Türk Ha.lk

ürk mitolojisinin
hem inanç hem
de uygulama
yönünü yaşatan
şsmenlsnn
kadın

ve erkekHkle ilgili
çeşitli sembolleri bir
arada kullandıklan
görülür. Bu durum,
şamanın cİnsel kimliğini

de araştırmaya açar. İki
cİnsiyetin özelliklerini
taşımak, kadın ve
erkeğin ilk yaratıldıklan,
o kozmik zamana dönüş
ve o ilk yaratıbş anının
kutsal gücüne ulaşma
İsteği şeklinde mitolojik
bir izshls açıklanabilir.

Muharrem Kaya

Anlatılarında Kadın

Kadınlar üzerine yapılan ar~
tırmalarda konu genelde mitolo-

tulması gerektiği

jik, antropolojik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik açılardan ele
alınmıştır. Yine genelde, ya femi-,
nist açıdan bakılarak, kadının erkek egemen bir toplumda siyasi ve
ekonomik anlamda geri planda
kaldığı, kendi kimliğini ifade edemediği ya da bunun tam tersine
muhafazakAr bir bakışla, kadının
tarihte ve günümüzde, toplumsal
ve siyasi olarak erkek karşısında
eşit konumda bulunduğui üzerinde durulmuştur. Bu iki yaklaşım
tarzında da ideolojik bir tek yönlülük vardır. Bu konuya geniş açıdan
bakıldığında, erkek ve kadın egemen, hatta kutsal yapımn, tarihsel
süreçte, toplumlarda birbirinin içine geçmiş bir şekilde y~adığı beIirtilebilir. özellikle kutsallığa iliş
kin olarak ataerkil ve anaerkil
özelliklerin birbirine karıştığı görülür. Bu yazıda Türk halk aniatı
larında, ataerkil ve anaerkil kültürün izleri, Türk atasözlerinde kadınlarla ilgili bu çerçevedeki de-

Feminist kuramdan hareketle,
geçmiljte kadının konumu üzerine
yazılan kitap ve makalelerde şöyle
bir çerçeve çizilmiştir: Toplayıcı
!ıkla geçinen ilkel toplumlarda, kadının gebelik döneminin ve çocuğu
büyütme döneminin uzun sürmesi,
bu yüzden erkek gibi evden fazla
uzaklaşmaması ve eve topladığı
kök, meyve, bitki gibi yiyecekleri
getirmesi, kadının saygınlığını arttırmıştır. ÖZellikle toprağın ekilip
biçilmeye başlanması yani çiftçiliğe
geçilmesiyle kadın, tıpkı toprak gibi üretici olması sebebiyle kutsallaştırılmıştır. Erkeğin avcılık yaparak eve yiyecek getirmesi, tabiat
şartları sebebiyle her zaman mümkün olmuyordu. çocuğun soyunun
kime dayandığı da evden uzun süre uzak kalan erkeğe değil, evin
yakınında bulunarak eve yiyecek
getiren ve çocuklara bakan kadına
bağlanarak belirlenmiştir. Fakat
hayvanlann grup halinde avlanan
erkeklerce, evcilleştirilmeye başla
ması ve tarımda hayvanın kullanıl
masıyla kadının saygınhğı ve kutsallığı da hafıflemi§tiL Topraktan
elde edilen ürünün ve ticaretin getirdiği güç, özellikle köleci toplumlarda insanın bir mülkiyet nesnesi
haline gelmesiyle ataerkil yapıyı
daha da güçlendirmiştir. Kapitalist
toplumda ise kadının toplumsal
konumu büyük ölçüde evle sıııır
lanmıştır. Fakat sanayileşmeniu
gelişmesi, kadının ekonomik ve
politik hayata da girmesini beraberinde getirmiştir.'
Eski Türk toplumlarında kadı
nın konumu hakkında yapılan

ğerlendirmeler
caktır.

