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İktidar, ancak eğilip onu almak cesaretini gösterenlere verilir…
Raskolnikov

Dostoyevski, Suç ve Ceza





Önsöz

Kadın cinayetleri, kadına yapılan eziyet, kadının çaresizliği… 
Sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir çile: Kadın olmak… Ka-
dınsan eşsin, annesin, kızkardeşsin. Hayatın neresinde konum-
lanırsan konumlan, seni boyunduruk altına almış erkeğin iki 
dudağı arasında kaderin. Küresel bazda hiçbir sıkıntıya ortak 
çözüm üretemeyen uluslar, kadınların esaret altına alınması söz 
konusu olunca ağız birliği etmiş durumdalar. Kadına bakışta, bir 
toplumun diğerinden çok da farkı yok. Onun nasıl metalaştırıl-
dığını anlayabilmek için herkesin içinde yetiştiği kültüre kafasını 
çevirip kısa bir an bakması yeterli. Göreceksiniz ki kadın olmak 
dünyanın her yerinde bir egemenlikten diğerine kanat açmaktır. 
Tarihte daha beterleri de görüldü; kitaplara alınmadı; okullarda 
ders olarak okutulmadı. Bu makus kader, tarihçilerin de katkı-
larıyla ustalıkla gözler önünden çekildi. Anaerkil düzenin sona 
ermesini fırsat bilen erkek egosu tarafından kadınlar; insanlıktan 
çıkarılarak mülkiyet listesinin sıradaki kalemi haline getirildi. Ka-
dın; savaşta ganimet, barışta cariye oldu. Oysa savaşı kazanan da 
kadınlardı, barışı sağlayan da.

Dokuma, ulaşım, sanayi ve teknoloji devrimleri kadınların 
sırtından geçti; onların omuzlarında yükseldi. Her aşamada 
emekleri yok sayıldı. Bu mavi gezegen kadınlara kocaman bir 
hapishane haline getirildi. Erkek dünyasında ilerlemeye çalışan-
larınsa hadleri bildirildi. Cadı diye yakıldılar, şeytan diye taş-
landılar.  İskenderiyeli Hypatia’dan Afganlı Ferhunde’ye kadar 
aynı acımasız sahne milyonlarca kez tekrar edildi. Teknolojinin 
sihre dönüştüğü günümüzde, basından medet umduk. Onlar 
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ise üzerine düşen görevi yerine getirmek şöyle dursun; kadınları 
birer seks objesine dönüştürdüler. Bu da yetmezmiş gibi kadın 
cinayetlerinden bile gündem maddesi yarattılar, konuyu basit-
leştirip sadeleştirerek popüler kültüre eklemlediler. Sayelerinde 
kafası kesildikten sonra cayır cayır yakılan kadınlar; ucuz korku 
filmi söylenceleri kadar kısa sürede unutuldu. Var oluşları “Bir 
varmış, bir yokmuş.” girizgâhından öteye gidemedi.   

