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 Ailenin

Rolü

Bu dünyaya geldiğinizde, başka bir şey de sizinle birlikte

doğar. Hayatınıza başlarsınız, o da size doğru bir

yolculuğa başlar. Yavaşça ilerler, siz büyüdükçe o da

güçlenir ve sizi yavaş yavaş kuşatır. Biyolojik

cinsiyetinizin gölgesi olan toplumsal cinsiyetiniz, siz fark

edecek yaşa gelene kadar, çoktan sizi etkisi altına

almıştır.

Toplumsal Cinsiyet Algısında

C�ns�yet, anatom�k ve f�zyoloj�k
temell� özell�klerle var olan ve üreme
yönünden farklılıklar göstererek d�ş�
ve erkek olarak tanımlanan b�r
olgudur. Toplumsal c�ns�yet �se b�r
b�rey�n c�ns�yet� sebeb�yle toplum
tarafından nasıl algılandığıdır.
Kadının ve erkeğ�n nasıl görünmes�,
h�ssetmes�, g�y�nmes�, davranması,
ve dünyayı nasıl algılaması
gerekt�ğ�n� bet�mleyen bu olgu
toplumsal c�ns�yet rolünü de etk�ler.
Kadına ve erkeğe uygun görülen ve
onlardan yapılması beklenen görev,
davranış ve sorumluluklar �se
toplumsal c�ns�yet rolünü tanımlar.
Toplumsal c�ns�yet doğuştan var
olan b�r olgu değ�ld�r, bu yüzden
yontulup değ�şt�r�leb�l�r. Toplumsal
c�ns�yet rolünün asıl bel�rley�c�s� ve bu
olguyu var eden� olan toplum,
b�rey�n rolünün oluşmasındak� en
büyük etmend�r. Bu bağlamda
çocuğun �lk çevres� olan a�len�n
tutumları toplumsal c�ns�yet�n
�nşasında öneml� b�r role sah�pt�r. Bu
algı kültürden kültüre değ�ş�kl�k
gösterse de genel �t�bar�yle
ebeveynler�n çocukların
c�ns�yetler�ne göre gösterd�kler�
tutumlar çok benzerd�r. Bu
tutumlara ve etk�ler�ne �k� açıdan
bakab�l�r�z: çocukların c�ns�yet�ne
göre akt�v�teler, oyuncak ve oyun
yönlend�r�lmes� ve a�le �ç�ndek� roller
tarafından etk�lenmeler�.

Çocukların kend� c�ns�yetler�ne uygun
davranmaları gerekt�ğ� f�kr�,
çoğunlukla ebeveynler�n çocuklarının
c�ns�yetler�ne uygun rollere
bürünmeler� ve o roller�n gerekt�rd�ğ�
özell�kler� kazanmalarına da�r
beklent�ler�nden ortaya çıkmıştır.
Babalar, çocuklarının karşı c�ns�yet
rolüne uygun olduklarını düşündükler�
oyuncaklarla oynamasını �stemezler.
Örneğ�n oğlanların, kızlara uygun
olduğu düşünülen saç, makyaj,
mutfak, evc�l�k, g�b� temaların olduğu
oyun ve oyuncaklar �le çok fazla
�lg�lenmeler� hoş karşılanmaz.
Çocukların c�ns�yetler� de, onlar �le
geç�len �let�ş�mdek� konularda
farklılıklara sebep olur. Oğlanlar �le
daha çok b�l�msel konuları ele alan
sohbetler ed�l�rken, kız çocukları �le
duygular hakkında konuşulur. Aynı
zamanda ebeveynler, oğlan
çocuklarını başarma, yarışma,
duygularını kontrol etme, bağımsız
hareket etme ve k�ş�sel sorumluluk
alma g�b� konuların hâk�m olduğu
akt�v�te ve olaylarda daha çok
desteklem�ş ve teşv�k ederler 