üzeriade durula-

Tarihsel süreç içinde, toplayıcı,
çiftçi toplumlardan, köleci,
feodal, kapitalist, sosyalist toplumlara kadar kadımn konuınu üzerine, özellikle feminist kuramın da
etkisiyle bir hayli geniş literatür
oluşmuştur. İlkel toplumlarda
anaerkil yapının izlerinin bulunduğu ileri sürülmesine rağmen bazı
araştırmacılar hiçbir zaman anaerkil bir toplum olmadığını da belirtirler. Bu konudan bahsedilecekse,
anacrkilliğin değil ana hukukunun, ana soyluluğun ön planda tuaveı,
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muştur."

üzerinde durul-

Toplumbilim

göre özellikle
kültürün etkili
Türklerde
erkekle hem yönetim hem
hukuk
statüde yer
Fakat
miyet'in kabulünden sonra Arap, Fars ve Bizans kültürlerinin etkisiyle Türklerde
daha pasif bir konuma
Türkiye Cumhuriyeti'nin
la Atatürk'ün
ve
devrimlerle,
Türk
pek çok sosyal, siyasi, ekonomik hakka
Türk halk
sahip
ise
hem bu medeniyet dönemlerine uygpn
olarak metinlerde rol
hem de
ilgili
kendi dönemlerine göre
hükümlerinin bulungörülür.
Halk
temeli olan mitolojiyle
cak olursak, Türk mitolojisinde
ilgili pek çok
unsura
Verbitskiy'nin
Altay YaraMiti'nde
Ülgen'e evreni,
ve insanbir ruh, Ak·Ene (Ale.Ana) ilham
eder.'
ilgili derlenen mitolojik metinlerde
benzer bir §ekilde
görülür.
Miti'nde insana benzeyen
toplainsanlar
nan
Bu metinde
yani toprak,
bir ana rahmi görevi
Zaten "Toprak Ana"
pek çok ilkel toplumda da görülen ortak
mitolojik bir
mitolojik an1abir soyu

Toplumbilim
Oğuz Kağan destanının islimi varyantında da
Oguz, adeta bir peygamber özelliği kazanmıştır, Daha dojmadan annesini İslamiyet'e davet eder. Evlendiği kızları da yine isıam'a çağınr, bu teklifi reddeden
amcası Kör-Han'ın kızıyla birlikte olmaz. İkinci evliiikte de aynı §Cy tekrarlanır. Oğuz, üçüncü evliliğini
ise küçük amcası Or-Han'ın kızıyla yapar. OAUZ aynı
teklifi yaptıpnda kızdan şu cevabı alır:

"Ka Oğuz'a vurgundu, Oğuz'a candan bağlı,
Herıqe değer idi, oğuz gibi adaIdı.
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Toplumbilim

