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“Hükümet gibi kadın!” Çocukluğumda bu 
övgü cümlesinin imrenilen ve takdir edilen 
kadınlar için kullanıldığını duyardım. Son 
yıllarda “devlet kadın”, “hükümet kadın” 
gibi başlıkları olan filmler bu açıdan dikkat 
çekici geliyor bana. Benim çocukluğumda 
“devlet kadını” veya “hükümet kadın” diye 
anılan kadınlara bu paye özellikle arabulu-
culuk yeteneği ve hatırına sahip oldukla-
rı için verilirdi, öyle anlardım. Etrafındaki 
zayıfları koruyup gözeten, müşfik, sözü ve 
hatırı sayılan kadınlar için yapılan teşbih, 
bazen rahmetli Havva anneannem için ya-
pıldığı üzere “Osmanlı kadın” nitelemesiyle 
de karşıma çıkardı. Çocukluğumun hatırlı ve 
mütehakkim kadınlarının devletle, hükümetle 
ilişkilendirilmesinin, devlet ve hükümet işleri 

daha ziyade erkeklere ait bir alan olduğu 
halde erkeksiliğe öykünme adına gerçekleş-
mediğini sanıyorum. Nesnelliği ve hakkani-
yeti sağlayan güvenilir bir yapıyı imliyordu 
“devlet” sıfatı. 

Şimdilerde filmlere dizilere konu olan “dev-
let” veya “hükümet” kadınları ise bir şekilde 
devlet işlerine bulaşıp beklenmedik başarı 
gösterirken başarı hikâyeleri sıklıkla selefleri 
bir erkeğe/erkeklere nispetle şekillenmeyi 
sürdürüyor.

Türk sinemasında mütehakkim kadınları konu 
alan filmlerin en başından itibaren izlediği 
seyri irdelemek ilginç bir tez konusu olurdu. 
Bu tür tezler kısmi olarak hazırlanmış olabi-
lir tabii. Yüz yıl boyunca sinemada kadının 
senaryo içinde bulduğu yer kadar sunduğu 
karakter ve tiplerin zaman içinde nasıl bir 
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değişiklik gösterdiği de bana çok önemli ge-
liyor. Nahif, korunmaya muhtaç, düşsel kadın 
aynı zamanda kolaylıkla sokağa düşebilecek, 
pırlanta bir kolye için kandırılması mümkün 
bir ahlâk ve muha-
keme fukarası değil 
miydi? Buna karşılık 
namusu ve haysiye-
ti temsil eden kadın 
-kamusal yersizliği 
yurtsuzluğu nede-
niyle- görünürlüğü 
ve bağlantıları için 
meşruiyet kazanma 
adına erkek gibi sert ve dayanıklı bir duruş 
sergileyebilmeliydi. Bazen Aliye Rona’dır 
o, yer yer de Fatma Girik. Kadınsı letafetle 
varlık aramanın, muteber ifadeyle “yumuşak 
güç” sahibi olmanın yolları karanlık, meş-
kuktur. Kamusal alanda ayrımcılık, kadınla-
rın potansiyellerini harekete geçirmelerini 
şarta bağladığı ve engellediği oranda “kadın 
gücünün” tanımlanması konusunda da çar-
pıklıklara zemin hazırlar. Her türlü tanımlama 
da yakından tanımayla gerçekleşmiyorsa bir 
sınırlama tehdidi içerir. Ekranda gördüğümüz 
filtrelenmiş bir gerçekliktir. Görülmeye izin-
lilerin tasviriyle yetinildiği oranda sakattır. 
Tesettür kamusal alanda kadına yasaklanmış 
olduğu için olumsuz bir anlam ifade eder. 
Örtülü olmaktan değil “kapalı” olmaktan 
söz edilir.