Bu naif cinsin tüm ümitleri tüketildi. Kendilerine hemcins-
lerinin bile faydası dokunamadı. Kadın hareketlerinin öncüleri 
gözüyle bakılan feministler farklı fraksiyonlara ayrılırken yara-
ya asıl parmak basan aktivistler bir bir yok edildiler. Femen gibi 
barışçıl eylemleri bile kaldıramayan dünya; Helenistik dönem-
den kalma heykelleri nasıl balta, kazma ve kürekle imha ettiyse 
bu kadınları da aynı hışımla ortadan kaldırdı. Oysa tek yapmak 
istedikleri ilham aldıkları Lady Godiva gibi yoksulluğun ve 
adaletsizliğin karşısına çırılçıplak çıkmaktı. Ahlaksız bulundu-
lar, susturuldular. Tacizlerden ve tehditlerden yılıp Fransa’ya 
yerleşmek zorunda kalan liderleri Saçko’nun intihar ettiği söy-
lendi. Cansız bedeninin yanında bir not bulundu: “Hepiniz 
sahtesiniz.” Bu serzenişte bir haklılık payı yok mu? Her birimiz 
sessiz kalarak, sorun yokmuş gibi yaparak milyonlarca cinayete 
ortak oluyoruz. Suya sabuna dokunmadan nereye kadar götüre-
bileceğiz medeniyetimizi? Kadınları yürüyen vajina ve temizlik 
robotu olarak gören yönetim sistemlerinden adil bir yaklaşım 
beklemek de hayalperestlik olacağından çözümü başka yerlerde 
aramak zorundayız. Çemberin dışına çıkıp bu kara büyüyü boz-
mak amacıyla atılacak her adım, sadece kadınlar için değil in-
sanlığın geleceği için de önemli. Özellikle de erkek düşünür ve 
araştırmacılar tarafından alternatif yaklaşımlara kapı aralayan 
çalışmalar önemsenmeli. Elinizde tuttuğunuz yapıt, bu anlam-
da son derece ilham verici. Tüm eser boyunca adil kalabilmeyi 
başarmış üçüncü bir gözün değerlendirmesine tanık olacaksı-
nız. Cinsiyet yanlılığının tüm atmosferi kapladığı bu dönemde 
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ortaya çıkması bir şans. Rahat bir okuma vaat ediyor. Akademik 
zemine oturtulmuş bir çalışma olsa da yumuşacık bir kurmaca 
tadı bırakmasıyla her türden okuru kucaklıyor. Kaynak kitap 
olarak gösterilebileceği gibi destansı veya lirik bir anlatı gibi 
de tüketilebilir. Aziz Şeker’in; elini okurun omuzuna koymuş, 
sakin ve içten üslubu sizi baştan sona kuşatıyor. İnsana insanı 
anlatan derinliği, günlerce meşgul ediyor zihninizi.

Bir kavga çıkar ve olaylar halka halka büyürken arayı bulsun 
diye köşe bucağa sinip bir kahraman bekleriz ya. Aziz Şeker’in 
bakış açısının altını kaldırdığımızda tam da o kişi olduğunu 
anlıyoruz. Her erkeğin içinde bir kadın, her kadının içinde de 
bir erkek taşıdığını göstererek arayı bulmaya çalışan bir filo-
zof olmaktan yine vazgeçmemiş. Okurlar, bu kitaptan sonra 
Dostoyevski’nin Sonya’sına, Tolstoy’un Anna’sına, Dolli’sine, 
Stendhal’in Madam de Rênal’ine, Vedat Türkali’nin Nermin’i-
ne, Halide Edip’in Rabia’sına, Fakir Baykurt’un Irazca’sına, 
Flaubert’in Emma’sına hiç de yabancı olmadıklarını fark ede-
cekler.

Düşünürler bitaraf kalabilmek için metinlerinden duygu-
ları sökmeye çalışırlar. Takındığı babacan tavrı sözcüklerine 
gizleyen yazarımız, insanlığın ihtiyacı olan duyguları eserine 
sindirerek bu konuda da cesurca davranmış. Aziz Şeker zaman 
zaman kartını kadınlardan yana kullanarak; ama akademik cid-
diyeti zedelemeden, biraz merhamet, biraz hoşgörü serpiştirmiş 
anlatımına. Çok önemli bir denge. Kadınlar asla böyle bir şeyi 
ıskalamaz. Onun için kitaba en çok kadın okurların ilgi göstere-
ceğini tahmin ediyorum. Çünkü ben de bir duygu birikimi için-
de defalarca okudum, kadınım sonuçta.

Aziz Şeker, kadın sorununu anlamakla kalmamış, onu ilik-
lerine kadar hissetmiş, kendine dert edinmiş. Kadın yazgısının 
değiştirilmesini amaçlayarak emek verdiği aşikâr. Biz kadınlar, 
bizi anlayan erkekleri gördükçe umutlanıyoruz, sevinç gözyaş-
ları katıyoruz eylemlerimize ister istemez. Kendimiz için daha 
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iyi bir dünya tasavvur edebiliyoruz çünkü. Erkek okurlar için 
de şu kehanette bulunuyorum: Gözlerini yerleştirdikleri satır-
ların sonuna geldiklerinde dünyaya bir nebze olsun bizim bu-
lunduğumuz noktadan bakabilecekler. Belki de hapsoldukları 
zihin haritalarından çıkıp hayatın kadın kıyısına varacaklar.

Sözü çok uzatmadan sahibine bırakmak lazım.
Filiz Çapar Şahin