becerileri sayesinde

padiıjahın oğlu

jle evlendjk)eri
altında ve durağan bir şekilde ya§ayan toplumlann bireylerinin, bireysel kurtuluş ütopyaları gibi göıi1lse de aslında bunlar bütün toplumun ortak dii§leridir. Gerçek hayatta
yapılamayan şeyler, kötü idareciden hesap sonna, sı
mf farkına rağmen istenen insanla evlettme hep masallarda gerçekleşir. Masallardaki fakir genç kızlar da
yine rahan, zenginli~i, mutlulUğu erkegin üzerinden
(yani şebzade sayesinde) ele geçirirler.
Masallardaki üveyana tipinin de üıerinde durulması gerekir. Masallarda üvey ana, kendisinden beklenen anneljk görevlerini yerine getirmeyen bir kadmdır, belkide bu yüzdenona üveylik sıfatı yakı§tınJ
mış gibidir. Masallar hep tipler üzerine kurulu olduğu için o kadının, annelik görevlerini yerine getirmemesinın sebepleri üzerinde durulmaz. Bir birey olarak istekleri, amaçları belirtilmez. Bu anlamda üvey
ana tipi için feminist kuram çerçevesinde, kadınlık
kimlj~nin farkına varmış bir bireygözüyle bakılamaz.
Belki burada çocukların üzerindeki ana-soyluluk bağının önemi sebebiyle, üvey çocı1k:larım reddeden
böylelikle öncekianneden olan çocukların miras bak·
kım da ortadan kaldıran bir geleneginetkisinibelirlebiliriz. Ama bu durum metinlerde kesjn bir şekilde
kendisini göstermez.
Efsanelerde karşımıza çıkan erıni§ kadınlar da artık manevi alanda erkekler kadar saygındıdar. Bu
metinlerde Kız Evliya'dan Mümine Harun'a kadar
pek çok kadının kadınlığından öte djni anlamda gôsterdigi.ola~anÜ8tülükler ön plana şeçıniştir.ıı Bu kadınların tarihi arka planında Osmanıı'nm kurulU§un·
da önemli yarar1ıklargöstenniıj Bacıyin-ı Rum geleneğini de belirtmek gerekir. Boş Beşik'ten Eza Gelin'e kadar ise genelde kadımn yqadığı sosyal ve ekonomik zor şartlar dikkati çeker. Taş kesilme motifi·
nin başat olduju efsanelerde ise gelinlerin, kadınların
da taş kesildiği görülür. Bunun sebebi ise zor durumda kalan insanların Allah'a dua etmesi sonucunda taş
kesilerek kurtulmalarıdır. Mesela,gelin alayımn yolu,
gelinin diğer i§ığmın adamları tarafından kesilir. Ge·
lin dua eder ve taş kesilir. Bu efsanelerde amaç ders
vermek old. için zaman zaman suçsuz jnsanların,
kadınların da taş kesildiği olur.Z3 Halk hiklyelerinde,
özellikle aşk konUlU olanlarında, kadınlar, erkeğin ne
kadar sadık bir ilşık olduğunu göstermek için kullanı
lan bir nesne konumundadırlar. Bu bikiyelenleki
olayörgüsü kalıbında önce kadın ve erkek kahramanlar birbirlerine ~ olurlar, sonra araya mutlaka bir
engelmotifigirer ve ayrı düşerler, en sonunda, birbirlerine sadık olan i§ıklar ya bir araya gelir mutlu olurlar ya da ikisi birden ölür, ruhları öte dünyada bıılu
şur. Mesela, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Astı, Ferhat ile Şirin hikiyelerinin ana olay örgüsü bu kalıba
uygundur. Kerem ile Aslı hikiyesinin sonunda ICe-

gÖrü!ür. Her ne kadar masallar, baskı

rem yanar kül olur, Aslı da onun küllerinisüpürürken
bir kMlemıla tutU§ur; böylelikle ikisi de ölür. Fakat
ikisi de birbirlerine sadık kalmışlardır. Onların meıarları bileyan yanadır.
Sosyal hayatın çeşitli sahnelerinin canlandırıldığı
Meddah ve Ortaoyunu'nda"ise bem namusıu, terbiyeli, kendisine ~ olunan ev kızları hem çe para için
erkeklerle birlikte olan düpdl kadınlar yer alır. Ortaoyunlarında kadınlar "zenne" diye belirtilir. "anne
grupu. hemen ddimA önde bir kocakan; onun ardında
~ lazz veya gelini ile, arkada ya kolluğunıla bir bMça, yahut elleri ~ 1CILVıqUIC siyahi bir cariye §eklirUJe meydana gelir..,lA Cevdet Kudret'in yayınladığı
ikiciltlik Ortsoyunu adlı kitapta yer alan Kanb NigAr,
Çivi Baskım gibi oyunlarda <kötü yola' dü§müş kadın
ların faaliyetleri ve cezalandınlmaları komikbir.lCkilde anlatılır. Bu 'kötü' kadınlara bakı§, hakim islimi
anlayışın etkisindedir. Yer yer bu kötü kadınların sadece bir cinsel nesne olmaktan çıkıp kendisine artık
yüz vermeyen (dolayısıyla para da) i§ıldarına karşı
doIapçevirdiği, bir özne Mline ge~ de görülür. Bu
duruma en uygun örnek, Kanb NigAr oyununda birbirinden habersiz bir adamla (Çelebi) evlenen iki kadı
nın adamdan aldıkları intikamdır. Gerçi bu intikam
basittir; ·Öyleyse bUJdUm. Onu. "İkimiz de beraber yaşamağa razı olduk" ~ luırıduarak eve götürelim, bir
temiz pataklılyalım. " Çelebi eve götürülür, dövülür
ve çıplak bir halde sokağa atılır. Bu durum mahallede
bir abl8k baskınımn ya§anmasına ve adamm rem olmasına yol açar. Bu tipten konular ilk Türk romanIannda da iıjIemniıjtir. örnek olarak şu romanı verebiliriz: Konusu bir meddah hjkiyesi kalıbına uyan, kötü
yola düşmdl bir kadının. saf, zenginbir beyzadeye neler yapabildi~nin anlatıldığı Namık Kemal'in İntibah
adlıromam.

