. Bir başka deyişle sorunun kadından 

kaynaklandığı durumlarda yardımcı üreme teknikleri, günümüzde ve yaşadığımız coğrafyada 

geçmişte çocuksuzluğa en etkili çare arayışı olarak kullanılan kumalık kurumunun etkisini ve 

yaygınlığını azaltan bir uygulama olup, kadına bir şans vererek dışlanma ve damgalanmasına 

engel olmaktadır. Nitekim “doğal” yollarla olmasa da bir kadının tıbbi destek, danışmanlık, 

tedavi ve yardımla “bile” doğurması, hiç doğurmamış/doğurmayacak olmasına yeğ 

tutulmaktadır. 
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Tablo 4.4. Katılımcıların Gebelik Durumları ve YÜT’e Başvurma Deneyimleri 

Kodu Üremeye Dair 
Sorunun Kimden 
Kaynaklandığı 

Gebelik Yaşama Durumu YÜT’e başvuru 
durumu (Aşılama, Tüp 
bebek yöntemi vs.) 

K-1 Kendisinden Yaşanmamış Başvurulmamış 
K-2 Eşinden 1 kez yaşanıp, düşükle 

sonuçlanmış 
4 defa tüp bebek 
denenmiş 

K-3 Eşinden Yaşanmamış 4 defa tüp bebek 
denenmiş 

K-4 Eşinden Yaşanmamış 3 defa aşılama 
denenmiş 

K-5 Eşinden 3 kez yaşanıp, düşükle 
sonuçlanmış 

3 defa aşılama, 6 defa 
tüp bebek denenmiş 

K-6 Kendisinden 4 kez yaşanıp düşükle 
sonuçlanmış 

Başvurulmamış 

K-7 Kendisinden Yaşanmamış 1 kez aşılama, 1 kez tüp 
bebek denenmiş 

K-8 Kendisinden Yaşanmamış Başvurulmamış 
K-9 Kendisinden Yaşanmamış Başvurulmamış 
K-10 Kendisinden Yaşanmamış Başvurulmamış 
K-11 Kendisinden 3 kez yaşanmış olup 

düşükle sonuçlanmış 
2 defa tüp bebek, 2 defa 
aşılama denenmiş 

K-12 Kendisinden 1 kez yaşanmış 1 defa aşılama 
denenmiş 

K-13 Kendisinden Yaşanmamış Denenmemiş 
K-14 Kendisinden Yaşanmamış Denenmemiş 
K-15 Kendisinden Yaşanmamış Denenmemiş 
K-16 Kendisinden Yaşanmamış 4 defa aşılama, 5 defa 

tüp bebek denenmiş 
K-17 Kendisinden Yaşanmamış Denenmemiş 
K-18 Eşinden 1 kez yaşanıp, düşükle 

sonuçlanmış 
1 defa tüp bebek 
denenmiş 

K-19 Kendisinden 2 kez yaşanmış olup, hali 
hazırda 6 aylık hamile 

3 kez tüp bebek, 3 kez 
aşılama denenmiş 

K-20 Kendisinden Yaşanmamış Denenmemiş 
K-21 Eşinden 2 kez yaşanmış olup, 

düşükle sonuçlanmış 
2 defa tüp bebek 
denenmiş 

K-22 Kendisinden Yaşanmamış 2 defa aşılama, 1 defa 
tüp bebek denenmiş 

K-23 Kendisinden Yaşanmamış 4 defa tüp bebek 
denenmiş 

K-24 Kendisinden Yaşanmamış 1 defa aşılama 
denenmiş 

K-25 Kendisinden Yaşanmamış Denenmemiş 
K-26 Kendisinden Yaşanmamış 1 defa aşılama 

denenmiş 
K-27 Eşinden Yaşanmamış 10 defa tüp bebek 

denenmiş 
K-28 Kendisinden 2 kez yaşanmış olup, 

düşükle sonuçlanmış 
1 defa aşılama, 4 defa 
tüp bebek denenmiş 
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Öte yandan tablo sonuçlarına göre 28 katılımcıdan 19’unun hiç gebelik yaşamayarak 

birincil/primer infertilite, 9’unun ise gerek doğal yollarla gerekse de yardımcı üreme 

teknikleriyle hayatlarında en az bir kez hamilelik yaşayıp ancak doğum gerçekleşmeden düşükle 

sonuçlandığı bir duruma karşılık gelen ikincil/seconder infertilite biçimini tecrübe ettikleri göze 

çarpmaktadır. Aşılama ya da tüp bebek tedavilerini kullanarak hamile kalan katılımcıların 

deneyimleri şu şekildedir: 

Benim zaten 2 ablamın çocuğu olmuyor, bunun verdiği endişeyle hiç korunmadım ve hiç 
korunmamama rağmen 4-5 yıl hiç gebelik yaşamadım. Bunu görünce doktora gittim bir 
sorun yok inşallah olacak dediler ben de hiç umursamadım ama çevreden gelen baskılardan 
dolayı ister istemez başka şehirlerde doktorlara gittim, İstanbul’a gittim Ankara’ya gittim 
yani gitmediğim doktor kalmadı Türkiye’de, en iyi doktorlara bile gittim. Bana tamam sorun 
yok yumurta tembelliğin var ama hepsi beyinde bitiyor sen beynini rahat tut inşallah olacak 
dediler. Eee ben zaten 3 kere aşılama yaptım 3 kere tüp bebek yaptım. İki kere tüp bebek 
tuttu ama düşük yapım (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Doktor dedi ki tek çareniz tüp bebek, başka da çareniz yok. Sorun ne tam olarak bilmiyorum, 
spermleri kalitesiz galiba. Çünkü kaç kere evlendi hiçbirinden çocuğu olmadı. Sorun onda 
gayet açık. 10 yıl önce tüp bebek denedim, İkizlerim oldu, 6 aya kadar karnımda kaldı 6 
aydan sonra da erken doğum yaptım, 15-20 dakika yaşadılar sonra vefat ettiler. Ondan sonra 
hiç doktora gitmedik, sıkıntılarımız oldu. Sonra annesi ve kız kardeşleri sorunun kendisinden 
kaynaklanmadığını söylüyordu, suçu bana atıyorlardı,  sen de kist var guatr var senden 
dolayı olmuyor diyorlardı, tekrar doktora gitmemizi istemiyorlardı (K-18, 42 yaş, 26 yıllık 
evli). 

 
Üremeye dair sorunun eşinden kaynaklandığı halde üzerine kuma getirilen K-18, 26 

yıllık evlilik hayatında sadece bir kez denediği tüp bebek yöntemiyle hamile kalmış, ancak erken 

doğum yaparak ikiz bebeklerini kaybetmiştir. Tedaviye devam etmesi ve yardımcı üreme 

tekniklerine tekrar başvurması, sorunun oğullarından kaynaklandığını kabul etmeyen aile 

büyükleri tarafından engellenerek tedavi yerine kuma getirme seçeneği tercih edilmiştir. Benzer 

şekilde tedavi edilmek yerine üzerine kuma getirilmesi tehdidi yaşayan bir başka katılımcının 

ifadesi şu şekildedir: 

Tedavide de geç kaldık, çok erken müdahale etseydik belki çoktan çocuklarımız olmuştu, ne 
bileyim bu benim talihsizliğim işte. Çok defa eşime dedim ki çok uzağa değil en azından 
Diyarbakır’a gidelim belki bir umut vardır, oralı olmuyor, yanaşmıyor ne dediysem. Tedaviye 
verecek param yok diyor, ama ikinci eşi almak için planlar yapıyor, o kumaya para 
gitmeyecek mi, ona vereceğine tedaviye verelim diyorum oralı olmuyor (K-10, 41 yaş, 9 yıllık 
evli). 
 

Sorun kadından kaynaklansın ya da kaynaklanmasın, tedaviye dair istek ve ilginin daha 

çok kadın tarafından duyulması söz konusu olan bu örnekte K-28, eşiyle yaşadığı duygusal 

sorunları daha da perçinleştiren bir sorun olarak çocuksuzluğuna eşinin desteği olmaksızın çare 

aramaktadır. Tıbbi tedavi yöntemleri ile 2 defa hamile kalan katılımcının mahrum bırakıldığı 

sosyal destek ve maruz bırakıldığı ayrımcı pratiklerden kaynaklı düşük yaptığı belirtilmektedir: 

Evliliğimin ilk 3 yılı eşim takmadığı için tedavi olmadım ama baktım onun umurunda değil 
kendi kendime başladım tedaviye, 7 yıl boyunca sürdürdüm. Bir defa aşılama 4 defa da tüp 
bebek denedik. Aslında tüp bebek yöntemiyle 2 defa hamile kaldım ancak ikisi de düşükle 
sonuçlandı. Evliliğimden sonraki ilk 2 yıl korunmasız olduğum halde hamile kalamadım, adet 
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düzensizliğim vardı ama çocuk sahibi olmama engel olacak kadar önemli olduğunu 
bilmiyordum. Hormon dengesizliğinden dolayı hamile kalamıyormuşum. Annemle gittiğim 
bir doktor bana hormonlarımın yavaş çalıştığını ve bir üniversitenin araştırma hastanesinde 
tedavi görmem gerektiğini söyledi. Tabi tüm bunlarla ben tek başıma uğraşıyorum, eşimin 
umurunda değildi. Neyse işte Ankara’ya gittik, orda aşılama yaptık, aşılamadan iki hafta 
sonra hamile kaldım ama birkaç saat sonra düşük yaptım, çünkü üzerimde ağır bir yük ve 
stres vardı. O esnada bile çocuğum olmuyor diye hakarete ve baskıya maruz kaldım, iğneli ve 
imalı laflar yedim. (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Diğer yandan yardımcı üreme tekniklerini kullandığı halde yaşamı boyunca bir kez bile 

gebelik yaşamayan katılımcılar da mevcuttur: 

Bir tane aşılama oldum üstüne tüp bebek yaptım olmadı. Zaten menopoza girdim artık ümidi 
temelli kestim (K-7, 40 yaş, 10 yıllık evli). 

 
4 defa aşılama, 5 defa tüp bebek denedim ama olmayınca olmuyor işte. Menopoza da girdim. 
Benden geçti artık kabullenmekten başka çarem yok (K-16, 48 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Sorunun kendilerinden kaynaklandığı K-7 ve K-16 için birçok kez başvurulan yardımcı 

üreme teknikleri gebelikle sonuçlanmamış ve çocuksuzluklarına çare olamamıştır. Ayrıca bir 

kadının “üretkenliğinin sonuna gelindiğini” işaretleyen menopoz evresine girilerek “kendi 

çocuğunu kucağına alma hayali” bu kadınlar için sonsuza dek kapanmış gözükmektedir. Benzer 

“tehlike” K-10 için de her an gerçekleşebilecek bir olasılık olarak gözükmektedir: 

Suç bendeymiş, benden dolayı olmuyor. Son 4-5 aydır adet kanamalarım da durmuş zaten. 
Denizli’de görümcem oturuyor, orada bir doktorun yanında tedavi gördüm bir süre, 
tedavinin sonuç vermesi için orada kalmam gerektiğini söyledi, en az 6 aydan 1 yıla kadar. 
Yumurtalıklarımın gelişmesi ve ardından tüp bebek tedavisi için. Fakat eşimin annesi 
hastalandığı için eşim kalmama onay vermedi, bu yüzden tüp bebek tedavisi göremedim. Bir 
defa da aşılama yöntemini denedim ancak gebelik gerçekleşmedi. Mardin de de başka bir 
doktora göründüm ama elime hiçbir somut sonuç vermedi, adet gördüğüm sürece gebelik 
şansımın hep olduğunu ancak işimin Allaha kaldığını söylediler hep. Ama son 3 aydır adet 
kanamalarım kesildi, erken menopoz riski var, bunu engellemek için ilaç tedavisi görüyorum 
şu anda (K-10, 41 yaş, 9 yıllık evli). 
 

Sorunun eşlerinden kaynaklanmasıyla yardımcı üreme tekniklerinden medet ummaktan 

eli boş dönen katılımcılar hayal kırıklıklarını şu şekilde aktarmıştır: 

15 yıl kadar aralıksız tedavi olduk, olmadı işte. Hiç gebe kalmadım, bir kez bile. Tam 10 defa 
tüp bebek denedik, 1 kere bile tutmadı. Tüp bebek tedavisinde tanıştığım bazı insanların 
Maşallah daha ilk denemeden tutuyordu çoğu, ama ben 10 defa elim boş döndüm. Hele hele 
sorun erkekteyse çok az olumlu sonuç alınıyor, erkek kısırsa hiçbir tedavi işe yaramaz (K-27, 
58 yaş, 44 yıllık evli). 

 
4 kere tüp bebek denedim tutmadı hiçbirinde. Sorun kocamdan kaynaklı çünkü. Bu en son 
gittiğimizde doktor farklı bir yöntem denedi, sağlam olan yumurtalarımı çoğalttı. 
Kalitelileşen yumurtaların birini de dondurduk, bakalım, para bulursam bir daha 
deneyeceğiz (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Öte yandan, doğal yollarla hamile kalıp başka bir sağlık sorunundan dolayı bebeklerini 

kaybeden K-6 için yardımcı üreme teknikleri bir çözüm fırsatı olmadığı için, bu seçeneğe hiç 

başvurulmamıştır: 

Hiç tüp bebek ya da başka bir şey denemedim, çünkü benim sorunum hamile kalamamakla 
ilgili değil, hamileliğin devamıyla ilgili. Normal yollarla hamile kaldım birkaç defa ama kan 
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pıhtılaşmasından dolayı her defasında ya düşük yaptım ya da bebeğim karnımda öldü 
doğumdan önce. Zaten menopoza giriyorum yavaş yavaş, son 4 yıldır da hamile kalmadım. 
Eşim 40 milyarlık tüp bebek parasını bile buldu, ama doktor boşuna yapma onu da düşürme 
ihtimalin yüksek dedi (K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Tedavi sürecinde bedensel yıpranmaların yanı sıra duygusal ve psikolojik bağlamda da 

kayıplar yaşanmaktadır. Normal/doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurdukları 

tedavi süreçlerinde tedavinin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, yardımcı üreme 

tekniklerinin tutup tutmayacağına dair endişe, merak, korku, stres, üzüntü ve umutsuzluk gibi 

duyguların yoğunlukla yaşandığı ortaya çıkmıştır (Bal, 2014: 97).  Bu çalışmada da 

katılımcıların benzer süreçleri tecrübe ettikleri söylenebilir: 

Hem heyecan hem korku, stres her şey var. Her şeyi yaşıyorsun o anda. Çok zor bir 
dönemden geçiyorsun gerçekten (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 

 
En zoru o bekleme süreci biliyor musun? Yani o kadar rahmimi kesip biçtiler zerre of bile 
demedim ama psikolojik olarak o beklenti içine girmek çok ağır. Bak karnıma, ilaçlar 
yüzünden bu kadar şişti, kilo aldım sürekli. Aşılama denemesi tutmayınca psikolojikmen 
çöktüm, her şeyi tedaviyi ilaçları bırakmaya karar verdim, 2-3 yıl sadece hekim tedavisi 
uyguladım doktorları bıraktım, olursa olur olmazsa da olmasın dedim (K-26, 47 yaş, 12 yıllık 
evli). 