C�ns�yet roller� konusunda eş�tl�kç�
görüşe sah�p olan ebeveynler�n
çocuklarının daha az kalıp yargısal
düşünce ve davranışlarının olduğu
da bel�rlenen b�r d�ğer sonuçtur.
Bunun sonucu olarak ev �ç� roller�n ve
sorumlulukların c�ns�yet temell�
olmaksızın daha homojen bölünmes�
de bu durumu pek�şt�ren b�r d�ğer
noktadır. Babasını bulaşık yıkarken
ve kahvaltıyı hazırlarken ya da
annes�n� b�r alet� tam�r ederken ve
araba sürerken gören b�r çocuğun
geleneksel değerlere sah�p olan b�r
a�lede yet�şen b�r çocuğa göre
c�ns�yet roller konusunda daha esnek
b�r görüşe sah�p olması elbette
kaçınılmazdır. Örneğ�n b�r annen�n
kızı �le b�rl�kte oyuncak arabalarla
oynaması yan� kızının b�r erkek
oyuncağı �le oynamasının gayet
normal olab�leceğ� f�kr�n� vermes� ve
kazandırması, çocuğun o oyuncağa
da�r algısının olumlu olmasını
beraber�nde get�r�r.
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Kadın ve erkek roller�ne da�r tutumlarda,
kadınların payı da oldukça büyüktür. A�le
�çer�s�nde kız ve erkek çocuklarına eş�t
davranılması ve eş�t fırsatlar sağlanması eş�tl�k
�lkes�n�n yerleşmes�ne yardımcı olmaktadır.
Öte yandan, ataerk�l a�le yapısı �çer�s�nde kız
çocukları, erkek çocuklarından farklı
yaklaşımlara maruz kalmaktadır. Örneğ�n,
yemek hazırlamak ve sofra kurmak �şler� �ç�n
kız çocukları anneye yardım ederken erkek
çocuklarının babayla b�rl�kte telev�zyon
�zlemes�, kız çocuğuna ev �şler�n�n kadının
görev� olduğu f�kr�n� aşılamaktadır.

Anne, farkında olmaksızın, toplumsal c�ns�yet
algısının �nşasında çocuğa olumsuz yönde
etk�de bulunmaktadır. Bu etk� sadece kız
çocuğu üzer�nde değ�l, erkek çocuğu üzer�nde
de büyük ölçüde geçerl�d�r. Örneğ�n, erkek
kardeş�n, kız kardeş�n�n başka erkeklerle olan
temasını engellemeye çalışması, �k�nc� baba
rolüne g�rmes�, kız kardeş�n� korunmaya
muhtaç olarak görmes�, kend�s�n�n yaptığı
şeyler� yapamayacağını düşünüp bu yönde
hareket etmes� g�b� durumları y�ne bu etk�n�n
sonuçları arasındadır. Benzer şek�lde, erkek
çocuğun ve kız çocuğun sevg�l�s� olması
durumunda da a�le çel�şk�l� davranmaktadır.
Erkek çocuğun kız arkadaşı olması
onaylanırken, kız çocuğun erkek arkadaş
ed�nmes� düşünülemez b�le.

Tüm bu durumlar göz önüne alındığında
a�len�n, b�r çocuğun toplumsal algısını �nşa
etmes�ndek� rolünün ne kadar büyük b�r paya
sah�p olduğunu görüyoruz. Bu tutum ve
davranışlar erkek ve kız çocuklarının düşünce
ve duygu yapılarını, hob�ler�n�, sorumluluklarını,
davranışlarını ve hatta �ler�de meslek
seç�mler�n�, toplum �ç�nde var olmalarını ve
kend�ler�n� nasıl gördükler�n� etk�leyen öneml�
b�r etmend�r. Bu bağlamda, a�leler�n ve okul
önces� eğ�t�m�n�n c�ns�yet eş�tl�ğ�ne duyarlı
b�reyler yet�şt�rmes� ve bu konuda
b�l�nçlenmes� oldukça elzemd�r.
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B�rçoğumuz çocukluğumuzda büyükler�m�zden
masallar d�nlem�ş�zd�r. Bu masallar hep�m�z�n
kalb�nde yer etm�şt�r, hatta belk� b�rçoğumuz
masal kahramanı olma hayaller� b�le kurmuştur.
Pek çoğumuz, çocukluğumuzda kurduğumuz bu
hayaller�n sadece o dönemde kaldığını düşünsek
b�le aslında onlardan b�ze kalmış bazı sosyal
yargıları hala taşımaktayız. Bu yargılar k�m�
zaman önümüze �y� b�r şek�lde çıksa da k�m�
zaman o kadar masum olmuyor. Masum
olmayan konuların başında �se masalların
toplumsal c�ns�yete dayalı tabuları desteklemes�
gel�yor.  