Halk edebiyatı içinde kadınlarla ilgili en çarpıcı
ifadeler atasözlerinde bulunur. Türkçe'nin ilk sözlü~ olarak kabul edilen Diva12Ü Lugati't-Türk'te ve
onunla aynı dönemde yazılan KutatlguBilig'te kadın
tarla ilgili atasöı1erioe de yer verilir. Divanü Lup!i't- Türlc'te "erkeğe yiğitliJ4 cesaret veerdemlilik öuIJiJc·
ten atfedilirk4n; 1UıdUıJaT için bu değerler yerine, anlayış, sabu; olgunluk, sevimliJik, temizlik (ruh ve betkn
temizliği) ve giizellik tJeIerLerinin im planda- oldulu
görüJür.~ Kutadgu Bilig'te ise "kaduı1ar güvenilmtz,
vefasız, korkak, yaltıncı ve iki yüzlü yamtıldardu. Onlann ash ettir; yani aJaJ, irade, ruh yoJcsunudurlar. Varh/darı, bedenlerirulen ibarettir. Bu yüzden de yeme"içme, şehvet gibi bedeni istek ve ihtiyaçlan dotrultusunda hateket ederler ve bunlarda her hangi bir ÖLç"
tanımIJZ/ar. Fırsat bu/dulcJan an, bu istek ve ihtiyaçlan·
nı gidermeye baluırlar, yani yer. içer ve çift1qirler. Aynı
zamanda ko1kak olchUclarındarı, yaptl/ı)arr.nı yalanlarla
ve iJCi.Yii.ZLÜ4Üd gizlemeye çalışırlar.,.:n Kadınlar

Toplumbilim
hazırlanmış ve yayınlanmış

atasözü

kitaplarında

da

yer alır.
An sım kan sım. At ile avrada inan olmaz. Avnıt

atta; gemini boş tutma. Avrat kJtbk bilmez, çoban
yokluk bilmez.Avrattan vefa, zehirden şifa. Bal andan, kavga kandan çıkar. Elinin hamuruyla/Elindeki hamura bakmaz erkek işine karışır: Erkeğin nefsi birdir, kadının dokuz. Erkeğin şeytan:
kaduılKodm erlreğin şeytarıuJu. Gökyüzünde düğün
vardeseler, kadinlar merdiven kurmaya kalkar. Güzel nerde kavga arda. Kadın aldı gdh uzalu; gaJı kı
sulu. Kodın deniz gibwr. Kadın kismuun. saçı uzun
olur. aldı kua. Kadın şem; §eytanın şenine eşittir.
Kadın şeytanapabucunu tersgiydirir. Kadın şeytana
pabuç diker. Kadına, çocuğa, samoşa sımm açma.
Kadınuı/Cahilin sofusu, şeytamn maskarası. Kodı
nın fendi erkeği yendi: Kadının gırtlağı olmaz. Kadı
nın kazdtğı kuyudan su çıkmaz. Kadının kırk çırağı
var, birisônse biri yanar. Kaduun şem şeytanın şer
line eşittir. Kadının şemnden Allah'a sığınmab. Kadının yük1ediği yük şuraya varmaz. Kadının zoru diline kuwet. Kadınla tavuk bağlanmaz. Kadın/ann
işi tavuktann eşinmesine benzer. Kan ile çıkma yola
başına gelirtürlü bela. Kan sözüne uyan adam değildir. Kandan hayır gelmez. Kannm bir aklı erkeğin'
dokuz aklı vardır. Kimya bakanuı aklı az olur.28
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