 
Kaç defa denedim, kaç defa umutlandım, kaç defa hayal kırıklığı yaşadım, kaç defa kahrımdan 
hastalandım bilmiyorum artık. Yani nasıl anlatsam, o kadar çok duyguyu aynı anda 
yaşıyorsun ki, kafan allak bullak oluyor. Bebeğin tutup tutmadığını haber verene kadar ki o 
stres, o korku… Sonra mesela tuttuğundaki o sevinç ve aynı zamanda ya düşerse diye 
hissettiğin korku. Sonra ya tutmadıysa diye hissettiğin o endişe. Ayy gerçekten çok zor, 
ömürden ömür gidiyor (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Çocuksuzluğun sosyal sonuçlarının olumsuz etkilerine toplumsal yaşamda daha çok 

kadınların maruz kaldığı düşünüldüğünde, infertilite tedavisi gören kadınlarda stres ve 

anksiyete halinin (Benli, 2010), çocuksuzluktan kaynaklı suçluluk duygularının (Dilek, 2009) ve 

damgalanma süreçlerinin (Şen, 2011) daha sık yaşandığı iddia edilebilir. Bu bağlamda 

yukarıdaki beyanlara göre bu çalışmadaki katılımcıların da endişe, hayal kırıklığı, korku, 

heyecan, stres, gibi duygusal halleri tecrübe ettikleri açıkça gözükmektedir. Öte yandan o süreci 

heyecan ve mutluluk gibi pozitif duygularla ifade eden katılımcılar da mevcuttur: 

O tüp bebeğin tutup tutmadığı haberini beklerken ki yaşadığım heyecanı ve tuttuktan 
sonraki sevincimi hayatım boyunca unutmayacağım. Havalara uçmuştum, çocuklar gibi 
kahkaha atıyordum. Doğuramasam da bir kere hissettim ya karnımda. Bunu anlatamam, bu 
bana yeter (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 
 
Böyle bir duygu yok. Yok yani yok. Hamileliğin sürdüğü o ilk 3 ay sanki gerçek hayatta değil 
de rüyalar alemindeydim. Çok çok güzeldi, çok mutluydum. Tabi düşükten sonra kendime 
gelmek de bir o kadar zor oldu ama sonraki tedavi süreçlerinde kendimi hep o duygunun 
tadıyla motive ettim, olacağına inanarak güçlendirdim (K-28, 32 yaş, 12 yıllık evli). 

 

Son olarak tedavi sürecinde sorun kendisinden kaynaklanmasına rağmen kendisine 

destek olmayan, tedaviden kaçan eşine yönelik öfke duyan bir katılımcı hayal kırıklığı ve 

üzüntüsünü şu şekilde açıklamaktadır: 
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Onun olması gereken tedaviden kendisi kaçıyorsa, spermini bile esirgiyorsa ben nasıl tedavi 
olayım ki, ne için olayım? Kendi kendime mi hamile kalacağım ya da başkasının spermini mi 
kullanayım? Gereksiz yere yıllarca sanki sorun benden kaynaklanıyormuş gibi vücuduma ve 
organlarıma zarar verdim, kilo aldım, psikolojim bozuldu. Ne için peki? Boşu boşuna. Son 5 
yıldır tedaviyi de her şeyi de bıraktım ben de. Ben çok istiyorum devam etmeyi ama o yoksa 
işte ne yapabilirim ki? (K-4, 40 yaş, 27 yıllık evli). 

 

4.3.3. Tekrarlanan Düşükler ve Duygusal Tepkiler 

Gerek ilaç tedavisi gerekse de yardımcı üreme tekniklerini içeren tıbbi tedavi pratikleri 

ile gerçekleşen gebeliklerin düşükle sonuçlanması sıklıkla karşılaşılan bir sonuç olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nitekim tedavi gören kadınların bedensel hazır bulunuşlukları (rahim 

sağlığı, yumurta kalitesi vs.), tedavi öncesi, tedavi sırası ve sonrasındaki duygusal/psikolojik 

hazır bulunuşlukları (anksiyete, stres, korku, heyecan gibi duyguların kontrolü) ve tedaviyi 

gerçekleştiren sağlık kuruluşu ya da sağlık elemanının bilgi, beceri ve deneyimi biyo-psiko-

sosyal bir süreç olan hamileliği olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Doğası gereği 

çoğunlukla stresli ve hormonların kontrolünde geçen hamilelik sürecinin bir de doğal yollarla 

gerçekleşmeyip tıbbi tedavi ve yardımcı üreme teknikleriyle mümkün kılındığı bir durumda 

normaldekine nazaran daha sıkıntılı, stresli ve kaygılı geçmesi olağandır. Bu bağlamda bu 

çalışmadaki katılımcıların da bedensel, duygusal ya da sosyal nedenlerden kaynaklı olarak 

düşük yaptığı ve bazılarında birden fazla kez deneyimlendiği açığa çıkmaktadır: 

Dört kere tüp bebek tedavisi denedim, birinde tutmadı üçünde tuttu ama üç keresinde de 
düşük yaptım. Kistlerim vardı. Çok ameliyat oldum sol tarafındaki yumurtalıklarımı aldılar.  
Doktorlar normal hamilelik geçiremeyeceğimi tüp bebek tedavisi görmem gerektiğini 
söylediler. Şimdi de varlar üreyen kist bunlar. Çocuk karnımda gelişmiyordu,  2-3 aylık iken 
bebek gelişmediği için düşük yapıyordum (K-23, 40 yaş, 15 yıllık evli). 
 
Tam 6 defa tüp bebek yaptım, üç kere tuttu, her üçünü de düşürdüm. Ameliyat oldum, belki 
şu oda dolusu ilaç kullandım, ama nafile. Bebeklerim 2 aylık olup düşüyordu. Yani zaten çok 
stresli sıkıntılı bir işlem, o kadar stresle kolay kolay tutmazdı zaten. Olacak mı olmayacak mı, 
tutacak mı tutmayacak mı, tutsa bile kalacak mı kalmayacak mı derken olan oluyor zaten (K-
5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 
 

Tekrarlanan düşüklerle kalıplaşan düşük yapma korkusunun bazı katılımcılarda rahatça, 

gönlünce sevinememe, aşılama ya da tüp bebek tedavisi sırasında ya da sonrasında bebeklerin 

kaybedileceğine dair endişe ve korku hissetmelerine yol açarak duygusal tutukluklar 

yaşamalarına sebep olmaktadır: 

İnan ki o kadar heveslenmeme rağmen korkumdan gidip çeyiz alışverişi bile yapmadım 
onlara. Ne bileyim içimde hep bir korku vardı, ya bir şey olursa onlara, ya düşük yaparsam, 
ya doğumda ölürlerse diye, öyle de oldu zaten. Bebeklerimi kaybettikten sonra millet gidip 
geliyordu, sözde teselli ediyorlardı, ama sanki daha çok maddi açıdan üzülüyorlardı, yani 
sanki bir işe yatırım yapmışsın da o iş tutmamış paran yanmış sen de zarar etmişsin gibi, 
olayın duygusal yönüne pek takılmıyorlardı,  ben öyle hissettim en azından. Teselli cümleleri 
de bu yöndeydi, işte zaten fakirsin o kadar masraf yaptın bari bir tanesi kalsaydı diyordular. 
Halbuki benim canımdan can gitmişti (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 
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K-21’in beyanına bir başka açıdan bakıldığında, sosyal çevrenin tüp bebek tedavisine 

atfettiği değerlerin duygusal olmaktan ziyade ekonomik/maddi bir içeriğe sahip olduğu açığa 

çıkmaktadır. Katılımcının tekrarlayan düşüklerinin sosyal çevresi tarafından boşa harcanmış 

para, zarar edilen yatırımmış gibi değerlendirilerek, katılımcıda yarattığı duygusal tahribatın 

görmezden gelindiği ortaya çıkmaktadır. 

Tüp bebek tedavisi ile ikiz bebeklere hamile kalan ve bebeklerini gebeliğin 6. ayında 

erken doğumla kaybeden katılımcının gebelik süreci de kaybetme korkusu ile geçmiş, nitekim 

korktuğu da başına gelmiştir: 

İkiz bebeklere halime kaldığımda cinsiyetlerini bile sormadım, sonra bebekler karnımda 
öldüğünde ikisinin de kız olduğunu öğrendim, kız-erkek hiç fark etmezdi benim için. Yeter ki 
sağlıklı çocuklarım olsaydı. Hamileliğimin her gününde o kadar korkuyordum ki bebeklerime 
bir şey olacak diye. Bir daha da olmadı zaten. Kader işte, elimden bir şey gelmez.  (K-21, 40 
yaş, 26 yıllık evli). 

 

Düşükler sonrasında katılımcıların verdikleri duygusal tepkilere bakıldığında ise hayal 

kırıklığı ve üzüntü ile açığa çıkan ilk şokun ardından güçlü ve dirayetli olmaya çalışma ve üzülse 

dahi duygularını gizleme ya da bastırma eğilimine gidilmiştir: 

Çoğunlukla hareketlenmelerini hissetmeye başladığım andan sonra bebeklerimi kaybettim. 
Hemen hemen hiç ağlamadım, kolay kolay ağlayamam zaten, ama bilmiyorum kurban 
olduğum Allah hep güç veriyor bana, bir şekilde aştım işte. Hatta birini Diyarbakır’da düşük 
yaptım, arabayla götürüp bir yerde gömdüler, o tarafa bile bakmadım, utandım, ağlayamadım 
bile. Sonra eve geldiğimde ona hazırladığım elbiseleri görünce patladım, saatlerce ağladım. 
Emeğime üzüldüm. Ne diyeyim, olursa olur, olmasa da Allah görüyor zaten vardır bir bildiği. 
(K-6, 45 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Düşük yaptığım ilk zamanlar millet arayıp ağlıyordu teselli etmek yerine, en kötüsü ben 
onları ve sorun kocamdan kaynaklanmasına rağmen teselli ediyordum. Sonrakilerde artık 
acımı içime gömmeye başladım, evde başımı yastıklara gömüp kocam üzülmesin diye gizli 
gizli ağlayıp, insanların karşısına gülümseyerek çıktım. Allah’ın takdiri, güçlü olmaya çalıştım 
(K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Öte yandan tüp bebek ya da aşılama yöntemlerinin tutmaması veya tuttuğu halde 

düşükle sonuçlanması karşısında bazı katılımcıların pes ettiği, duygusal olarak tükenmişlik 

yaşayarak tedavi olmaktan vazgeçtiği açığa çıkmaktadır: 

Yeter artık, tek başıma savaşacak gücüm kalmadı, kocamın dünyadan haberi yok ben bu 
gidişle kanser olacağım. Artık denemek istemiyorum, en azından bir-iki yıl. Bedenim ve 
psikolojim çok yoruldu. Bana da günah. Çocuğum olsun diye kendimi tüketiyorum yavaş 
yavaş (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 
 

Bu durumun tam tersi biçimde yaşadığı bir ya da birden fazla düşük deneyiminden sonra 

da umudunu kaybetmeyerek kendini yeni bir tedavi süreci ve yardımcı üreme tekniklerine 

dayalı yeni bir denemeye hazırlayan katılımcılar da mevcuttur: 

Allahtan umut kesilmez, denemeye devam edeceğiz. 5-6 ay sonra tekrar deneyebiliriz. 
Bakalım neden olmuyor hiçbir sorun yok bende sonuçta. Başka bir yöntem var dediler onu 
deneyebiliriz. Maddi durumumuz yettiği sürece her türlü tedaviye açığız, Allah izin verirse de 
sonuna kadar gideceğiz (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 
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Hani derler ya, insan ölmediği harpten güçlü çıkarmış. Bizimki de öyle bir mevzu. Pes etmek 
yok diyorum kocama, o benden ben ondan güç alıyorum. Allah nasip edecektir bize de 
inşallah (K-5, 48 yaş, 20 yıllık evli). 

 

Özetle tekrarlanan düşüklerin olumsuz etkilerinin katılımcılarda gündelik yaşamı 

sekteye uğratan geçici süreli moral-motivasyon bozuklukları ya da bedensel ve psikolojik 

bağlamda tükenmişlikten kaynaklı tedaviden vazgeçme şeklinde sonuçlandığı göze 

çarpmaktadır. Diğer taraftan kimi katılımcıların ise zamanla kayıplar karşısında dirayetli ve 

güçlü kalmayı öğrenerek, her kayıptan sonra yeni bir tedavi denemesine hazırlanma arzusu ve 

azmini taşıdığını söylemek mümkündür. 

 

Şekil 4.15. Katılımcıların Tekrarlanan Düşükler Karşısında Tutumları 

4.3.4. Yardımcı Üreme Teknikleri İle İlgili Yanlış Algılar: Tüp Bebek ve Taşıyıcı Anneliğe 

Bakış 

Tıbbi literatürde In-Vitro Fertilizasyon (IVF) olarak tanımlanan, ancak gündelik halk 

dilinde daha çok tüp bebek yöntemi olarak bilinen yardımcı üreme tekniği, infertilite ile 

mücadelede en sık kullanılan ve bu çalışmadaki katılımcıların da en çok başvurduğu tıbbi tedavi 

yöntemlerinden biridir. Dünya’da ilk defa 1978’de, Türkiye’de ise 1989 yılında ilk başarılı tüp 

bebek denemesinden bu yana infertil çiftlerin yaygın olarak tercih ettiği bu üreme tekniğine 

yönelik, son yıllarda azalmakla birlikte birtakım olumsuz inançlar ve önyargılar mevcuttur. 