“Yirmi yıllık aşk bir kadını harabeye, yirmi 
yıllık evlilik ise devlet dairesine çevirir” di-
yor Oscar Wilde. Türk sinemasının izlediği 
seyrin uzun bir bölümünde evlilik kadının 

amacı, yazgısı, handikapı ve başarı/başarı-
sızlık sebebi, kaynağıdır. Kadın devlet dairesi 
muhkemliğini toplum tarafından varlığına 
yüklenen zaafları var eden bir hayatın uza-

ğında durmaya ça-
lışarak biriktiriyor-
dur. Koca baskısı ve 
ihmali altında kay-
bolmamanın, kayın-
valide otoritesiyle 
baş etmenin ince-
likli yollarının farkı-
na varmıştır. Onun 
da sırası gelecektir. 

Doğursun veya doğurmasın, buyruk verme-
nin ve hesap sormanın gücüne erişmek için 
kötü muameleleri sineye çekse de unutma-
yacaktır. Atıflar, bağlantılar hata yapmamak 
için önemlidir; kararınca hatırlamak gerekir. 
Yükselme hızla gerçekleşmez, “hükümet gibi” 
kadın olmaya doğru adım adım yol alınır. 

Çocukluğumun Erzincan’ında “Osmanlı” 
diye nitelendirilen kadın bağışlayan, dağıtan, 
ihsan eden, çare ve çözüm sunandı. Deprem-
ler, saldırılar, entrikalar, ucuz düşmanlıklar 
yere yıkmaz onu, tersine, gücüne güç katar. 
Yirmi yıllık evliliğin ardından devlet kadını 
olmayı başarmıştır.

Ödünç Hayatlar Yaşamak

“Biz yenildik, ama aşk da kazanmadı” diyor 
ya Mahmut Derviş… “Devlet kadını” sanki 
yüzünün mütehakkim ifadesini, sesindeki 
otoriter tonu, erkekler dünyasına ilişkin tanı-
ma ve katılma imtiyazını aşkı reddetme veya 
aşka kayıtsız kalma yeteneği ve mecburiyeti-

Namusu ve haysiyeti temsil 
eden kadın -kamusal yersizliği 

yurtsuzluğu nedeniyle- 
görünürlüğü ve bağlantıları için 
meşruiyet kazanma adına erkek 
gibi sert ve dayanıklı bir duruş 

sergileyebilmeliydi.
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ne borçludur. Duygu Asena 1990’ların baş-
larında yayımlanan bir yazısında “özveride 
bulunmayın” diye öğüt veriyordu kadınlara.  
Mary Wollstonecraft da ünlü eseri Kadın 
Haklarının Doğrulanması’nda (A Vindicati-
on of The Rights of 
Women) benzeri bir 
yaklaşımı benimsi-
yor: “Kadınlar “aşık 
kadın” olarak imge-
lerini kişisel zaaf ve 
zayıflıkları nedeniyle 
erkeklerin kendile-
riyle ilgili ürettikleri cinsel tasarıma katılarak 
oluşturmaktalar.”    Kadınlar “işte böyle ol-
duğu için ciddi bir eğitimden geçmeleri ge-
reken lümpen bir gruptur” Wollstonecraft’a 
göre. Böylesine bir çözümlemenin sahici ola-
nı keşfetmekte son derece sıkıntılı olduğu-
nu düşünüyorum. Böyle bir bakış kadınlara 
ait bütün iyi değerleri ve imtiyazları erkek 
egemenliğine bağlayarak görünmez kılma ve 
hor görmeye götürebilir. Feminist teorisye-
nin kadınların kadın oluşlarından ileri gelen 
zaaf ve erdemlerinin erkekler tarafından is-
tismar edilmeleri nedeniyle değiştirilmesi 
gerektiğini anlatmaya çalışırken, “erkeksi” 
kadını onaylama noktasına çekilmesi ayrıca 
dikkate değer. (s. 90) Wollstonecraft’ın aşk 
ve aile arasında bir kesişme olmadığı görüşü 
de ilginçtir. Mutsuz (aşkla kurulmamış) bir 
evliliğin çoğunlukla aile için daha avantajlı 
ve ihmal edilen kadının daha iyi bir anne ol-
duğunu öne sürmektedir. Aşk kaçınılmaz bir 

şekilde tükenecektir nasılsa ve yerini iffetli 
aşka bırakması gerekmektedir.