B�ld�ğ�m�z üzere çocuklar dünyaya farklı
b�yoloj�k c�ns�yet ve yönel�mler� �le gel�rler.
Toplumsal c�ns�yet roller�n� �se sonradan
öğren�rler. Bu normlar maalesef k� b�zler�
kısıtlayan ve eş�tl�ğ� göz ardı eden yapılardır.
Fakat b�l�nd�ğ� üzere sonradan öğren�lm�ş bu
normlar unutulab�l�r, değ�şt�r�leb�l�r veya
tamamen yok ed�leb�l�r. İnanıyoruz k�, �nsanlığın
görüp yaşadığı �lk ayrımcılık olan c�ns�yet
eş�ts�zl�ğ� b�le yer� geld�ğ�nde değ�şt�r�leb�l�r. Bu
değ�ş�m�n �lk adımı �se b�reyler�n tek tek
değ�şmes� ve bu değ�ş�m� gelecek nes�llere
uygun b�r şek�lde aktarmasıdır.  Gelecek
nes�llere ulaşırken, �let�ş�m� en güçlü şek�lde
kurmanın b�r yolu da masallardır.

Çocuklar doğdukları andan �t�baren, hatta
bazen anne karnında, büyükler�yle onlardan
d�nled�kler� masallar yoluyla �let�ş�m kurarlar.
Masallar, çocukların d�nley�p hayal�n� kurduğu
belk� de �lk dünyalardır. Bu yüzden masallar,
geleceğe eş�tl�kç� b�r kültür aktarma yolunda �y�
b�r aracıdır. Esk�den gelme kalıplaşmış algıları
masallar aracılığıyla yıkmak �se b�zler�n görev�.
Pek� bunu nasıl yapab�l�r�z?

Prensler, prensesler, cadılar, kahramanlar…
Masal kültürünün yapıtaşı olan bu karakterler�n
masallardak� görevler�n� pek çoğumuz b�l�yoruz.
Örneğ�n prensesler çoğu masalda prens�
tarafından kurtarılmayı bekleyen nar�n �nsanlar
olarak yansıtılıyor, yaşlı ve ç�rk�n kadınlar �se
hep cadı olma rolünü üstlen�yorlar. Üstlend�kler�
bu roller� değ�şt�rerek sosyal b�r etk�
uyandırmak �se b�z�m el�m�zde. Buna başlamak
�ç�nse önce kend� normlarımızı yıkmalıyız.

Örneğ�n, ‘kahraman’ dey�nce aklınıza gelen k�ş�
b�r erkek m�, öyleyse tam ters�ne onun b�r
kadın olab�leceğ� �ht�mal�n� de düşünmel�y�z.
Daha sonra çocuklara anlattığımız masal
karakterler�n� çocuklarımızın hayal gücüne
bırakab�l�r ya da bekled�kler�nden daha farklı
karakterler� yaratıp onların önüne koyab�l�r�z.
Eğer s�ze yapılamayacak g�b� gel�yorsa şu
örneğe bakab�l�rs�n�z: Almanya’da b�r baba
çocuklarına okuduğu, hep�m�z�n de b�ld�ğ� b�r
eser� c�ns�yet eş�tl�ğ�ne uygun b�r hale get�rm�ş.
Pamuk Prenses ve Yed� Cüceler masalını
değ�şt�ren baba, prenses�m�z� cesur mu cesur
b�r kahramana, yed� cüceler� �se farklı etn�k
kökenlerden gelen �nsanlara çev�rm�ş. Eser�n
sonunda da değ�ş�kl�kler yapan baba, sosyal
medyadan b�rçok beğen� toplamış. Pek�, bu
babanın yaptığını neden b�zler de
yapmayalım? 