Geçmişte doğal/normal yollardan hamileliğin gerçekleşmediği durumlara tek çare olarak 

görülen kumalığa alternatif biçimde açığa çıkan yardımcı üreme tekniklerine, araştırmanın 

yapıldığı yörede kimi çevrelerce hala mesafeli yaklaşılması söz konusudur. Nitekim Türk 

toplumunun yardımcı üreme tekniklerine bakışını konu edinen bir çalışmaya göre örneklemin  

% 83’ü dinin bu uygulamaya izin verdiğini ve infertilite problemi yaşadığı takdirde tüp bebek 
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yöntemini kullanabileceğini ifade ederken; öte yandan % 22,3’ünün ise tüp bebekle çocuk sahibi 

olmaktansa evlat edinmeyi tercih ettiklerini dile getirmiştir (Aktürk, 2006). Bu çalışmada ise 

bazı katılımcıların eşlerinin ailesi ve yakın sosyal çevrelerinin tüp bebek yöntemine olumsuz 

değerler atfettiği görülmektedir: 

Eşimgil çok dindarlar, ailesi de öyle. Tüp bebeğin başkalarını spermlerinden olduğunu 
söylüyorlar.  Kaynanam açık açık söylüyor, onların çocuğu değil başkasının diyor. Hatta 
eşimle bir kere oturdum konuştuk. Neden böyle istemiyorsun dedim. Normal olsaydı daha 
çok severim çocukları, tüp bebek sevmem herhalde, çünkü benim olmaz dedi, öyle bir 
mantığı var maalesef. Kim ne der kaygısı, günah ve haram algısıyla hareket ediyor (K-20, 28 
yaş, 8 yıllık evli). 

 
Yukarıdaki beyandan anlaşıldığı kadarıyla, bu yöntemlerin dinen ve ahlaki yönden 

sakıncalı olduğu, doğacak çocuğun babasının meçhul olduğu ve dolayısıyla da gayrımeşru 

doğduğu gibi yanlış algı ve inançlar katılımcıların yardımcı üreme teknolojilerine 

başvurmalarının önünü kesmektedir. Kendisinden beklenen en temel cinsiyet rolü olan anneliği 

“bile” icra edemeyen bir kadının ev içinde ve ev ahalisinin nazarındaki negatif imajından 

kaynaklanan “söz hakkı”ndan yoksun bırakılma olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, 

kısır/çocuksuz kadının belki de “kaderini değiştirecek” ve düşük statüsünü yükseltecek bu şans 

için mücadele gücü olmayabilir. Böylece sözü edilen olumsuz ve yanlış inanç ve algıların infertil 

kadının içinde bulunduğu değersiz ve aşağı konumunu sabitlediği söylenebilir. Benzer şekilde 

kısırlığı dolayısıyla maruz kaldığı olumsuz muamele ve damgalamalardan “kurtulabilmek” için 

üzerine gelecek kumayı istemeye bizzat “kendisi” giden K-17 için de üreme teknolojilerine 

yönelik temelsiz ve yanlış algıların yaşamı üzerindeki “bedeli” ağır olmuştur: 

Tedavi için neler neler yaptım, ameliyat bile oldum rahimden, Irak-Duhok’ta. Ama kumam 
geldiğinden beri tedaviyi bıraktım, o çocuklarımızı doğurduğundan beri tedavi olmuyorum. 
Irak’ta tüp bebek bile deneyecektik, ki o zamanlar tüp bebeğin ne olduğu pek bilinmiyordu, 
doktor bana aşılamadan söz etti, eşine danış kabul ederse aşılama yapalım dedi, kabul 
etmedi kocam. Çünkü bu yöntemlerin ne olduğunu kimse bilmiyordu, eşim başkasının 
suyunun [sperminin] kullanılacağını sanıyordu, çocuğun kendisinden olmayacağını 
sanıyordu, ne yapacağım elin piçine diyerek kabul etmedi. Ama bana kendin istiyorsan yap 
dedi, hatta parasını bile verdi, ama o çocuğa babalık yapmam, senin çocuğun olur benim değil  
dedi, onu sevmem hatta konuşmam bile dedi. İşte bilmiyorduk nasıl olduğunu, yani daha 
doğrusu ben biliyordum ama kocam ikna olmuyordu, olsaydı belki de şimdi çocuk 
sahibiydim (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 

Yardımcı üreme teknolojilerinden yardım alması sosyal çevresi, eşi ve eşinin ailesi 

tarafından engellenerek, tedavi yerine üzerine kuma getirilen bir başka katılımcı yaşadığı 

deneyimi şu şekilde aktarmaktadır: 

O zamanlar bile tüp bebek vardı, kaynanam ve millet tüp bebekte kocanın suyundan 
[sperminden] değil piç oluyor doğan çocuk, haramdır günahtır diye diye kafama üşüştüler, 
kocam da dindar zaten asla denemem diyordu. İşte o kadar cahil bir milletiz ki herkes el 
birliğiyle engel oldu tüp bebek yapmama, bundan 20 yıl önce falan işte, o zamanlar daha 
yeniydi bu uygulama, herkes yanlış biliyordu yalan yanlış konuşup duruyordu. Doktorum 
bile kocama madem paran var kuma getireceğine git tüp bebek deneyin, karına yazık dedi 
ama bizimki ikna olmadı. Kumama verdiği başlık parasıyla en az 4 defa tüp bebek 
deneyebilirdik o zamanlar (K-15, 46 yaş, 32 yıllık evli). 
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Yöreye özgü bir kısırlık ile baş etme stratejisi olan kumalığın tedaviye tercih edilmesi 

azalmış olsa da, geçmişte birçok kısır/çocuksuz kadının yaşamının eril tahakküm 

mekanizmaları ile baskı altına alınmasına zemin hazırlamıştır. Her ne kadar yardımcı üreme 

teknolojileri ile kadın bedeninin tıbbileştirilerek biyopolitikanın “normalleştirme” uğruna 

değiştirip dönüştürdüğü nesnelere indirgendiğini kabul etsek de, bir başka açıdan bakıldığında 

kadınlara bir “öznelik kapasitesi” (Sari, 2014) olanağı tanıdığını belirtmek gerekmektedir. Diğer 

bir deyişle, hastane ya da tüp bebek kliniklerinde geçen bedensel ve psikolojik olarak acılı, 

sancılı ve yıpratıcı bir süreç olan tüp bebek ya da aşılama denemeleri, çocuksuz kadınları 

özellikle yöreye özgü düşünüldüğünde geçmiştekinden farklı olarak kumalık gibi kadınlık 

kimliğini ve bireysel onuru örseleyen bir “cezalandırma” pratiğinden “kurtardığı” söylenebilir. 

Nitekim, normal/doğal yollarla doğuramayan/anne ol(a)mayan kadının sabitlendiği düşük 

toplumsal konumdan bir üst statüye çıkmasını mümkün kılan bir pratik olarak üreme kapasitesi 

birçok defa yardımcı üreme teknikleri ile açığa çıkmakta, kadın bu tekniklerle “anne” 

olabilmektedir. Bu bağlamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadınların kuma 

korkusundan dolayı tüp bebek merkezlerine yoğun ilgi gösterdikleri bilinmektedir (Kılıç, Ejder 

Apay & Kızılkaya Beji: 2011: 113).  Dolayısıyla “kadın bedeni” bir yandan birtakım denetleme-

değiştirme-dönüştürme-kontrol altına alma araçları ile biyopolitikanın cenderesinde 

sıkıştırılırken, diğer taraftan söz konusu pratikler “kadın kimliği” için bir özgürleşim ve 

güçlenme alanına olanak tanımaktadır. Bu paradoksal durum, üreme yetisini normal yollardan 

işler hale getiremeyen kadınların “üreme tıbbının mucizesi” sayesinde “kadınlıklarının 

iptali”nden (Örnek Büken, 2016: 52) kurtulmasını sağlamaktadır. 

Ülkemizde yasal olmayan ancak Dünya’nın birçok yerinde sıklıkla başvurulan bir 

yardımcı üreme tekniği olarak taşıyıcı annelik ve yumurta/sperm bağışı nakli, - özellikle erkek 

kaynaklı kısırlıktan dolayı tedavi gören ya da menopoza girip biyolojik saat eşiğini geçmiş 

katılımcılar ve eşlerine tedaviyi gerçekleştiren doktorlar tarafından bir öneri, seçenek ya da 

alternatif olarak sunulmuştur: 

Ankara’ya gittim tedavi için, doktor baktı ve menopoza girmişsin, şansını kaybetmişsin artık 
çocuğun olmayacak dedi. Ben çok üzülünce, doktor senden olmaz ama başkasının yumurtası 
ile olur dedi, yani taşıyıcılıktan bahsetti, taşıyıcı annelikten. Yani kocamın spermi ama 
başkasının yumurtası, ama benim rahmime aşılanacak. Türkiye’de yasak zaten, başka ülkeye 
gidecektik, mesela Kıbrıs gibi, Almanya gibi. Ben de eşim de kabul etmedik. Yani, hem benim 
içim rahat etmezdi, hem de millet rezil ederdi bizi (K-7,  40 yaş, 10 yıllık evli). 
Kumam gelince başta kabullendim ama onun da çocuk doğurması gecikince çok üzüldüm. 
İşte o zaman eşim doktordan kumamın yumurtalarıyla hamile kalıp kalamayacağımı, eğer 
mümkünse sırf ben daha fazla üzülmeyeyim diye bunu yapmasını istedi [taşıyıcı annelik]. 
Doktor Türkiye’de bunun yasak olduğunu, ancak çok istiyorsak yabancı ülkelerde bunun 
yapılabileceğini söylemişti. Eğer burada olabilseydi kocam bunun yapılmasını isterdi. 
Sonuçta çocuk kocamdan olacak, kumamın çocuğu da benim çocuğum zaten fark etmiyor, 
dinen de haram değil, başkasının çocuğu değil sonuçta. Kocam Almanya ya gidelim bunun 
için dedi ama ben boş ver dedim, belki ilerde sorun olurdu, kumam kabul etmeyebilirdi. Bir 
de küçücük yerde herkes duyardı, göze alamadım (K-8, 60 yaş, 48 yıllık evli). 
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Yasaklı biyoteknolojiler olarak bilinen bu pratikler, hali hazırdaki yasal engellemelere ve 

barındırdığı bütün biyolojik, psikolojik ve toplumsal risklerine rağmen ülkemizdeki birçok 

infertil çiftin “gerçek bir aile” olabilmek için başvurduğu çare arayışları olarak, gayrıresmi 

yollardan doktorlar ve kliniklerin işbirliğiyle alternatif tekniklerle çocuk sahibi olmayı göze alan 

çiftlerin yurt dışına yollanmasını mümkün kılarak, üremeye dayalı heteronormatif aile 

ideolojisini güçlendirmeye hizmet etmektedir (Mutlu, 2018: 161). Ancak hem yasaklı olduğu 

için hem de “toplumsal bakış”ın yadırgayacağı endişesiyle bu yollardan çocuk sahibi olmanın 

saklı kalması gerekmektedir. Nitekim yukarıdaki beyanlara bakıldığında çiftleri bu 

biyoteknolojileri tercih etmekten alıkoyan en önemli engelin “başkalarının ne diyeceği, 

düşüneceği” algısıdır. “Normal bir aile” olma arzusu ile başlayan bu yönelimin gelecekte sosyal 

çevre tarafından ifşa edilmesiyle bir stigmazisyon sürecine dönüşmesi an meselesi olabilir. Öte 

yandan etik ve dini kaygıların da çiftleri bu alternatiften uzaklaştıran etkenler olduğu 

söylenebilir. 

 

Şekil 4.16. Yardımcı Üreme Tekniklerine Yönelik Algılar 

4.3.5. Alternatif Tedavi Yöntemlerine Başvurma: Geleneksel Uygulamalar ve İnanışlar 

Günümüzdeki üreme tıbbına yoğun ilginin tarihi çok da eski olmayıp 1989 yılında Ege 

Üniversitesi’ndeki ilk başarılı uygulamadan sonraki son 30 yıla dayanmaktadır. O zamandan bu 

yana geçen tarihsel süreçte Thompson’un belirttiği üzere (akt. Mutlu, 2018: 170) Türkiye’de tüp 

bebek uygulaması teknik, teknolojik uzmanlık gelişmelerinin yanında kültürel ve toplumsal 

olarak da “kabul edilir” bir teknoloji olarak görülmeye başlanmıştır. Ancak tıbbi tedavi 

sürecinden önce de infertilite ile mücadelenin başka yolları mevcuttu. Günümüzde de çocuksuz 

kadınlar tıbbi müdahaleden önce geleneksel tedavi önerileri ya da halk sağaltmacılığı 

Yardımcı 
Üreme 

Tekniklerine 
Yönelik 
Algılar  

haram/günah 
olduğu 

doğacak 
çocuğun 

gayrımeşru 
olduğu  

pahalı 
olduğu  
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uygulamalarına başvurmakta olup, bunlardan bir sonuç alamadığı, sosyal baskılar arttığı zaman 

tıbbi tedaviye başvurmaktadır (Örnek, 2000: 133; Sari, 2014: 107; Topdemir Koçyiğit, 2012: 

34). Bu çalışmada da görüşülen kadınların hepsi tıbbi tedaviden önce, tıbbi tedavi sırasında ya 

da sonrasında alternatif/geleneksel tedavi yöntemlerine başvurmuştur. Kadınların tavsiye 

aldıkları kişiler yakın çevrelerindeki yaşlı kadınlar, bitkisel ilaçlar ve karışımlar hazırlayan aktar 

ya da hekim kadınlar, evde doğumun yaygın olduğu zamanlarda ebelik yapıp doğum konusunda 

uzman olan kadınlar, sosyal çevrelerindeki dost, akraba komşu kadınlar olmaktadır. Verilen 

tavsiyeler ise çoğunlukla bitki karışımları, macunları ve sularını yemeleri ya da içmeleri, sıcak 

buhara ya da taşa oturmaları, kaplıcalara gitmeleri ve yörede çocuksuz kadınları 

“iyileştirmekte”  yaygın bir uygulama olan ve eski ve yaşlı ebe kadınlar tarafından icra edilen 

“zahm-hıldan”48 (rahimi elle yukarı çektirme) yaptırmaktır. Öte yandan kadınlara bunları 

uygularken yardımcı olan, onlarla hekimlere gidenler ise çoğunlukla kadınların anneleri, kız 

kardeşleri, kaynanalarıdır. Benzer geleneksel tedavi yöntemlerini deneyimleyen katılımcıların 

aktarımları şu şekildedir: 

“Zahmhıldan” yaptırdım sayamayacağım kadar çok. Çiğ yumurta, keçiboynuzu yedim 
kilolarca. Annem, kız kardeşimle denemediğim ot, bitki karışımı kalmadı (K-6, 45 yaş, 10 
yıllık evli). 