Bu tespitlerin “hükümet gibi kadınların” ha-
yat hikâyesini resmetmekte elverişli olduğu 
söylenilebilir. Onlar hayatın süreçlerini bir 

şekilde sezmiş veya 
keşfetmeye mecbur 
kalmış dahiler midir? 
Kadınsı olana atfe-
dilen bir tür zaafın, 
nahifliğin yapısal 
değil de toplum ta-
rafından yükletilmiş 
kötü bir miras oldu-

ğunu bilme ayrıcalığına sahip olmaları, söz 
konusu bilginin ulaşılabilirliğini de ortaya 
koyuyor. “Devlet kadınları” güç kazanma 
yolunun gerektirdiği kurallara uymak için 
ellerinden geleni yapmaktan geri durmayan 
kadınlar olsa gerek. “Demir Lady”, Condole-
ezza Rice, Meral Akşener, Leyla Zana, Tansu 
Çiller… Ülkemizde ve dünyada siyasette ve 
sivil toplum alanında sivrilmiş kadınlardan 
bazıları kadınsı bir bakımı korumakla birlik-
te “erkek siyaset yapısına” bağlı kalmakla 
eleştirildiler. Başka türlü siyaset alanında 
kalma şansları olabilir miydi? Ayrıca alan-
ların tabiatı ne kadar, nereye kadar değer 
açısından yansız olabilir ki…

Popüler kültüre “kariyer de yaparım çocuk 
da” deyişiyle yansıyan güçlü kamusal kişilik, 
kamusal alanın eril kodlarının dönüştüğü 
anlamına gelmiyor. Bardağın bir yarısı dolu 
olabilir, ama boş olan yarıyı görmeye çalışır-
ken “eril” niteliklerin ezdiği kadınların şimdi 
üzerlerinde bir de eril değerlerle uzlaşarak 
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şimdi üzerlerinde bir de eril 
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başarısının baskısını duyduğu fark 
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kamusal başarılar kazanan hemcinslerinin 
başarısının baskısını duyduğu fark edilebilir. 
Öyle ya, o her şeye rağmen başardı da ken-
disi neden hâlâ “sürünüyor”?  Öyleyse tüke-
tim ideolojisinin ve kapitalizmin desteklediği 
“başarı” mitinin bir zamanlar erkeklere verdi-
ği zarar kadınları nispeten dolaylı bir şekilde 
etkilenen, şimdi doğrudan bir etkiden de söz 
edilebilir. Bu zarar uzun vadede kadınların 
kamusal alanla ilişkisini değiştirirken kamusal 
alanı da dönüştürecek bir etkiye sahip ola-
cak mı? Yoksa tersine, kadınlar henüz yapısal 
olarak eril kodlarını koruyan bu kamusallık 
içinde (Luce Irigaray’ın kurcaladığı üzere) 
ödünç hayatlar mı yaşayacaklar?

Sinema ve televizyonda “devlet kadınları” 
veya “hükümet kadınlarla” ilgili hikâyeler, 
nadiren bu konuyu ciddi bir şekilde tar-
tışmada yardımcı olacak bir içeriğe sahip 