Bu soruyu sorarak b�r sonrak� sayfada klas�k
masalların c�ns�yetç� tutumlarını ters yüz etm�ş
modern b�r masalı paylaşıyoruz. S�zlerden
r�camız, çocuklarınız �ç�n seçt�ğ�n�z k�tapları
eleşt�rel b�r tutumla �ncelemen�z. Eks�k ya da
hatalı gördüğünüz kısımlar hakkında
çocuklarınızla konuşmanız, hatta bu kısımları
b�rl�kte yen�den yazmanız. 
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Cesur ŞövalyeCesur Şövalye
Sör Yeş�l BenekSör Yeş�l Benek

Okuduğu Kurbağa Prens masalının etk�s�yle, kend� prenses�n� bulmak �ç�n
yola çıkan m�n�k kahramanımız, Prenses'� tam da olması gerekt�ğ� yerde, b�r
ejderhanın karşısında bulur. Ancak onun kurtarılmaya �ht�yacı yoktur, hem
zaten Prenses kend� başının çares�ne de bakab�l�r. Sonsuza dek küçücük
kalacağını düşünürken, Prenses ve Ejderha �le b�rl�kte m�n�k kurbağaların da
pekala görkeml� b�r kahraman olab�leceğ� b�r yolculuğa çıkıyor. 

Ebeveynler bu kitapla neler yapabilir?
Geleneksel per� masalı unsurlarını, modern b�r

kahramanlık masalına dönüştüren k�tabımız, kahramanlık
�ç�n f�z�ksel özell�klerden z�yade, z�hnen kahraman olmaya

hazır oluşun yeterl� olduğunu vurguluyor.
Kend�nden em�n ve kend� başının çares�ne bakab�len

Prenses portres�, alışıldık prenses f�gürler�nden oldukça
farklı. Prenses'�n bu farklılığı, ebeveynler�n çocuklarıyla

yapab�lecekler� c�ns�yet roller� temalı b�r konuşma �ç�n �y�
b�r başlangıç noktası olacaktır. 

Çok esk�den, ormanın der�nl�kler�ndek� b�r bataklıkta, m�n�k, benekl� b�r
kurbağa yaşardı. Bataklıktak� büyük kurbağalar, ”Ufaklık” derlerd�

ona. M�n�k kurbağanın hayal�ndek� �s�m başkaydı oysa: 
CESUR ŞÖVALYE SÖR YEŞİL BENEK

katkıları için 
@filkitap'a 

teşekkür ederiz
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RÖPORTAJ: BİR ANNENİN GÖZÜNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET

B�ze kısaca kend�n�zden bahseder m�s�n�z?
Ben İpek Bayrak. 1986 Kayser� doğumluyum. 2009 Odtü İşletme, 2013
Odtü İkt�sat Yüksek L�sans mezunuyum. Şu anda b�r savunma sanay��
f�rmasında çalışıyorum. 9 sened�r evl�y�m ve 3.5 yaşında b�r kız çocuk
annes�y�m. Yaklaşık 3 sened�r de ‘çalışan anne olmak yeter�nce �y� b�r
ebeveyn olmaya engel değ�ld�r’ argümanına da�r b�r farkındalık yaratmak
amacıyla @cal�sananneolmak �nstagram hesabını yürütüyorum.

 
TOPLUMSAL CİNSİYET

İ PEK  BAYRAK

B İ R  A N N E N İ N  G Ö Z Ü N D E N
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Toplumsal c�ns�yet kavramıyla �lk defa ne
zaman karşılaştınız? Neler h�ssett�n�z?
İç Anadolu’nun tam göbeğ�nde, toplumsal
h�yerarş�n�n öneml� olduğu, gen�ş a�le �le gr�ft
�l�şk�ler�n yoğun yaşandığı b�r şeh�rde büyüdüm. Ev
�şler�n�n, eğ�t�m hakkının, meslekler�n c�ns�yetlere
göre ayrıştırıldığı b�r toplum bu. Öyle k� doktor olan
ablamın odasına g�r�l�p kend�s�ne “doktor bey” d�ye
h�tap ed�lmes�n� artık kanıksadığı b�r toplum. Ev
�şler�n�n kadın sorumluluğunda, erkekler�n �se ancak
yardımcı olduğu, çocuk bakımının anne
sorumluluğunda babanın �se y�ne ancak yardımcı,
yedek oyuncu g�b� algılandığı b�r toplum. Bu
toplumda kend� çek�rdek a�lem �çer�s�nde �se bu
toplumsal c�ns�yet roller�n�n h�ç dayatılmadığı, özgür
ve oldukça şanslı b�r kız çocuk olarak büyüdüm.

İlk kez şurada karşılaştım d�yemem ama zaten her
adımda h�ssedeb�ld�ğ�m�z �l�kler�m�ze kadar �şlenm�ş
b�r hava var. 