 
Hekimlere gittim, içmediğim denemediğim ot ve bitki kalmadı. Yaşlı kadınlara gidip 
“zahmhıldan” (rahmi elle yukarı çekme) yaptırıyordum sık sık. (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 
Evet, envai çeşit bitki karışımı içtim. “Zahmhıldan” yaptırdım birçok defa. Rahmim sertmiş 
eskiden, ama son yaptırdığımda bana yapan kadın rahmimin iyice yumuşadığını söyledi bana 
(K-9, 19 yaş, 3 yıllık evli). 

 
Evet gittik gitmediğim yer kalmadı Allah'a şükürler olsun. Çiğ yumurta bile limonla  
karıştırdım yumurtanın sert kabuğu eriyordu ve sabah kalkınca içiyordum, kist için iyi 
diyorlardı (K-23, 40 yaş, 15 yıllık evli). 

 
Duyduğum ve bana önerilen bu bölgedeki bütün hekimler gittim, otlar, macunlar, karışımlar 
yedim. Çiğ yumurta tükettim aylarca, zehmhıldan yaptırdım belki onlarca defa. Sıcak 
hamamda buhara otur dediler, sıcak taşa otur dediler, soğan suyu, yoğurt suyu iç dediler 
içtim.  (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 
 

Görüldüğü üzere katılımcıların çoğunlukla zahm-hıldan yaptırmak, otlar, karışımlar, 

macunlar, rahmi güçlendiren besinler tüketmek, sıcak hamama oturmak gibi benzer 

uygulamaları tecrübe etmeleri söz konusudur. Diğerlerinden farklı olarak K-19 jinekolojik 

açıdan kendisi için sonradan sağlık sorunlarına yol açabilecek tehlikeli bir uygulama olan rahme 

sülük attırmayı bile denemiştir: 

Hekimlere çok gittim, geçen sene Van’a gittim sülük tedavisi yaptılar, ama nasıl yaptılar… 
rahmime sülük attılar, çok kanım gitti. Tıkanan damarların varsa açacaklar rahmini 

                                                
48 Zahm-hıldan olgusunun Türkçe karşılığının bazı kaynaklarda geçen “bel çektirme” (Topdemir Koçyiğit, 
2012: 34) olduğu düşünülse de, bu uygulamayı yaptıran kadınların anlatımına ve geçmişte yapıldığı 
esnada uygulamaya şahit olmamdan derlediğim bilgilere göre, uygulamayı yapan kişinin elle beli değil, 
rahmi yukarı çektirdiği belirtilmelidir. Bu sebeple kavramı Kürtçe’de geçtiği orijinal haliyle kullanmayı 
uygun buldum.  



Dicle Özcan Elçi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2020 

163 

temizleyecekler bunu yaptırdıktan sonra birçok kişi hamile kaldı dediler. Hangi kafayla 
dinlediysem onları bilmiyorum, yaptırdım işte. O tedaviden sonra çok kan kaybettim. Bir de 
beni tavana asıp getirip götürdüler. Çok şey çektim, çok şey yaptırdım ben. Bitkisel ilaçlar, 
hamamlar neler neler yaptırdım (K-19, 33 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Öte yandan bu alanda geleneksel tedavide nam salmış kişilere gidilerek il sınırlarının 

aşıldığı görülmektedir. Bedensel ve bitkisel uygulamaların dışında çocuk sahibi olabilmek için 

başvurulan bir diğer geleneksel yöntem, dinsel-büyüsel inanç pratikleridir. Yatır-türbe 

ziyaretleri, hacı-hoca-molla-şeyhlere giderek dua ettirme ya da muska yaptırma şeklinde 

somutlaşan bu uygulamalar geçmişte olduğu gibi günümüzde de çocuksuz kadınların sıklıkla 

başvurduğu mücadele yöntemleri olup, bu çalışmadaki katılımcıların hemen hemen hepsinin de 

icra etmesi söz konusudur. bir yandan geleneksel tıbbın bilgi birikiminden medet umarken 

diğer yandan dinsel-büyüsel pratiklere başvuran katılımcıların deneyimleri benzerdir: 

Karnımda suyunu yuttuğum muskaların sayısını bilmiyorum [Gülerek anlatıyor]. Bu 
bölgedeki hemen hemen her mübarekten medet umdum, adak adadım, okunup-üflendim, 
ama olmayınca olmuyor işte, nasip diyelim (K-17, 55 yaş, 32 yıllık evli). 

 
He valla hepsini denedim, annemle, kaynanamla defalarca imamlara, şeyhlere gittik. Şu ot iyi, 
bu macun iyi, şu yöntem iyi diye diye kullanmadığım tedavi yöntemi de kalmadı. Aylarca çiğ 
yumurta içtim, kırmızı soğanı kaynatıp suyunu içtim aylarca (K-1, 35 yaş, 5 yıllık evli). 

 
Bir kere bir kişinin yanına gittik, bize macun gibi şeyler verdiler. Hacı hocada okuyup üfleme 
öyle bir şey yok bir kere birkaç kere öyle muska falan taktım hepsi o kadar. Cizre’de bitkisel 
tedavi yapan biri vardı, “zahmhıldan” yaptı birkaç defa bana (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 

 
Bitkileri kaynatıp suyunu içiyordum, bir şeyleri ısıtıp karnımın üzerine koyuyordum, limon 
suyu, çiğ yumurta sabahları içiyordum. Bitkisel tedaviler denedim ben de herkes gibi. Onun 
dışında hacı-hocaların yanında çok muska yaptırdım, taktım, eşime taktırdım, suyunu içtim. 
Ama daha yeni evliyken yaptım bunları, zamanla bıraktım belki 10 yıldır hiç bir şey 
yapmadım bu konuda (K-18, 42 yaş, 26 yıllık evli). 

 

Yöreye özgü bir toplumsal statü olan “şeyhlik”, toplumda imam ve hacı-hocalarınkine 

benzer bir etki gücüne sahiptir. toplumsal güçlerini dinsel söylemden alan şeyhler çoğu zaman 

yörenin kanaat önderleri arasında yer almakta, yöre halkı tarafından çoğunlukla saygı ve 

hürmet görmektedir. Bu sebeple katılımcıların birçoğu yukarıdaki beyanlarda görüldüğü üzere,  

imam, hacı-hoca ve şeyhlere giderek üzerindeki kötü enerjiyi alması ve talihsizliğine çare 

bulması için “muska” yaptırmaktadır. Muskanın kişinin istediği şeyi elde etmesine engel olan 

kötü enerjileri yok ettiğine inanılarak, çocuk sahibi olmanın önündeki engellerin kaldırılması 

umulmaktadır. Diğer taraftan bir başka beklenti ve umut kaynağı olarak yatır ve türbe 

ziyaretleri gerçekleşmekte, dilekleri için adaklar adanıp kurbanlar kesilmektedir: 

Onun da her türlüsüne başvurdum. Çaputlar mı bağlamadım, muskalar mı yaptırmadım, 
adaklar mı adamadım? Neyi yapmadım ki kızım? Şırnak’ın köylerine, Cizre’dekilere, 
Eruh’taki “Bapire Sufi”ye, Siirt Tillo’dakilere, Vandakilere, Mardindeki Sultan Şeymus’a.  Ama 
meğer hepsi boşunaymış, yanlış yerden medet ummuşum. Yaşım geçiyor, her an adetten 
kesilebilirim, bu riski alamam daha fazla (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli). 
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Evet bir ay oldu galiba muska yaptırdım, Şeyh Kasım türbesine gittim Teke köyünde bir 
türbe, oraya da gittim kurban da kestim.  Yapmadığım bir şey kalmamıştır, türlü türlü 
bitkiler,  bitkisel ilaçlar kullandım (K-13, 50 yaş, 10 yıllık evli). 

 

Öte yandan her ne kadar sözü edilen geleneksel tedavi yöntemlerini ve dinsel-büyüsel 

uygulamaları denediyse de, esasında bunu bir oyalanma ve olması gereken tedavi 

yöntemlerinden uzaklaştırma aracı olarak gören K-4 için kesin çözüm tıbbi tedavi 

yöntemlerindedir: 

Nerde bir şeyhin, imamın adını duysam koşuyordum. Bazısı mutlaka çocuğun olacak dedi, 
bazısı hiç ihtimal vermedi. Şırnak’ın en iyi “zahmhıldan” yapan kadınları Helimo Kartal ve 
Mıryema Mılle’ye gittiğimde ikisi de suçu kocamda buldu. Benim hiçbir kusurum yok çocuk 
konusunda. Kocamın desteği ve isteği olsaydı bir dakika bunlara zaman ayırmazdım. Tıp bu 
kadar gelişmişken, bu kadar imkan varken kocam  faydalanmamıza engel oluyor.  Menopoza 
giren kadın çocuk doğuruyor tüp bebekle, benim kocam spermini esirgedi benden. Çocuk 
doğurmak sadece benimle mümkün olsaydı şimdiye kadar torunlarım olmuştu, ama herife 
muhtacım işte (K-4, 40 yaş, 27 yıllık evli). 

 

Yalnızca bir tek katılımcı geleneksel yöntemlerin faydasız olduğuna inanarak medet 

ummayı reddetmiştir. Bu katılımcının eşinin emekli öğretmen olması ve sosyo-ekonomik 

düzeylerinin diğer katılımcılara nazaran daha yüksek olması seküler bir tutum olan tıbba-bilime 

yönelmelerini anlaşılır kılmaktadır: 

Valla benle eşim öyle şeylere hiç inanmayız itimat etmeyiz, yok bitkiymiş yok taşa 
oturmaymış falan filan hiç öyle şeyler yapmadık. Hacı hocalara da inanmam, hiç muska falan 
yaptırmadım, sağ olsun iyiliğimi düşünüp yaptıranlar, beni şeyhlere ziyaretlere götürmek 
isteyenler oldu ama ben hep mesafeli davrandım. Tıbba güvendim kafamı öyle şeylerle 
karıştırmak istemedim (K-27, 58 yaş, 44 yıllık evli). 
 

Özetle çocuksuzluğa çare arayışları olarak geleneksel tıbbi uygulamaların ve dinsel-

büyüsel ritüellerin modern tıbbi tedaviden çok önce kullanıldığı ve günümüzde hala tıbbi 

tedaviye geçilmeden önce başvurulan ve geçerliliğini devam ettiren alternatif başvuru 

yöntemleri olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

 

 
Şekil 4.17. Katılımcıların Alternatif/Geleneksel Uygulama Deneyimleri 

Alternatif /Geleneksel Tedavi Uygulamaları   

 

 

Halk Sağaltmacılığı: 

 

ot, karışım, bitki suları ve macunları içme-
yeme  

sıcak buhara/taşa oturma 

kaplıcaya gitme 

zahm-hıldan yaptırma  

 

 

 

Dinsel-Büyüsel İnanışlar: 

 

yatır-türbe ziyaretleri 

adak adama, kurban kesme 

muska yaptırma, dua okutma    
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4.3.6. Tedavinin Ekonomik Külfeti 

Yardımcı üreme teknolojileri ile çocuk sahibi olmanın bedensel ve psikolojik bağlamda 

zorlu ve sancılı bir sürece tekabül etmesinin yanı sıra bir de pahalı olmaları, infertil çiftlerin 

yükünü daha da ağırlaştırmaktadır. Ülkemizde 2000’li yıllardan önce dar gelirli çiftlerin 

altından kalkamadığı ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yoğunlaşan nicelik olarak 

günümüze göre çok daha az olan “tüp bebek merkezleri” ile gerçekleşen tedaviler günümüzde 

devlet desteği ile bir kamu hizmetine dönüşmüştür. Nitekim Tüp Bebek Merkezleri Derneği’nin 

verilerine göre (2020) yine büyük bir kısmı metropol şehirlerde yoğunlaşması kaydıyla hali 

hazırda “özel” tüp bebek merkezlerinin sayısı 107 iken devlete ait merkezlerin sayısı 41 olup, 

ülkemizde toplam tüp bebek merkezi sayısı 148’dir. Yılda ortalama 45.000 deneme sayısıyla tüp 

bebek tedavilerinin dev bir sağlık sektörüne dönüşmesinde 2005 yılında Genel Sağlık Sigortası 

kapsamına alınması önemli bir rol oynamaktadır (Mutlu, 2018: 171).  1 Ocak 2007 tarihi 

itibariyle yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63. Maddesi’ne göre evli olup çocuk 

sahibi olamayan çiftleri tedavi etmeyi öngören düzenleme ile SSK’lıların yalnızca kamudan, 

Bağkur, Yeşilkart ve Emekli Sandığı’na mensup olanların ise hem kamu hem de özelden 

yararlanmasının önü açılmıştır (Şen, 2011: 15). Aşağıdaki tabloya göre 28 katılımcıdan 7’si eski 

sağlık sistemindeki adıyla Yeşilkart’a, 8’i SSK’ya, 8’i Emekli Sandığı’na ve 5’i de Bağkur’a 

mensuptur.  

 

Tablo 4.5. Katılımcıların Sağlık Sigortalarına İlişkin Bilgileri 

Kodu Sosyal Güvence 
K-1 Emekli Sandığı 
K-2 GSS-Yeşilkart 
K-3 GSS-SSK 
K-4 GSS-Yeşilkart 
K-5 GSS-SSK 
K-6 Emekli sandığı 
K-7 Emekli Sandığı 
K-8 Emekli sandığı 
K-9 GSS-SSK 
K-10 GSS-Yeşilkart 
K-11 GSS-SSK 
K-12 GSS-SSK 
K-13 GSS-Yeşilkart 
K-14 GSS Yeşilkart 
K-15 Emekli Sandığı 
K-16 Emekli Sandığı 
K-17 Emekli Sandığı 
K-18 GSS-Yeşilkart 
K-19 GSS-Bağkur 
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Tablo 4.5. (devamı) 

 

Görüldüğü üzere yasal hakları gereği 28 katılımcıdan Bağkur, Yeşilkart ve Emekli 

Sandığı’na dahil 20’si hem özel hem kamuya ait tüp bebek merkezlerinde tedavi olabilmektedir. 

Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu özel hastanelerde “paran kadar sağlık” (Sönmez, 2011) 

anlayışından kaynaklı ve “garanti” olması adına alanında uzman ve işin ehli olduğu konusunda 

ün salmış özel klinikleri tercih ettiklerini beyan etmişlerdir. Dolayısıyla tüp bebek denemeleri, 

kamuya ait kliniklerde uygulanan, özeldekilere nazaran neredeyse ücretsiz sayılan tedavilerden 

çok daha pahalı ve külfetli bir harcamaya dönüşmektedir. Bazı katılımcılar tüp bebek giderlerini 

karşılayabilmek için borç edinme, altınlarını satma, bir işte çalışarak para biriktirme gibi yollara 

başvurmaktadır:  

İstanbul’da, Diyarbakır’da yaptık, her defasında da ya ev tuttuk ya da otelde kaldık orada. 
Çok para gidiyor bu işe, 55 bin gitti bu sefer. Borç alıyoruz bazen. Kaç defa da altınlarımı 
sattım bu yüzden (K-3, 31 yaş, 10 yıllık evli). 

 
Sağlık güvencemiz yok. Vallahi bugün de hastaneye gittim, İlaç yazdılar alamadım. 3 aydır 
ilaç almışım kocam da hasta alamıyoruz ilaçları hep borç alıyoruz.  Sürekli doktora 
gidiyorum, galiba gitmediğim doktor kalmadı, düğünde takılan altınlarımı bile tedavim için 
kullandım. Birikmiş paramız olmadığı için çalışıp çalışıp tedavi oluyordum kazandığım 
parayla. Kocam çalışıp ilaç alıyordu birikmişliğimiz yoktu. Geçen gün de doğum uzmanına 
gittim beni Cizre’ye sevk ettiler gitmedim çünkü gidecek param yoktu.  (K-13, 50 yaş, 10 
yıllık evli). 

 

Milletten borç harç alıp gidiyordum. Bir gün amca kızım bana fırça çekti, dedi ki ne paranı 
başka başka doktorlara görünerek harcıyorsun, doktor sana tüp bebek diyor, zaten sorun 
sende de değil, otur kocanla birlikte tüp bebek yapabilmek için para biriktirin dedi. Ben akıl 
edemedim onu, kadın haklıydı. Sonra kaynımı çağırdım para bulacağım İstanbul falan değil 
ama daha yakın bir yerde tüp bebek denemek istiyorum dedim, tamam ben araştırırım dedi. 
Neyse sonunda Diyarbakır’da tedaviye başladık, adet düzensizliğim vardı, 2-3 ay arayla adet 
oluyordum, doktor stres, sıkıntı ve çok düşünmekten kaynaklandığını söyledi. Yani sebebi 
psikolojikmiş, hastalıktan değilmiş. İşte ben de adet düzensizliğimden kaynaklı sorunun 
benim suçum olduğunu sanıyordum, ama öyle değilmiş. 3 ayrı doktorun üçü de sorun 
eşinden kaynaklanıyor, ameliyat olması lazım dedi. Annesi ameliyat olmasını hazmedemedi, 
bir de sürekli para harcıyorsunuz size yetiştirecek paramız yok diye evden kovdular beş 
parasız bizi. İlk tüp bebeğimizi Diyarbakır da yaptık, 1,5 aylıkken düşük yaptım, 17 bin lira 
harcadım. Bundan 2 sene önce de Antalya’da denedim, o da düşük oldu, 15 bin paramız gitti. 
Maddi durum da olmayınca çok zor oluyor, ama eşim garibim dişini tırnağına katıp topladı 
parayı her defasında (K-21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 

 

K-20 GSS-Bağkur 
K-21 GSS-SSK 
K-22 GSS-SSK 
K-23 GSS-Bağkur 
K-24 GSS-SSK 
K-25 GSS-Yeşilkart 
K-26 GSS-Bağkur 
K-27 Emekli Sandığı 
K-28 GSS-Bağkur 
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 Katılımcı beyanlarından anlaşıldığı kadarıyla tüp bebek denemeleri asgari 15 bin ile 

azami 55 bin lira arasında bir maddi değere sahiptir. Tedavi giderleri dışında otel ya da kalacak 

yer ve yemek gibi harcamalarla ciddi bir masrafa karşılık gelmektedir. Dini nikaha göre kadının 

evlendiği süre içinde ve boşanırsa dahi yeni bir hayata başlamak için “güvencesi” sayılan, 

“mehir”49 altınlarını dahi satmak zorunda kalmaları ve kimi zaman da sosyal sermayelerini 

kullanarak tanıdık, akraba ve yakın dostlardan borç almaları söz konusudur. Nitekim birkaç 

denemeden sonra hem maddi hem de manevi güçlerinin tükendiğini söyleyen K-2 ve kocası için 

başarısız her deneme onları yeniden denemekten uzaklaştırmıştır:  

Eşim istemiyor, o kadar üzüldüm ki o üzüntüyü kaldıramam diye yanaşmıyor pek. Çok 
imkanı da yok, kocam inşaatta çalışıyor çok masraflı, durumumuz da el vermiyor. Aşılama 
yapmadık. 4 defa tüp bebek yaptım 2 defa tuttu 2 defa tutmadı. Bir de o kadar üzüntüyü 
çekemem, gerçekten çok ağır bir şey bunu yaşayamayanlar bilemez, çok zor bir şeydir, ne 
umutlarla bekliyorsun sonra boş geliyorsun sonra bakıyorsun dünya başına yıkılıyor.   Sorun 
kocamda olduğu için boşa para harcıyoruz diyor (K-2, 38 yaş, 18 yıllık evli). 
 

Benzer şekilde maddi imkansızlıklardan dolayı tedaviyi bırakmak zorunda kalan K-1 için 

geçen her bir yıl kendisini çocuksuzluğun verdiği bireysel ve toplumsal sıkıntılarla geçecek 

geleceğine yakınlaştırmaktadır:  

Tedaviyi maddi sıkıntılardan dolayı son iki yıldır bırakmak zorunda kaldık. 35 yaşındayım, 
artık yaşım da geçiyor, gittikçe daha zor olacak. Tüp bebek denemek istedik ama paramız 
yetmedi, Cizre de bir defa aşılama yöntemini denedik ama tutmadı. En az 15 bin gerekir 
dediler, nerden getireceğim ki? Son iki yıldır tedaviyi bıraktım. Ondan önce Suriye’ye kadar 
gittim, orada da beş ayrı doktora göründüm, en sonuncusu tahlillerime baktıktan sonra git 
evinde otur, boşuna emeğini ve paranı harcama, kendinden umudunu kes dedi, yumurtaların 
kuruyup gitmiş dedi. Kadın bir doktordu, öyle deyince oturup hüngür hüngür ağladım (K-1, 
35 yaş, 5 yıllık evli). 
 

Maddi külfetinin ağırlığından dolayı aile yakınları tarafından tedavisine engel olunan K-

21 bir süre bu yüzden tedavi imkanına erişememiştir:  

Evliliğimin ilk 8 yılında hiç gitmedik doktora, 8 yıldan sonra gittiğimde doktor direkt tüp 
bebek yapmamızı önerdi. Doktorlar sorunun kocamdan olduğunu söylüyordu ama ailesi 
kabul etmiyordu oğullarından kaynaklandığını. Sorun eşimde yani, bende değil. Bir süre 
böyle devam etti, sonra kabullendiler ama bu defa tüp bebek için gereken parayı gözden 
çıkaramadılar, tüp bebek yapmamıza karşı çıktılar. Kaynanam diğer çocuklarımın hakkını, 
malını rızkını senin için ortalığa saçamam, sana masraf yapamam diyordu (K-21, 40 yaş, 26 
yıllık evli).  
 

Ancak tedavi ne kadar pahalı, masraflı ve külfetli olsa da çocuk sahibi olmanın elzemliği 

bu yükün altına girmeyi dayatmaktadır. K-21 gelir düzeyinin yüksek olması halinde sık sık tüp 

bebek denemesine başvuracağını belirtirken, bir sonraki deneme için para biriktirmeye çoktan 

başlamıştır:  

Biraz daha para biriktirelim yine tüp bebek denemeye gideceğiz, Allah büyüktür, 
umudumuzu kesmedik daha.  Maddi durumumuz iyi olsaydı hiç ara vermeden yapardım üst 

                                                
49 İslam inancındaki dini/imam nikahının bir esası olarak mehir, erkeğin evlenirken eşine verdiği veya 
vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mala denip; Kur’an-ı Kerim’de, evlenen erkeğin kadına mehir 
vermek zorunda olduğu ve bunu zorla geri almasının caiz olmadığı konusunda ayetler bulunmaktadır 
(Bakara, 2/237; Nisâ, 4/4, 20, 24, 25; Mâide, 5/5; akt. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2020).   
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üste, mesela komşumun da çocuğu olmuyordu ama durumları iyiydi tam sekiz kere yaptı tüp 
bebek, sonuncusunda oldu, Allah bağışlasın ona. İnternetten araştırıp en iyi doktora uçakla 
gidiyordu, ama ben bir kere yapmak için en 2-3 yıl çalışıp para biriktirmek zorundayım (K-
21, 40 yaş, 26 yıllık evli). 
 

Tüp bebek tedavileri çoğunlukla uzun zaman dilimlerine yayılan zahmetli ve stresli bir 

niteliğe sahip olup, bazı infertil çiftlerde birden fazla denemeyi gerektiren ve uzun yıllar 

sürebilen uygulamalardır. Tedavi sürecinin uzaması beraberinde kaygı ve umutsuzluk 

düzeylerini de arttırırken, özellikle düşük gelirli çiftlerin bu olumsuzluklardan daha fazla 

etkilenmesi muhtemeldir. Nitekim başarısız tedavi sonuçları ve tedavinin uzaması aynı zamanda 

harcama ve masrafların da artması anlamına gelerek düşük gelire sahip çiftleri zora sokmaktadır 

(Keskin & Babacan Gümüş, 2014: 15).  

Öte yandan maddi durumu elverişli olduğu halde tüp bebek denemeyi ihmal etmiş, ancak 

menopoz evresine yaklaştıkça geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz sonuçlardan 

endişelenerek maddi bedeli ne olursa olsun gözden çıkaranlar da mevcuttur:  

Her yolu denedim, ama baktım bu tedavilerle de bir yere varamadım, midem yediğim içtiğim 
kocakarı ilaçlarından gastrit oldu, artık yeter dedim. Son kez doktor tedavisi ile tüp bebek 
denemeye karar verdim, sonu ölüm bile olsa deneyeceğim, perişan oldum artık yeter. Millet 
diyor boşuna yapacaksın yaşın geçmiş tutmaz artık, doktora dedim 47 yaşındayım tutmaz 
diyorlar, doktor bana gelen hastaların büyük çoğunluğu seninle yaşıt ya da senden büyük 
diyerek cesaret verdi. Kendim de gördüm, doktora gelenler arasında yemin edebilirim ki en 
az 55 yaşında kaç tane kadın vardı. E onlar hala umut ediyorsa ben niye imkanım, param 
varken yaptırmayayım? (K-26, 47 yaş, 12 yıllık evli).  

 

K-27 gibi bazı katılımcılar ise gelir düzeyleri açısından tedaviye para ayırma konusunda 

diğer katılımcılara nazaran biraz daha şanslı olup, birden fazla kez deneme imkanı bulmuştur:  

Çok şükür, kocamın hali vakti yerinde, menopoza girmesem daha da devam ederdik. Tam 10 
kez denedik. Valla çok da pahalıydı hep de en iyi yerlerde İstanbul Ankara’da yaptık. İşte 
Allah’a şükür en azından bununla savaşacak maddi gücümüz vardı, her defasında bu defa 
olur belki diye hiç gocunmadık para harcamaktan (K-27, 58 yaş, 44 yıllık evli).  

 

 Özetle, katılımcıların en çok başvurduğu yardımcı üreme tekniği olarak başta tüp bebek 

tedavileri ve aşılama gibi diğer tedavi yöntemleri her ne kadar Genel Sağlık Sigortası kapsamına 

alınmış olsa da öne koştuğu birtakım şartlar açısından herkesin kolaylıkla ve ücretsiz 

yararlanabileceği bir hizmet olmaktan çok uzakta, bunun tam karşıtı biçimde gittikçe devleşen 

bir sağlık sektörüne dönüşmeye devam etmektedir. Çocuk isteklerini tatmin edebilme 

potansiyeli taşıyan bu “mucizevi” seçenek karşısında infertil çiftlerin yapabileceği tek şey bütün 

pahalılığına rağmen tüp bebek masrafını denk getirerek en azından bir kez bile olsa deneme 

fırsatı yaratmaktır.  
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Şekil 4.18. Katılımcıların Tedavi Masraflarını Karşılama Yolları 

Tedavi 
Masraflarını 

Karşılama 
Yolları  

borç alma 

altınlarını 
satma  

sigortadan 
yararlanma  

çalışıp 
biriktirme 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma Şırnak ili merkezi ve ilçeleri olan Cizre, Silopi ve İdil’de yaşayan 28 kadınla 

yapılan yüz yüze derinlemesine mülakatlar aracılığıyla yürütülen, mikro sosyolojik, 

fenomenolojik nitel bir araştırmaya dayanmaktadır. Çalışmanın konusu biyolojik, psikolojik ya 

da toplumsal herhangi bir sebepten kaynaklı, çocuk sahibi olmak istediği halde anne ol(a)mayan 

kadınların gündelik yaşam deneyimleridir. Bu sorundan kaynaklı olarak maruz kaldıkları 

dışlanma-damgalanma süreçleri ve bunlarla başa çıkma stratejileri, tedavi süreçleri ve bedensel 

deneyimleri, kadınlık, annelik ve çocuğa yükledikleri anlamlar bu çalışmanın temel temalarını 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan kadınların ortak özellikleri en az üç yıllık evli ve 

halihazırda çocuk sahibi ol(a)mamış, yardımcı üreme teknolojilerine başvurmuş ya da 

başvurmamış,  istediği halde anne ol(a)mamış olmalarıdır. Literatürde gönülsüz çocuksuzluk 

olarak bilinen bu durum, egemen cinsiyet kültüründe en önemli cinsiyet rolü annelik olarak 

tanımlanan kadınlar için zorlayıcı birtakım gündelik ve toplumsal yaşam pratiklerine tekabül 

etmektedir. Nitekim çalışmanın bu konu üzerinde odaklanmasının kaynağı, araştırmacının 

gündelik yaşamında ve sosyal çevresinde çocuk sahibi olamayan kadınların yaşam 

deneyimlerine yönelik kişisel gözlemlerin akademik ilgiye dönüşmesidir.  