oluyor. Sinemanın güçlü kadın karakterleri 
çoğu zaman bir edebiyat eserine dayanı-
yor veya edebiyat eserinden ilhamını alıyor. 
Akla Orhan Kemal’in sinema ve dizi uyarla-
maları olan kült romanı Hanımın Çiftliği’nin 
kahramanı Güllü geliyor. Necati Cumalı’nın 
eserinden uyarlanan Dila Hanım’ı bir başka 
örnek. Konaklı dizilerin hanımağaları, Hükü-
met Kadın (Sermiyan Midyat, 2010) filminde 
olduğu gibi beyaz perdeye seyrek bir dokuy-
la yansıyan hikâye nedeniyle sıklıkla bir pa-
rodi izlenimine yol açıyorlar. Bununla birlikte, 
ekrandaki mücadeleci, dişli, “anaç” ve yetki 
sahibi kadın karakterlere dönük ilgi, nahif, 
sömürülmeye müsait, kendini savunmaktan 
aciz, ağzına vur lokmasını al şeklinde bir ka-
dın algısıyla ilgili imgelerin genellemesinden 
duyulan rahatsızlığı dışavuruyor olabilir.  
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İran’ın Devletli Kadınları

İran sinemasında da “devlet kadını” ağırlığını 
taşıyan kadınları merkeze alan filmler bir 
hayli revaçta. Rahşan Beni İtimat’ın Şehrin 
Kabuğu Altında (Zir-e poost-e shahr, 2001) 
isimli filmindeki aileyi bir arada tutan, yok-
sulluğun sınavlarına karşılık ruh asaletini ve 
hayata dönük coşkusunu hiç yitirmeyecek-
miş gibi görünen Kübra Ana kişiliği, Gilane 
Ana’da (Gilane, 2005) bir kez daha karşımıza 
çıkıyor. Gilane Ana eleştirmenler tarafından 
savaşın kadınlar ve gazi aileleri üzerindeki 
etkisini geriye dönüşlerle anlatan başarı-
lı bir savaş filmi örneği olarak gösteriliyor. 
Beni İtimat’ın dirençli ve otoriter yanlarıyla 
Türk sinemasındaki Aliye Rona’nın (bazen de 
Fatma Girik’in) çizdiği karakterleri hatırlatan 
bu kadınları gerçek dışı, karton kahramanlar 
olarak tasvir ettiği sanılmasın. Zaman zaman 

üstlerine üstlerine gelen baskılardan, var-
lıklarına yönelen beklentilerin ağırlığından, 
şartların zorlamasından bezginlik duyan, 
bunu da ifade eden, fakat yine de aile oca-
ğı tütmeye devam etsin diye mücadeleyi 
sürdüren kadınlardır bunlar. Beni İtimat’ın 
1999 yapımı filmi Mayıs Ayının Kadını’nda 
(Banoo-Ye Ordibehesht) ise “devlet kadını” 
sanatçı ruhlu, kocasından ayrılmış, delikanlı 
bir oğlu olan (şair Furuğ’a telmihen) Fu-
ruğ adını taşıyan belgesel film yapımcısıdır. 
Kararlarına sahip çıkma, sorumluluk alma, 
aşk yüzünden mesleki hayatından tavizden 
uzak durma, çevresindekileri olumlu anlamda 
değiştiren iyiliklerde bulunma vb. filmin Ma-
yıs ayında doğmuş kahramanının özelliğidir. 
Boğa burcu kadını tuttuğunu koparan bir 
kişiliğe sahip olarak tasvir ediliyor filmde. 
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Hollywood’un Güçlü Kadınları