Geçenlerde m�sal aracımı görece dar b�r alana park
etmek üzere ger� v�tese takmamla b�r beyefend�
yanıma geld�. “Hanımefend� �stersen�z ben park
edey�m” ded�. Meğer çarpmamdan çek�nd�ğ�
yandak� araç kend�n�nm�ş. Teşekkür ed�p arabamı
park ett�m. Araçtan �nd�m henüz bagajından
eşyalarını almakla uğraşan beyefend�ye “s�z�n
arabanız ç�zg�ler�n dışına taşmış �stersen�z b�r
dahak�ne s�z�nk�n� ben park edey�m” ded�m.
Gülüştük. Ama �şte bu bütün kadınların kötü şoför
olduğu, bütün erkekler�n pasaklı olduğu g�b�
yargıları toplumumuzda hala h�ssed�yoruz.

Çocuğunuzu yet�şt�r�rken toplumsal
c�ns�yet roller�ne/algısına karşı
tutumunuz ned�r? Farkında olmadan
devam ett�rd�ğ�n�z normlar oldu mu?
A�lem�zde atanmış c�ns�yet� kız olan b�r
çocuk b�rey var. C�nsel k�ml�ğ� ya da
yönel�m� �le �lg�l� �se tab�� k� en ufak b�r
f�kr�m�z yok. Mümkün olduğunca, her
reng�n herkese göre olduğunu, her
oyuncağın herkese göre olduğunu
anlatıyoruz. Yapamayacağını düşündüğü
yahut ona b�r şek�lde çevreden söylenen
her şey� yeter�nce denerse yapab�leceğ�n�
telk�n ed�yoruz. Ama bence böyle tutumlar
basma kalıp şeyler söylemekle
yerleşm�yor. Öneml� olan ona ne
söylend�ğ� değ�l ne gördüğü.

Kızım ev dışında da çalışan b�r kadın, evde
eş� �le ortak �ş paylaşımı yapan b�r erkek
f�gürü görüyor. M�sal genelde kadın �ş�
olarak algılanan yoğurt mayalamak,
ekmek p�ş�rmek �şler� b�z�m a�lem�zde
genell�kle eş�m�n yaptığı �şler. B�r tem�zl�k
yapılacaksa beraber g�r�ş�r�z. Mümkün
olduğunca hayatta yet�şk�nler�n
sorumluluklarında olan �şler�n ortak
paylaşıldığını görmes�n� sağlamaya
çalışıyoruz.  Y�ne de alışkanlıkla yaptığımız
şeyler �llak� vardır. Geçen gün m�sal kızım
eş�me oje sürmek �sted�. Eş�m “Erkekler oje
sürmez” ded�. Ben terc�h etm�yorum
demes� belk� daha doğru olurdu.

RÖPORTAJ: BİR ANNENİN GÖZÜNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET
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Desteğ� ve b�ze vak�t ayırıp
sorularımızı �çtenl�kle cevapladığı
�ç�n İpek Bayrak'a teşekkür eder�z.

RÖPORTAJ: BİR ANNENİN GÖZÜNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET

Kar�yer�n�z boyunca toplumsal c�ns�yete
dayalı ayrımcılıkla h�ç karşılaştınız mı?
Aslında sadece Türk�ye değ�l bütün dünyada
kar�yer�n üst basamakları söz konusu olduğunda
kadınlar �ç�n hala b�r cam tavan var. Dahası bu
toplumsal c�ns�yete dayalı ayrımcılığı daha en
baştan h�ssedeb�l�yoruz. Mesela �ş mülakatlarında
“ne zaman çocuk düşünüyorsunuz” sorusuna
maruz kaldım. Ya da kend� yönet�c�m ben�
desteklemes�ne rağmen doğum sonrası �şe
dönüşümde b�r üst yönet�c�m tarafından almam
gereken kıdem b�l�nçl� olarak neden bel�rtmeks�z�n
beklet�ld�. Bunlar b�rçoğumuza ne yazık k� tanıdık
gelecekt�r.