Fenomenolojik bir araştırma desenine sahip bu çalışmada 28 kişiden oluşan örneklem 

grubu farklı sosyo-ekonomik ve demografik koşullara sahip heterojen bir grup olarak 

düzenlenmiştir. Örneklemin anne olamamak ve toplumsal sonuçları üzerine algıları ve 

söylemleri analiz edilmeye çalışılırken, anneliğin anlamlandırılması konusunda sınıfsal, etnik ve 

siyasal farklar göz ardı edilmiş, ortak deneyim olan “anne olamamak” bağlamı üzerinden 

tartışma yürütülmüştür. Çalışmanın “araştırma özneleri” olan katılımcıların belirlenmesi ortak 

bir fenomen/olgu olan çocuksuzlukları ya da anne ol(a)mamaları odağa alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında örneklemin demografik ve sosyo-ekonomik koşullar 

bağlamında heterojen, ancak etnik köken, sınıfsal aidiyet, dini kimlik gibi değişkenler 

bağlamında ise homojen olduğu söylenebilir. Nitekim çalışmanın yürütüldüğü ilçelerdeki halkın 

büyük kısmı etnik köken olarak Kürt ve dini kimlik bakımından da Sünni Müslüman nüfus 

olmalarından kaynaklı, katılımcılara dair bu tür veriler çalışma kapsamının dışında tutulmuştur.  

Bu çalışmadan önce de anne ol(a)mayan kadınların araştırma öznesi olduğu feminist 

odaklı sosyolojik çalışmalar mevcuttur. Ancak literatürdeki benzer çalışmaların (Akşit, 2009; 

Bal, 2014; Mutlu, 2009; Sari, 2014) ortak noktası örneklemin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 

kentlerden ve üremeye yardımcı teknolojileri mutlaka kullanan kadınlardan oluşmasıdır. Bu 

çalışmanın benzer konuda kendisinden önce yapılmış çalışmalardan farkı ve özgünlüğü, 

metropol veya büyükşehirlerdeki tüp bebek merkezlerinden seçilen kadınlar üzerinden 

yapılmayıp, küçük ölçekli kent/il yapısı örneği teşkil eden Şırnak gibi kırsal ilişki biçimlerinin 
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hakim olduğu bir yörede yapılmış olmasıdır. Bu çalışmanın belirtilen yörede anne 

olamamak/kısırlık/çocuksuzluğa feminist sosyolojik bağlamdan yaklaşarak gerçekleştirilen ilk 

ve halihazırda tek çalışma olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla literatürdeki  önemli bir boşluğu 

doldurma potansiyeline sahip olduğu iddia edilebilirken; öte yandan birtakım akademik ve 

metodik eksiklik ve hatalar da barındırma riskini de taşıyor olabilir. Nitekim bu çalışma 

anneliğin yalnızca anne ol(a)mamak bağlamındaki görünümlerine odaklanan ve yöntem olarak 

da sadece nitel araştırma deseninin kullanıldığı, mikro-sosyolojik, betimleyici bir araştırma 

olmuştur. Oysa anne olamamanın dışında annelik söylemleri ve annelik pratiğinin yörede nasıl 

algılandığı ve icra edildiğini betimleyecek, analiz edecek nitel ve nicel çalışmaların bir arada 

kullanılarak daha geniş örneklem tabakalarının içerildiği, makro-sosyolojik çalışmalara da 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Annelik bedensel bir deneyim olarak ne kadar eskiyse de bir sosyal bilim sorunsalı 

bağlamında tartışılma nesnesi olmasının tarihi henüz yenidir. Feminizm-öncesi tartışmalarda 

özellikle ulus devlet, milliyetçilik ve nüfus politikaları(pronatalizm/antinatalizm) ekseninde 

konumlanan annelik mefhumu, özellikle İkinci Dalga Feminizmin etkin olduğu 1960’lı yıllarla 

birlikte “kutsallığı aşındırılarak” eleştirel perspektifin odağına oturtulmuştur. Her kadının anne 

olmaya doğduğu, eninde sonunda anne olmak için büyüdüğü, evlendiği ve yaşadığı algısına 

itiraz yükselten feminist görüş için annelik kadınları kuşatan, başka yetenek ve 

potansiyellerinden alıkoyan yoğun bir karşılıksız ev-içi emek ve yeniden üretim fonksiyonudur. 

Öte yandan anneliğin anne olan kadar ol(a)mayını, olmak istemeyeni de ilgilendirdiği, anne olan 

ya da olmayan, hatta kadınlar dışında erkeklerin de üzerinde konuşup görüş geliştirdiği, anne 

olanı iyi/ideal anne olup olmadığı, olamayanı eksikliği ve olmak istemeyeni de düzen 

bozuculuğu bağlamında mevzu bahis ettiği bir “kamusal” ve “kolektif” meseleye dönüşmesi söz 

konusudur. Bu görüşten beslenen birçok akademik çalışmada annelik politik, ideolojik, 

toplumsal ve psikolojik bağlamlardan ele alınarak psikoloji, tıp, antropoloji, sosyoloji, tarih gibi 

akademik mecralarda ilgi nesnesi olmuştur. Anne olamamayı içeren bu çalışmaya benzer başka 

çalışmalarda ise kısırlık, damgalanma, umutsuzluk ve anksiyete, benlik saygısı, öznelik 

kapasitesi ve biyopolitika bağlamında tartışılmıştır.  

Bu çalışma da feminist kadın çalışmalarının annelik üzerine yapılmış araştırmalarına 

dahil olup, kadın kimliğinin annelik üzerinden inşası ve anne ol(a)mamanın kadın için bireysel, 

bedensel, kültürel ve toplumsal sonuçlarına ve görünümlerine odaklanmaktadır. 1960’lı yıllarda 

İkinci Dalga Feminist akımlarından biri olan radikal ve varoluşçu feministlerin cinsiyete özgü 

bir pratik olarak anneliğin, kadın kimliğini kuşattığı ve kadının değerini anne olup olmaması 

üzerinden değerlendirdiği iddiası (Beauvoir1949/1993; Firestone, 1970/1993; Millet, 

1970/2000) bu çalışmada kendini doğrulamaktadır. Nitekim, farklı sosyo-ekonomik ve 

demografik koşullardan oluşan heterojen bir özelliğe sahip,  ortak tecrübesi mevcut durumda 
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çocuk sahibi olamamak olan örneklemin tamamında “anne olamamak”, gündelik yaşamlarını 

duygusal, kültürel ve toplumsal olarak sekteye uğratan, benlik saygıları ve kendilik algılarını 

düşüren, “kusurları, eksiklikleri” dolayısıyla yarım, işe yaramaz, kurumuş ağaç, verimsiz toprak 

gibi benlik/kişilik algısını zedeleyen, örseleyen damgalama ve dışlama mekanizmalarına maruz 

bırakan ayrımcı bir pratik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Diğer taraftan kısırlık ve çocuksuzlukla ilişkilendirilenin, cinsiyete özgü otoriter bir bilgi 

olarak sorunun kimden kaynaklandığına bakılmaksızın “kadın” olduğu göze çarpmaktadır. 

Ancak araştırmalarda erkek ve kadın infertilite oranlarının eşit olduğu açığa çıkmaktadır. Bu 

algının kadın bedeninin “doğurmak” biçiminde somut bir gösterge ile ilişkilendirilmesi ve erkek 

bedeninin bu tür bir göstergeden “muaf” olması ile ilişkili olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle 

kadının kısırlığı bedensel bir gösterge olan hamile kalamamak/doğuramamak gibi pratikler 

üzerinden “ifşa” olabiliyorken erkek kısırlığının bilinmesi beyana ya da doktor raporlarına 

bağlıdır. Bu bağlamda Türkiye’de erkek infertilitesinin kaynakları ve toplumsal görünümlerine 

odaklanan sosyolojik çalışmaların literatürdeki yokluğu göze çarpmakta olup, özellikle kırsal 

yörelerde erkek kısırlığının nasıl algılandığı, üremeye dair sorunun kendilerinden kaynaklandığı 

kısırlık sürecini erkeklerin nasıl yorumladığı ve erkek egemen cinsiyet kültüründe nasıl bir 

erkeklik inşası ve söylemi geliştirdikleri, hegemonik erkeklik biçimleri ile çatışma ve uzlaşma 

zeminlerini anlaşılır kılmayı amaçlayan çalışmaların da yürütülmesi önerilmektedir. Bu 

gerçeklikten hareketle bu çalışmadakine benzer biçimde baba ol(a)mayan/kısır/çocuksuz 

erkeklerin egemen cinsiyet kültüründeki konumları, kimlik inşaları, gündelik yaşam 

deneyimleri açıklayabilecek sosyolojik erkeklik çalışmalarının sosyal bilimlere önemli 

katkılarının olacağı düşünülmektedir.  Erkek kısırlığının toplumsal bir “tabu” olmasından 

kaynaklı olarak konuşulmaktan çekinilmesi elbette infertil erkekleri belirlemek, onlar ulaşmak, 

onlarla konuşmak ve çalışma yürütmeyi zorlaştırmaktadır. Öte yandan üremeye dair sorunun 

kadınlardan kaynaklandığı durumlarda mevzubahis kadın hakkında konuşmak, olumsuz 

söylemlerde bulunmak, dışlamak ve damgalamak “herkesin” hakkı iken, erkeğin cinsel 

performansı ya da “dölleyici kudreti”nden kaynaklı sorunlar çoğu zaman erkek dayanışması 

gereği erkekler arasında konuşulmamakta ve kadınlar arasında da örtbas edilmektedir. Nitekim 

bu çalışmada da sorunun erkek/kocadan kaynaklandığı evliliklerde kadınlar, eşlerinin “erkeklik 

gururu”nu zedelememek ve “elalemi üzerine güldürmemek” için, bunun yanında gerçekten de 

eşine duyduğu sevgi ve saygıdan ötürü eşini destek vermekte, teselli etmekte hatta çoğu zaman 

eşinin yanında sorunun mevzubahis edilmesinin bile önüne geçmektedir. Kadınların bu 

tutumunun hakim cinsiyet kültüründe erkeklere yönelik bir destekleme mekanizmasından ileri 

geldiği söylenebilir. Hatta bazı kadınlar, sorun kendisinden kaynaklanmadığı halde yeni girdiği 

sosyal ortamlarda “kusurun” kendisinde olduğunu dile getirmiş olup, bu gerçeklik mülakatlar 
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esnasında birkaç katılımcının sorunun eşlerinden kaynaklandığını başta gizleme eğiliminde 

bulunup sonradan açıklaması ile deneyimlenmiştir.  

Benzer şekilde Miller’in (2005/2010) çalışmasında karşımıza çıkan her kadının anne 

olmak istediği ve bunun gerekliliğine yönelik mitsel inanışları içeren “otoriter bilgi”nin bu 

çalışmada da ufak tefek karşı çıkmalara rağmen yeniden üretildiği göze çarpmaktadır. Nitekim 

katılımcıların birçoğu kadınlığı annelikle bütünleştirirken, annelik bir cinsiyet rolü ve kimliğin 

önemli tamamlayıcısı olarak anlamlandırmaktadır. Anne olmanın kutsallık söylemi etrafında 

mucizevi bir deneyim olarak tanımlanması, kadınlığın “nirvanası” olarak görülüp olgun ve 

yetişkin bir birey olmaya yakınlaştıran ve kadını “tamamlayan” bir deneyim olduğu kabul 

edilmektedir. Bu bakış aynı zamanda anne olmayan kadının kendisini eksik, yarım, değersiz, 

olgunlaşmamış olarak görerek kendi kendisini damgalaması ve dışlaması sonucuna 

götürmektedir. Diğer bir deyişle anne olmak kadının kimlik algısına olumlu katkıda bulunurken, 

olmamak tam tersi biçimde kimlik algısında derin oyuklar açmaktadır.  