Sinemada devlet kadını bir taraftan yapısı 
devletle özdeşleşen erkeğin yönetmen veya 
senarist tarafından dile gelen depresyonu ya 
da dileği, diğer taraftan ayakta kalmak için 
erkek gibi davran-
maktan başka yol 
bırakmayan bir siya-
setin ve kamusallığın 
davranış kodlarının 
parodisi. Oscar ödül-
lü yönetmen Kathryn 
Bigelow’un Zero Dark 
Thirty (2012) isimli filminin temalarından birini 
de teşkil ediyor “Devlet Kadını”. Film 11 Eylül’ü 
takiben başlayan ve Usame bin Ladin’in 1 
Mayıs 2011 gecesi Pakistan’da öldürülüşü-
ne kadar süren netameli yılları konu alıyor. 
ABD’nin “terörle savaşı” bu kez tecrübesiz bir 
CIA ajanı Maya’nın (Jessica Chastain) Ladin’i 
kovalama serüveni üzerinden tasvir ediliyor. 
Kurmaca ile belgeselin iç içe geçtiği film, bu 
açıdan tipik bir Hollywood yapımı. 11 Eylül 
sendromunu aşıp “Amerikan değerlerine” 
güveni tazelemeye katkı sunmak, yapımında 
belirleyici bir amaç olsa gerek. Güç vurgusu, 
11 Eylül’de olup biteni elde olmayan bir bela 
şeklinde tanımlarken bunu farklı bir pencere-
den gerçekleştirmek suretiyle ikna edici kılma-
yı deniyor. Söz konusu sıradan bir Amerikalı 
kadın olan Maya’nın ideolojiyi tazelemek üzere 
yıldızlaşmasıdır. Bin Ladin’in bildik kaba saba 
“erkek” yöntemleriyle değil bir kadının cesare-
ti ve inancıyla alt edilmesi, Amerikan gücünün 
sinemadaki temsilcisi Rambo’nun kadın de-
ğerleriyle yeniden üretildiğini düşündürüyor. 
Güç, şiddet, işkence gibi zayıflara karşı bas-
kı yöntemi olarak öne çıkan olgular incelikli 

“devlet kadını” imgeleriyle sanki bambaşka 
ifadelere ulaşırlar da kabule şayan olduklarını 
ilan ederler. Böylelikle Hollywood son yirmi 
beş yılın feminist eleştirisinin kazanımlarını 
en popülist yorumlarıyla kendine mal eder-

ken, ABD’nin “terör-
le mücadelesindeki” 
vahim suç ihlalleri ve 
zorbalığının kadın eli 
marifetiyle istenme-
yen kazalar olarak 
anlaşılacağı umulu-
yor olmalı.

Burada aklıma İranlı sosyolog Roksana 
Behramitaş’ın “Oryantalist Feminizm” ile “Fe-
minist Oryantalizm” arasında yaptığı ayrımın 
gerekçeleri geliyor. Afganistan’ın işgali sıra-
sında feminist araştırmaların çeşitliliği sadece 
“burkayı” tanımlamaya indirgenmişti. İranlı 
sosyolog Roksana Behramitaş, feminizmin Be-
yaz Batılı Kadın seçkinciliğinin vardığı nihai 
nokta olarak “oryantalist feminizm” kavramı-
nı öne sürüyordu bu indirgeme karşısında.  
(Feminist Oryantalizm, hepimizin bildiği, or-
yantalizmin Doğulu-Müslüman kadına dönük 
olarak oluşturduğu imgeler ve dökümanlardan 
oluşan bir alan. Oryantalist Feminizm ise fe-
minist çalışmalar içinde Doğulu/Müslüman 
kadınları tanımlamaya dönük bir eğilim.  Özel-
likle Amerikalı feministlerin 11 Eylül’den sonra 
İslam dünyası ve Müslüman kadın üzerine yap-
tıkları çalışmalarda bir artış ortaya çıktı ve bu 
bağlamda yazılan kitaplar, oryantalist feminist 
bir bakışı derinleştiremeseler bile yayma işlevi 
gördü. Oryantalist feministler Doğulu kadı-
nı, esaretten kurtulmak için Batılıların yolunu 
gözleyen tutsaklar olarak tahayyül ve tasvir 
etmektedirler. Bu tür bir feminizmin Batı’nın 

Sinemada devlet kadını, 
ayakta kalmak için erkek gibi 

davranmaktan başka yol bırakmayan 
bir siyasetin ve kamusallığın 
davranış kodlarının parodisi.