S�zce kadın özgürlüğü �ç�n en öneml�
etken ned�r?
Instagram hesabımın da odak noktası
olduğundan sanıyorum bu soruya
ekonom�k özgürlük cevabını vermem
doğru olur. Kadınların önce babaları daha
sonra eşler� ama mutlaka b�r erkeğ�n
h�mayes�, koruma ve kollaması altında
hayat sürmeler�, kend�ler�ne sunulan
kadarı �le yet�nmeler�, sunulmayana razı
olmaları şekl�nde pompalanan anlayışa
topyekûn karşıyım.

Kend� ekonom�k özgürlüğüne sah�p
kadınların toplumumuzda çocukları �ç�n
de daha doğru rol model olduğunu
düşünüyorum. Hayatta yet�şk�n b�r b�rey
olarak herkes�n kend� sorumluluğunu
almasından yanayım. Mesele hep kadın
penceres�nden �ncelen�yor ancak bence
bu anlayış yerleşt�ğ�nde erkekler
üzer�ndek� bu “ev� geç�nd�ren erkekt�r”
baskısı da ortadan kalkacaktır. Bu yüzden
aslında hep den�yor ya fem�n�zm herkes
�ç�nd�r.

B�z�m nes�lle b�rl�kte anlayışların b�raz
olsun düzeld�ğ�n� düşünüyorum ve her
fırsatta yazdığım g�b� “umudum
çocuklarda...”
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OKULLARDA
CİNSİYET
EŞİTLİĞİ

İÇİN  BİRKAÇ  ÖNERİ

Okul önces� eğ�t�mde, kız çocukları
drama köşes�nde oynarken oğlanların
bloklarla oynaması sıklıkla karşılaşılan
b�r durumdur. Eğ�t�mc�ler bu köşelerde
çocukların b�rl�kte oyun oynamasını
sağlamakla c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n �lk
adımını atab�l�r. N�tek�m, oyunların ve
oyuncakların c�ns�yet� olmaz, evc�l�k
oynamak �stemey�p arabalarla
oynayan kız çocukları da bebeklerle
oynayan oğlan çocukları da
normald�r.

Toplumsal c�ns�yete  duyarlı  d�l,
gündel�k  d�lde  yer alan b�l�nçs�z
varsayımlara karşıdır. Eğ�t�mc�ler, d�l�n
dönüştürücü gücünün farkında olmalı.
Bu yüzden, öncel�kle kend� d�ller�n�
toplumsal c�ns�yete duyarlı şek�lde
değ�şt�rmel�ler. Kadın demekten
korkulmamalı. Benzer şek�lde, erkek
çocukları yer�ne de oğlan çocukları
kullanımı yaygınlaşmalı.

A�le �ç� �ş bölümü yaygın şek�lde
c�ns�yetç�yken, sınıftak� �ş bölümü bunu
destekler durumda olmamalı. Sınıfın
tem�zlenmes� veya b�r eşyanın
taşınması hem kızların hem de
oğlanların yapab�lecekler� �şlerd�r. Sınıf
�çer�s�nde �ş bölümü yaparken c�ns�yet
eş�tl�ğ�n� gözetmek ve çocukların eş�tl�ğ�
deney�mlemes�n� sağlamak, toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ� hakkında yapılmış
konuşmalardan çok daha etk�l� ve kalıcı
olacaktır.

Meslek tanıtımları toplumsal c�ns�yet
konusunda farkındalık yaratmak �ç�n
öneml� fırsatlar ver�r. Erkekler�n
hemş�re ya da okul önces� öğretmen�,
kadınların cerrah ya da otobüs şoförü
olab�leceğ� göster�lmel�. B�r mesleğ�
yapmak �ç�n öneml� olan şey�n c�ns�yet
değ�l, �lg� ve �stek olduğu vurgulanmalı.
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Doğmamış çocuğa b�ç�len bu donu
düşünürken d�k�ş masasında oturan
k�ş�n�n de anne olduğunu düşünmen�z h�ç
gar�psenmez. Çünkü çocukluğumuzdan
ber� kızlar d�k�ş d�ker, oğlanlar araba �le
oynar g�b� kalıplar �çer�s�nde yaşamaya
alıştık. Yeğenler�m�ze, çocuklarımıza
hed�ye alırken de bu normlar �ç�nde
kalarak kızlara pembe d�k�ş setler�,
mutfak eşyaları; oğlanlara mav� t�şörtler
veya mekan�k düzenekler alırız. Oysak� ne
oyuncakların ne de renkler�n c�ns�yet�
vardır. B�r kız çocuğunun arabalarla
oynaması da, mav� g�y�nmes� de; b�r
oğlan çocuğunun pembe d�k�ş
malzemeler� �le �lg�lenmes� de olasıdır.