Öte yandan neo-kültürel feministler olan Rich ve Ruddick’in “kurum olarak annelik” ve 

“deneyim olarak annelik” ayrımı bu çalışmadaki katılımcıların da benimsediği bir 

kategorizasyon biçimi olmuştur. Kadınlar “anne olma”yı çoğunlukla biyolojik anneliğe vurgu 

yapan doğurmak eylemi ile bağdaştırırken; “annelik yapma/etme”yı ise bakım emeğine dayalı 

büyütmek ve yetiştirmekle ilişkilendirmektedir. Burada annelik yapmak/etmek deneyim olarak 

anneliğe, anne olmak ise kurum olarak anneliğe işaret etmektedir.  Öte yandan bu ayrım 

biyolojik annelik anlayışının koşulu olan “doğurmak” eylemine işaret etmektedir. Bu bağlamda 

anneliğin bedensel/biyolojik yanına vurgu yapılarak “doğurmak” ile ilişkisi incelendiğinde 

katılımcıların farklı görüşlerde olduğu göze çarpmaktadır. Anneliğin mutlaka doğurmakla 

mümkün olduğu ya da ancak ve ancak kendi doğurduğu çocuğa annelik edilebileceği yönündeki 

görüşlere katılmayanlar, anneliğin doğurmaktan ziyade bakmak, büyütmek, yetiştirmek gibi 

“emek süreçleri” ile alakalı olduğunu, dolayısıyla kendisi doğurmadığı halde başka çocuklara 

annelik edebileceğini iddia etmektedir. Böyle düşünen kadınlar için “marifet” doğurmakta değil, 

annelik sevgisi, merhameti ve şefkatine sahip olup fedakarlıkla emek harcamaktadır. Nitekim bu 

kadınlar kendilerinden olmayan elti, kardeş, akraba ya da komşu çocuklarına kısa ya da uzun 

süreli olarak “annelik etmiş” olduklarını vurgulamışlardır. Diğer taraftan anne olmanın başlı 

başına hamile kalmak ve doğurmak gibi bedensel süreçlerle başladığına, başka bir deyişle bu 

bedensel süreçlerin zaten anneliğin temel “koşulu” ve “zorunluluğu” olduğuna inanan kadınlar 

içinse doğurmadan anne olunabileceğini düşünmek bir oyalanma taktiği olarak “kendini 

kandırmak”tan ibarettir. Böyle düşüne kadınlar için doğurmadan anne olduğunu düşünenler 

anne olmaktan çok “annecilik” oynamaktadırlar. Bu kadınlar doğurmadıkları çocuklara annelik 

etmeyi samimi ve içten olmadığı gerekçesiyle reddetmektedirler.  
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Tarihsel süreçte farklı annelik ideolojileri ve söylemleri açığa çıksa da, çocuk doğurmaya 

dayalı biyolojik annelik ya da çocuk bakmaya-büyütmeye dayalı sosyal annelik, günümüzde hala 

kadınları en fazla kapsayan bir cinsiyet pratiği olmaya devam etmektedir. Bu kapsayıcılığın, 

egemen cinsiyet kültüründe kadınlara özgü en temel cinsiyet rolü olarak tanımlanan anneliğin 

farklı toplum ve kültürlerde sosyalizasyon süreçlerinde öğrenilip içselleştirilmesiyle yakında 

alakası mevcuttur. Nitekim bu çalışmanın temel kuramsal argümanlarından biri olan toplumsal 

cinsiyet şeması kuramına göre (Bem, 1981) cinsiyet rollerinin çocukluktaki gözlem ve taklitler 

aracılığıyla içselleştirildiği savı, katılımcıların annelik arzularını betimleme biçimlerinde 

somutlaşmıştır. Birçok katılımcıya göre annelik çocukluktaki oyunlar ve rol model aldıkları 

kişilerle içselleştirilirken, yetişkinlikte çoğu zaman cinsiyetin gerektirdiği bir “zorunluluk” 

olarak algılanmaktadır. Yine çocukluktan yetişkinliğe kadar inşasına devam edilen “annelik 

şeması”na göre, anne ol(a)mayanlar cezalandırılarak egemen kadınlık söyleminden 

dışlanmakta; dolayısıyla her kadının sosyal kabul görmesi, kendini/kimliğini tamamlayabilmesi, 

toplumsal hiyerarşide alt konumlara düşmekten kurtulabilmesi için anneliğe “erişmesi” 

gerekmektedir. Buradan Chodorow’un (1978) anneliğin kız çocuklarının anneleri ile 

özdeşleşerek yeniden üretildiği savına da referans vererek, bu çalışmada da anneliğin psikolojik 

temellerinin çocukluktaki özdeşleşmeler ve model almalar aracılığıyla inşa edildiğini söylemek 

mümkündür. Gündelik yaşamda çocuksuzlukları üzerinden sıklıkla baskı ve denetim 

mekanizmalarına maruz kalan kadınlar için çocuk sahibi olma arzusunun içsel bir 

motivasyondan mı ya da olması gerektiğine inanılan bir zorunluluktan mı kaynaklandığı sorusu 

önemlidir. Nitekim birçok kadın için anne olmak ve çocuk doğurmak toplumsal cinsiyet 

rollerinin gereği olarak benlik saygısı, kendilik değeri, aile içindeki statüsü ve toplumsal 

konumunu sağlamlaştırmak için yerine getirmek zorunda olduğu bir “görev”dir. Bu bağlamda 

annelik arzularını duygusal ve psikolojik bir istek olarak tanımlayan kadınlar için çocukları 

sevmek ve onlara düşkün olmak, ayrıca çocukla tamamlanmışlık hissine erişme isteği söz 

konusudur. Anneliğin bireysel bir arzu olduğu kadar toplumsal ve kültürel bir zorunluluk 

olduğunu kabullenen kadınlar için ise çocukluktan bu yana içselleştirilen cinsiyet rolleri ve 

başta eş olmak üzere yakın sosyal çevrenin baskısı ve damgalama potansiyeli kadını anne 

olmaya yönlendirmektedir.  

Bu çalışmada benzer konudaki kendisinden önceki diğer çalışmalardan farklı olarak 

çocuksuz kadına yönelik bir cezalandırma ve damgalama tezahürü olan kumalık pratiği açığa 

çıkmıştır.  Ökten (2009), Ulutaş (2019) ve Başaran Alkan’ın (2001) çalışmalarında anlatıldığı 

üzere kumalığın özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çocuk doğuramayan kadınlar 

üzerindeki ağır bir eril tahakküm biçimi olduğu, bu çalışmaya katılan ve kuma evliliğe mensup 9 

kadının gündelik yaşam deneyimlerinde açığa çıkmaktadır. Öyle ki kumalık bu çalışmada 

kısırlığın kadın ya da erkeğin hangisinden kaynaklandığından bağımsız olarak çoğu zaman 
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doğuramayan kadının kendini temize çekmesi, kusurunu kapatması, kocasının hakkına 

girmemesine “olanak” tanıyan bir alternatif olarak sunulmakta; kadınlar sosyal çevrenin 

baskısıyla içselleştirdikleri kısır damgasıyla kumalığa “razı getirilmekte”dir. Bir başka deyişle 

kısır olan erkek dahi olsa, “doğuramayan” kadın olduğu için günah keçisi seçilerek üzerine kuma 

getirilmektedir. Bu çalışmaya katılan kadınlar arasında da rastlanan bu durum, erkek egemen 

cinsiyet düzeninde erkeğin akrabalarının oğullarına bu “kusuru” yakıştıramayarak 

kabullenememesi ve yüzleşmekten kaçınmasından ileri gelmektedir. Böyle bir durumda erkek 

infertilitesinin “söz birliğiyle” hasıraltı edilmesi kadının kumalık gibi kadın kimliğini ve kişilik 

onurunu zedeleyen bir şiddet biçimine maruz kalmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan 

doğurganlık yetisinden yoksun kadınlar için ise kumalık, “kusurlu” olmalarından kaynaklı itiraz 

bile edemedikleri, başlangıçta etseler dahi sosyal çevrelerindeki özellikle “diğer” kadınların 

“eksikliklerini” hatırlatmaları ve kocalarını “zürriyetsiz” bırakmaya haklarının olmadığının 

söylenmesi dolayısıyla mecburi bir teslimiyetle ikna olmak zorunda bırakıldıkları bir sürece 

karşılık gelmektedir. Üreme sorununun kadından kaynaklandığı durumlarda yardımcı üreme 

tekniklerine başvurmak yerine “tohumun serpileceği” yeni bir “toprak” aranarak doğurgan 

olması beklenilen başka bir kadınla evlenilmektedir. Üzerine kuma getirilerek gözden 

düşen/düşürülen kadınların bazıları için başlangıçta kabullenilmesi zor bir durum olsa da 

zamanla kaderine razı gelme, kocasına itaat etme ve kumasını kabullenme, alışma ve hatta 

sevmesi söz konusudur. Ancak bu kabulleniş ve itaatin çoğu zaman gönül rızasından ziyade 

zorunluluktan kaynaklı bir gönüllülüğe dönüştüğü belirtilmelidir. Bazı katılımcılar ise kısır 

damgasının kendisinde yarattığı ağır sorumluluğu üzerinden atarak kendini temize çekmek ve 

yükünü hafifletmek uğruna kumasını kocasına istemeye “bizzat” kendisi gitmektedir. Bu duruşu 

onun için günahlarını, kusurlarını ve eksikliklerini üzerinden attığı bir “arınma ritüeli”ne 

dönüşmektedir. Doğuramayan kadın bunu yaparak üzerine çekilen şimşekleri dağıtarak 

kendisini hedef tahtasından uzaklaştırmak istemektedir. Kumaların birbirleriyle olan ilişkileri 

genellikle birbirini kabule dayalı, birbirine destek olma eksenli, el alemi güldürmemek uğruna 

sineye çekişten ibarettir. Doğurabilen kumalarının çocuklarıyla olan ilişkiler ise biyolojik 

annenin çocuklarıyla duygusal bağından farksız, en az öz anneleri kadar kendilerini evlat olarak 

benimseme ve sahiplenme üzerinden yürütülerek, evlatların da kendilerini öz/biyolojik 

annelerinden ayırmadıkları, saygıda ve hürmette kusur etmedikleri beyan edilmiştir.  

Bu çalışmada da çocuk sahibi olabilmek için yardımcı üreme teknolojilerine başvuran 

kadın bedenlerinin medikalize edildiği (Sezgin, 2015; User, 2010) açığa çıkmaktadır. Nitekim 

geçmişte kadın bedeninin doğal bir döngüsü olan hamile kalma ve doğum süreçlerinin tıbbın 

müdahale alanına girmesiyle, kısırlığın da lanet ya da cezadan “hastalığa” evrilerek tedavi 

edilmesini mümkün olmuştur. Bu olanaktan yararlanmaya çalışan katılımcılar bir yandan 

biyoiktidar/biyopolitikanın “norma uygun” hale getirilmeyi mümkün kılan pratiklere teslim 
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olurken, diğer yandan bu kuşatıcı uygulamaların kimliklerini özgürleştirmek veya “öznelik 

kapasiteleri”ni (Sari, 2014) arttırmak olanağına sahip olmaktadır. Başka bir deyişle, Foucault’un 

sözünü ettiği iktidar pratikleri, beraberinde birtakım direnme ve özgürleşme olanaklarını da 

sunmaktadır. Nitekim kadınlar bu teknolojilerle benlik/kadınlık algılarını güçlendirmekte, 

sosyal kabul ve onay görüp sosyal baskıdan uzaklaşmakta, kimi zaman kumalık gibi kadınlık 

kimliğini örseleyen geleneksel eril cezalandırma pratiklerine maruz kalmaktan kurtulmaktadır. 

Bu bağlamda kısırlıkla mücadele teknolojilerinin Akşit’in de dikkat çektiği üzere (2009) beden 

üzerinde bir tahakküm aracına dönüşürken, aynı zamanda sosyal hiyerarşideki kadınlık 

konumlarını güçlendiren bir olanağa dönüşmesi söz konusudur. Ancak yardımcı üreme 

teknolojileriyle elde edilen anneliğin kadının sosyal konumunda göreli iyileşme sağlamasının 

kadın üzerinde doğurganlığı bağlamında eril tahakkümü yeniden ürettiğini de belirtmek 

gerekmektedir. Nitekim bu noktada kadın geçici bir rahatlama kazanmakla beraber, bu defa da 

tek çocuk olması, eğer çocuk kızsa bir erkek doğurmanın elzem olduğu ya da neden erkek 

olmadığı, çocuğun olması gerektiği gibi “kendiliğinden” değil zorlama ve tedaviyle doğduğu gibi 

olumsuz söylemlerin hedefinde olmaktan kurtulamayacaktır. Bu bağlamda yardımcı üreme 

teknikleriyle elde edilen “geçici zafer”in asıl sorun olan kadına doğurganlığıyla değer biçmenin 

eril/ataerkil içeriğini gölgelememesi gerekmektedir. Nitekim çocuk doğuramayarak egemen 

kadınlık söyleminin dışına itilen bir kadının ancak “çocuk doğurduğunda” değeri hak etmesi 

başlı başına bir eril tahakküm biçimidir. Bu bağlamda Özbay (1992) ve Kandiyoti’nin (1997) 

belirttiği üzere kadının sosyal konumu ve statüsünün, doğurganlığı, özellikle de soyu devam 

ettirecek “erkek çocuk” doğurmasıyla doğrudan ilişkili olduğuna yönelik saptamalarının bu 

çalışmada da yeniden açığa çıktığını söylemek mümkündür. Öyle ki doğurganlık “vasfından” 

mahrum kadınların başka işlerde ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar sosyal çevreden gelen 

dışlayıcı-damgalayıcı mekanizmalarla “ikinci sınıf” hissetmeleri kaçınılmazdır. 

Goffman’ın damga teorisinin (1963/2014) toplumsal düzlemde bedensel, kültürel ya da 

toplumsal bağlamda norm’a/normale uygun olmadıkları gerekçesiyle dışlanan, marjinalize 

edilen bireyleri, toplumsal grupları ve kategorileri görünür kılmak ve anlamlandırmakta 

oldukça kullanışlı bir sosyolojik argüman olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmanın katılımcılarının 

da cinsiyetlerine özgü en temel rol olarak tanımlanan anneliğe “erişememiş” olmaları, onları 

özellikle doğurganlığın ailenin başat işlevi sayıldığı ataerkil bir cinsiyet kültüründe “öteki” 

konuma düşürmekte, sosyal onay ve kabulden mahrum bırakmaktadır. Bu bağlamda 

doğuramayan/çocuksuz/kısır kadının bedensel-biyolojik ve toplumsal-kültürel bağlamda 

“damgalı” olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim bu çalışmada da daha önceki çalışmaların 

sonuçlarına benzer biçimde (Bal, 2014; Sari, 2014; Topdemir Koçyiğit, 2012) kadınların 

çocuksuzluklarından dolayı dışlayıcı ve ayrımcı baskı ve denetim mekanizmalarına maruz 

kaldıkları açığa çıkmıştır. Söz konusu damgalama biçimleri doğuramayan kadının eksik, yarım, 
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beceriksiz, işe yaramaz olduğu, Allah tarafından kötü biri olduğu ya da kötülük yaptığı için 

cezalandırıldığı, şiddeti hak ettiği, üzerine kuma getirmenin müstehak görülmesi şeklinde 

pratiklerle açığa çıkarken; bunların kadınlarda yarattığı başlıca duygular, kırılma, öfkelenme, 

kendi haline acıma-üzülme, umutsuz, çaresiz ve yalnız hissetmedir. Bunun dışında kendini 

suçlu, günahkar ve cezalandırılmış hissetme, kendini eksik, yetersiz ve işe yaramaz görme ile 

birlikte gelen içe kapanma ve sosyal izolasyon arzusu katılımcıların sosyal çevreden yansıtılan 

stigmazisyon süreçlerini kabullenerek içsel damgalamaya yöneldiklerini görünür kılmaktadır. 

Öte yandan olumsuz söylemlerin faili genellikle kayınvalideler, elti ve görümceler, kimi zaman 

da yakın komşu ve akrabalar olduğu ortaya çıkmıştır. Yakın akraba olan çocuklu kadınların 

çocuksuz kadınlar üzerindeki tahakküm ve baskıyı yeniden üretme noktasındaki 

“istekliliklerinin” Kandiyoti’nin (1996/2007)  dikkat çektiği “ataerkil pazarlık” ile yakından ilgili 

olduğu söylenebilir. Geleneksel ya da modern kültürlerde kadınlar kimi zaman farkında olarak 

ya da olmadan kimliklerini sınırlayan, sıkıştıran birçok ataerkil tahakküm biçimini “günü 

kurtarmak” ya da sahip oldukları konumu güçlendirmek için kullanmak durumunda kalırlar. 