B�reyler dünyaya geld�kler� andan
�t�baren toplum, c�ns�yetler�ne göre onlar
adına kararlar alıp sınırlar koymaya
başlar. B�reyler �ç�n bu sınırların dışına
çıkab�lmek, benl�kler�n� bulmak adına
öneml� b�r �lk adımdır.
 
Günümüzde doğum önces� c�ns�yet�n
bel�rleneb�lmes�, ebeveynlere çocukları
�ç�n b�rçok hazırlığı erkenden yapma
fırsatı sağlıyor. Çocuklarının �ht�yaçları,
odası, oyuncakları ve kıyafetler� �ç�n “Mav�
m�? Pembe m�?” sorusuna cevap alan
ebeveynler çocuklarının hayatına bu
cevaba göre yön vermeye başlıyor: Kız
çocuklara pembe, oğlanlara mav�.

DOĞMAMIŞ
ÇOCUĞA

DON
B İÇMEK : M A V İ

P E M B E
mi?

mi?

Bu renk ayrımına herhang� b�r oyuncak
mağazasına g�rd�ğ�n�zde b�le
rastlayab�l�rs�n�z. Mağazada s�z� kızlara
yönel�k oyuncakların olduğu pembe raflar
ve oğlanlara yönel�k mav� raflar
karşılar: Bakım ve ev �şler� �ç�n yönlend�ren
pembe raflarda oyuncak süpürgeler, saat�
gel�nce ağlayan oyuncak bebekler ve
mutfak eşyaları bulunurken, mav� raflarda
bulunan elektron�k düzenekler, arabalar ve
yapı setler� gözler�n�zde canlanmıştır.
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Günümüzde bu şek�lde kabul ed�len renk
kr�terler�n�n nasıl şek�llend�ğ�n�
değerlend�rel�m: Pembe ya da mav� g�b�
pastel renkler�n bebek kıyafetler�nde
kullanılması 1800'lü yılların sonunda
başlıyor. Bu tar�hten önce her �k� c�nsten
bebeklere en sık g�yd�r�len kıyafet reng�
tem�zl�ğ�n�n de kolay olması sebeb�yle
beyazdı.

1900'lü yılların başında tekst�l
endüstr�s�n�n gel�şmes�yle bebek g�ys�ler�
renklend�. Başta oğlan çocuklara pembe,
kız çocuklara mav� renkler öner�lm�şt�.
Earnshaw Bebek Mağazası’nın 1918
yılında yayınlanan b�r gazete reklamında
“Erkek çocuklarınıza pembe g�yd�r�n�z.
Pembe güçlü b�r renkt�r ve erkeklere
daha uygundur. Mav� �se daha nar�n
olduğundan kız bebeklere uyar.”
yazılıydı. Başka reklamlarda �se c�ns�yet
ayrımı olmadan mav� reng�n sarışın
bebeklere, pemben�n kumrallara yakıştığı
bel�rt�l�yordu.

1950’lere gel�nd�ğ�nde kız çocuklara uygun
reng�n pembe, oğlanlara uygun reng�n
mav� olduğu konusunda çoğunluk
hemf�k�r olmuştu, ancak hem oğlan hem
de kız çocuklara bu �k� renk dışında da pek
çok renkte g�ys� g�yd�r�l�yordu. 

1970’ler, kız çocuklarını sarmalayan
pembe çılgınlığının yüksel�şe geçt�ğ�
dönemd�. Artan ser� üret�m, mağaza
z�nc�rler�n�n gel�ş�m� ve tüket�m
toplumunun güçlenmes� �le bebek kıyafet�
ve oyuncak üret�c�ler� ‘c�ns�yete özel’
oyuncak ve kıyafet üret�m�n� artırdılar.

Geçm�şte renkler�n çocuk kıyafetler�nde
kullanımının döneme göre değ�ş�m göster�p
toplumun dönemsel �ht�yaçlarına göre
şek�llend�ğ�n� görüyoruz. Günümüzde �se
çocuklar hemen hemen her renkte g�ys�ler�
g�y�yorlar. Tab�� çoğunlukla �lk terc�hler
kızlar �ç�n pembe, oğlanlar �ç�n mav� oluyor.