Örneğin anneliğin kutsandığı ve kadının değerini belirlemekteki en somut gösterge olduğu 

toplumlarda anne olmanın aile içindeki ve sosyal çevredeki konumunu güçlendiren bir çeşit 

“sigorta olduğunu anlayan kadın elbette anne olmak için çabalayacaktır. Anne olan kadının anne 

ol(a)mayan karşısındaki farkı, fazlalığı ve kıymetini görünür kılmak için anne 

olmayan/çocuksuz kadına, bir başka deyişle “ötekisine” ihtiyacı vardır. Dolayısıyla 

ataerkillikten pay alma mücadelesinde olan çocuklu kadın kendi konumunu korumak ve 

güçlendirmek için doğuramayan, çocuk sahibi olamayan kadının “eksikliğini” görünür kılmak ve 

yeniden üretmek noktasında istekli olduğunu söylemek mümkündür. Hamile ya da çocuk sahibi 

kadınların çocuksuz kadınlar karşısında çoğunlukla nazar değdirecekleri ya da hasetlik 

edecekleri endişesiyle çocuklarını sakınma, bulundukları ortamdan uzaklaştırmaya çalışmaları 

söz konusudur. Çocuksuz kadının çocuğu olan kadınlara öfke ve nefret beslediği, çocuklarını 

kıskandığı yönündeki ön yargı güçlü bir biçimde yeniden üretilmektedir.  

Katılımcıların çocuk sahibi olmaya ve çocuğa yükledikleri anlamlar ve atfettikleri 

değerler, çocuğa yönelik aile ve evlilik kurumunun geleneksel algılarıyla uyumludur. 

Kağıtçıbaşı’nın (1981) “Çocuğun Değeri Araştırması”nda belirtildiği üzere, birçok kültürde 

olduğu gibi katılımcılar da çocuk sahibi olmayı “gerçek” bir aile olabilmenin koşulu ve evliliğin 

meyvesi, hediyesi gibi metaforlar üzerinden tanımlamış; bazı katılımcılar için ise evlilikten esas 

beklentinin çocuk sahibi olmak olduğu dile getirilmiştir. Öte yandan çocuksuz çiftlerin toplumda 

yetersiz, mutsuz, hastalıklı gibi olumsuz imajlar üzerinden değerlendirildiği gerçeğinden 

hareketle kadınlar çocuk sahibi olmayı sosyal kabul görmek, toplumdan dışlanamamak ve her 

“normal” çift gibi toplumla bütünleşmek için istemektedir. Çocuğu yaşlılıkta güvence olarak 

tanımlayanlar için çocuk gelecekteki “sigortaları”dır. Çocuğun kadın kimliğini yücelten bir statü 
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olan anneliği mümkün kılmasıyla kendisini  “tamamlandığı” vurgusu ise katılımcılar tarafından 

sıklıkla beyan edilmektedir.  

Evlat sahibi olmaktan umudunu kesen infertil/kısır çiftlerin başvurduğu bir yöntem 

olarak evlat edinmenin, yörede çoğu zaman hoş karşılanmayan ve bu yüzden de yaygın olmayan 

bir uygulama olduğu açığa çıkmıştır. Yine de sayıları çok az da olsa biyolojik saati geçip 

menopoza girdikten ya da eşinin üreme probleminden dolayı evlat sahibi olmaktan umudunu 

kesen katılımcıların ilerde bunu tercih edebilecekleri dile getirilmiştir. Bu uygulamaya mesafeli 

yaklaşanlar ise evlat edinecekleri çocuğu öz/kendi çocuğu gibi sevemeyecekleri endişesi, 

çocuğun büyüdüğünde gerçek ailesini aramak isteyeceği ve kendilerini bırakacağı korkusunu 

göz önünde bulundurmaktadır. Nitekim yaşanılan yerin küçük, yüz yüze ilişkilerin yoğun olduğu 

düşünüldüğünde evlat edinilen çocuğun evlatlık olduğunu bilmesi kaçınılmaz olup, sonrasında 

daha derin sorunlar ile yüz yüze kalınması riski muhtemeldir.  

Sonuç itibariyle, anne ol(a)mamak, çocuksuz/kısır olmak, çocuk sahibi olamamak 

kadınların deneyimlediği bireysel süreçler/sıkıntılar/sorunlar olmaktan ziyade, kolektif ve 

kamusal bir sürece işaret etmektedir. Nitekim annelik insanlık tarihi kadar eski ve [en azından 

şimdilik] gelecekte de farklı söylemler, görünümler ve ideolojilerle ilişkili olarak gerek bedensel 

ve kültürel bir deneyim biçiminde gerekse de akademik bir tartışma mecrası olarak varlığını 

sürdürecektir. Kimi zaman kadınlara özgü kutsal bir deneyim mi yoksa kadınları 

özgürlüklerinden yoksun kılan kuşatıcı bir cinsiyet rolü mü olduğu; bazen üreme yanlısı ya da 

üreme karşıtı kültür ve devlet ideolojilerinin nüfus politikaları tartışmalarında; bazen hangi 

annelik biçimin ideal/iyi annelik tiplemesini oluşturduğu, hangi annelik ideolojisinin hegemonik 

annelik söyleminin temelini oluşturduğu; belki de bir cinsiyet rolü olarak anneliği reddedenler 

ve anne olmak istediği halde üreme kapasitesinden yoksun olanların çatışması, üreme tıbbının 

sınır tanımazlığıyla yeni üreme teknolojileri ve annelik biçimleri, anneliğin siyasi söylemle 

ilişkisi gibi daha birçok konuda annelik bir ilgi nesnesi olmaya devam edecektir.  
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EKLER  

EK-1  

YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 

“Anneliğin Toplumsal İnşası ve Anne Ol(a)mayan Kadınlar” başlıklı tez çalışmasını 

yürütmekteyim. Bu çalışmayı gerçekleştirebilmem için yaşam deneyimlerinize ihtiyaç 

duymaktayım. Görüşme esnasında sosyo-ekonomik ve demografik verileriniz dışında kişisel 

kimlik bilgileri alınmayacak olup, tez yazımı sırasında isimleriniz kodlanarak işlenecektir. 

Görüşme sırasında izniniz dahilinde ses kaydı alınacaktır. İlginiz ve katılımınız için teşekkür 

ederim.  

 

Dicle ÖZCAN ELÇİ 

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 

dicleozcan88@gmail.com  

 

Demografik Bilgi Formu 

  
Yaşı 

 
Doğum 

yeri 

 
Eğitim 
düzeyi 

 
Mesleği 

 
Yaşadığ

ı yer  

 
Evlenm
e yaşı 

Kaç 
yıldır 
evli 

olduğu 

 
Evlilik 
sayısı 

 
Evlilik 
biçimi 

 
Geliri 

 
Sosyal 

güvencesi 

Kendisi            

Eşi            

 

I. Tema: Kadınlık, Evlilik ve Anneliğe Yüklenen Bireysel ve Toplumsal 

Anlamlar 

1. Size göre “kadın olmak” ne anlama geliyor, sizce “kadınlık”tan beklenenler nelerdir? 

2. Evliliğe nasıl bir anlam yüklüyorsunuz, evliliğinizden beklentileriniz nelerdir? 

3. Size göre “iyi eş” olmanın kriterleri nelerdir? 

4. Eşinizin sizden beklentileri neler ve sizin eşinizden beklentileriniz nelerdir? Sizce 

karşılıklı olarak beklentilerinizi karşılayabiliyor musunuz? 

5. Size göre annelik nedir? Sizce anne olmak bireysel ve toplumsal anlamda neden 

önemlidir? 

6. Çocuk sahibi olmayı nasıl tanımlıyorsunuz ve neden çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz? 

7. Çocuk sahibi olmayı siz mi daha çok istiyorsunuz yoksa eşiniz mi? 

8. Sizin kendinize yönelik duygu ve düşünceleriniz neler? Çocuk sahibi olmamış/olamayan 

bir kadın olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 

9. Sizce annelik yalnızca “doğurunca” mı mümkün olur? Başkalarının çocuklarına annelik 

edilebilir mi?  
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II. Tema: Sorunun Adlandırılması: Anne Olamamak ve Sonuçları   

1. Öncelikle yaşam hikayenizi dinleyebilir miyim? 

2. Anne olamamanıza dair sorununuz sizden mi kaynaklanıyor yoksa eşinizden mi? 

3. Hiç gebelik yaşadınız mı?  

4. Sorununuzun bildiğiniz sebebi/sebepleri nelerdir? 

5. Durumunuzu (kısırlık) öğrendiğinizde davranışlarınız, düşünceleriniz neler oldu? 

6. Gündelik yaşantınızda en çok kimlerle zaman geçiriyorsunuz? Onların size karşı 

tutumları nasıldır? 

7. Bu durumu paylaştığınız kişiler size nasıl tepkiler verdi? Destek mi olundu yoksa 

yargılandınız mı? 

8. Bu konuyla ilgili olarak (çocuk doğurama) bulunduğunuz sosyal çevrenin, kültürün 

değer yargıları/görüşleri nelerdir? 

9. Eşiniz, kayınvalideniz, elti ve görümcelerinizin size yönelik tutumları nelerdir? 

10. Bu sorununuzdan kaynaklı ailenizden psikolojik, duygusal ya da fiziksel şiddet 

gördüğünüz oldu mu? 

11.  Akraba ve komşularınızın size bakışı nasıldır? 

12. Kendi ailenizin bu konuda size yaklaşımı nasıldır? 

13. Çocuk doğuramadığınız anlaşıldığında çevrenizin (anne, kayınvalide, komşu, akraba vb.) 

sizi bitkisel tedaviler uyguladığı oldu mu? 

14.  Sorununuzdan kaynaklı yatır-türbe ziyaretleri, hacı-hocaya götürülme/gitme gibi 

çözüm arayışları oldu mu? 

15. Bu sorundan kaynaklı olarak eşinizin sizden boşanma ya da başkasıyla evlenme, 

üzerinize kuma getirilmesi gibi durumlar yaşadınız mı? 

16. Sizin bu durumunuzla ilgili hissiyatınız nedir, kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Örneğin, 

çocuk doğuramamaktan dolayı kendinizi “suçlu” ya da “eksik” hissettiniz mi? Ya da ilahi 

bir cezalandırma olarak düşündünüz mü? 

17. Yaşadığınız sorunlarla ile baş etme yöntemleriniz neler oldu? Kendinizi nasıl motive 

ettiniz? Nelerle uğraştınız? 

18. Etrafınızda hamile kalan birisini duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? 

19. Çocuk/bebek sahibi olanlarla bir araya geldiğinizde neler hissediyorsunuz (Çekinme, 

utanma, kıskanma, kendi haline acıma vb.)?  

20. Şu anda çevrenizdeki yakınlarınız, arkadaşlarınız ve aileniz ile olan ilişkilerinizi ne 

yöndedir? 

21. Çocuk doğuramadığınız gerekçesiyle aileniz (eş, kaynana, elti, görümce, kayınbaba vb.) 

ve sosyal çevrenizde acıma, ayıplanma, kınanma veya hor görülme gibi olumsuz tepkiler 

aldınız mı? 
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22. Bu gibi tepkiler karşısında nasıl bir direnç sağladınız?  

23. Evlat edinmeye nasıl yaklaşıyorsunuz,  hiç düşündünüz mü?  

III. Tema: Biyopolitik Pratikler ve Tedavi Süreci 

1. Ne kadar zamandır çocuk sahibi değilsiniz? Ya da ne kadar süredir korunmadığınız 

halde çocuk sahibi olamıyorsunuz? 

2. Tedavi oldunuz mu ya da oluyor musunuz? 

3. Tedavi olmaya nasıl karar verdiniz, ailenizde bu konu nasıl gündeme geldi?  

4. Bu konu ile ilgili kimlerden ve nerelerden bilgi aldınız?  

5. Tedaviye kimin isteğiyle ve nasıl başladınız? 

6. Ne kadar zamandır tedavi oluyorsunuz? Tedavi yöntemleriniz/stratejileriniz neler oldu 

(İlaç tedavisi, aşılama, tüp bebek vb.)? 

7. Tedavi sürecinizde bedensel ve duygusal olarak yaşadığınız sıkıntıları paylaşır mısınız? 

8. Eşiniz ve ailesinin tedaviye yönelik yaklaşımları ve beklentileri nelerdir? Bu sizi baskı 

altında hissettiriyor mu? 

9. Tüp bebek ya da aşılama yöntemini kaç defa denediniz? Düşük ya da başarısızlıkla 

sonuçlanan denemeler sonrasında neler hissettiniz?  

10. Çevrenizdekiler tedavi olduğunuzu biliyor mu? Ne gibi tepkiler alıyorsunuz bu konuda?  

11. Tedavi olmanıza yönelik sizin hissiyatınız nelerdir? Bu durum sizi çekindiriyor mu? 

12. Tedavi sürecinde yaşantınızda ne gibi değişmeler oldu? Devam eden tedavi sürecinizin 

hayatınıza olumlu ve olumsuz yansımaları neler oldu? 

13.  Bu deneyimin/tedavinin sizin için anlamı nedir (korku, umut, heyecan vb.) ? 

14. (Eğer düşünüyorsanız) bir sonraki olası denemeye dair hissiyatınız nedir?  

15. Tedavi sürecinde eşiniz ile ilişkiniz ne yöndedir? Size göre eşiniz bu süreci nasıl 

yorumluyor? Eşinizin bu konudaki tutumu nedir (destek, teselli, baskı, tehdit vb.) ? 

16. Tedavi sürecinde eşiniz ile ilişkinizde değişiklikler oluştu mu? Eğer oldu ise ne gibi 

değişiklikler oldu anlatabilir misiniz? 

17.  Tüm bu süreçler hayatınızı ve kişiliğinizi değiştirdi mi?  

18. Tedavi masraflarınızı kim karşılıyor? Karşılayabilmekte zorluk yaşadınız mı? 

Yaşadıysanız bu sorunu nasıl çözdünüz?   
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