Günümüzde, reklamlar ve sosyal medya �le
aşılanan bu renk algılarının toplum �ç�nde
fazlasıyla ben�msenerek halkın �ht�yaçlarını
bu şek�lde yönlend�rmeye çalıştığı
durumlarla b�le karşılaşab�l�yoruz. 'Karşı
c�ns�yet reng�'ne karşı oluşmuş önyargılar
�ç�n en güzel örnekler� El�f Şafak'ın Aşk
k�tabının �lk baskısı �le aldığı tepk�lerden
vereb�l�r�z.
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Erkek okurların çoğu �çer�ğ� beğenm�ş
olmalarına rağmen kapağının reng�
pembe olması sebeb�yle, toplum �ç�nde
k�tabı kaplayarak okuduklarını bel�rtt�.
Üzerler�ndek� “Erkek adam pembe k�tap
okuyamaz” baskısından söz ett�ler. Hem
yazar hem de yayınev� bu  konuda
okurlardan ma�ller aldığını açıklamıştı.
Sonunda erkek okurların da toplum
�ç�nde rahatça okuyab�lmeler� �ç�n k�tabın
gr� kapaklı baskısı da çıkarıldı.
Prensesler�n dünyasıyla özdeşleşm�ş
'pembe'den adeta korkan, rahatsız olan
k�ş�ler �ç�n bu özel 'erkeks�' baskı güzel b�r
seçenek olmuştu.
 
Pembe g�y�nmey� terc�h eden erkekler
çevreler�nden çok defa bu konuda
olumsuz yorumlar aldığını bel�rt�yor.
Maskülen duruşun fem�nen duruştan
daha kuvvetl� olarak algılanması
sebeb�yle aynı durum mav� terc�h eden
kadınlar �ç�n geçerl� değ�l. 

Kadınların mav� g�ymes� normal kabul
ed�l�p pemben�n erkeklere h�ç
yakıştırılmaması, "maskülen kadın"ların
güçlü olarak tanınan ve �mren�len k�ş�ler,
"fem�nen erkek"ler�n �se onaylanmayan
ve dışlanan k�ş�ler olmasının sonucu
mudur yoksa sebeb� m�?

Dünyaya geleceğ� öğren�len b�r bebek
�ç�n c�ns�yet� öğren�ld�ğ� an "Mav�!" veya
"Pembe!" şekl�nde başlayan
sınırlamalar, toplumsal c�ns�yet algısı �le
şek�llenm�ş normlardan başka b�r şey
değ�ld�r.

Bazen renkler ve oyuncaklarla bazen
de söylenenler ve yönlend�rmeler �le
ç�z�len sınırların �ç�nde büyüyen
yet�şk�nler�n, bu sınırların dışına
çıkab�ld�ğ� özgür b�r dünya ve bu yen�
dünyada özgürce yet�ş�p gönüller�nce
yaşayab�len çocuklar d�l�yoruz.

13



little miss
sunshine

Her b�r�m�z b�z� oluşturan n�tel�ksel ve n�cel�ksel
sıfatlarla var oluyoruz. Gerek kend�m�z tarafından
gerek toplum tarafından konulan bu et�ketlerle
her b�r role bürünmeye çalışıyor ve b�r b�rey
olarak var olmaya çabalıyoruz. L�ttle M�ss
Sunsh�ne’da da bunu fazlasıyla h�ssett�r�yor b�ze
karakterler. Her b�r�n�n farklı b�r amacı, kr�z�, rolü
ve hedef� var; fakat aralarında b�r� var k�
kalıplaşmış toplumsal tabuları kırma yolunda
oldukça em�n: Ol�ve. Ol�ve kazanmak �ç�n aylardır
çalıştığı b�r çocuk güzell�k yarışmasına katılmak
�steyen b�r kız. Güzell�ğ�n yanı sıra yetenekler�n de
serg�lend�ğ� bu yarışmada en güzel ve yetenekl�
olan kız çocuğu yarışmanın kazananı olup “M�ss
Sunsh�ne” unvanına sah�p oluyor. 

Ol�ve yarışmaya katılmak �ç�n yeter�nce güzel
olmadığını düşündürten anlar yaşasa da asla
vazgeçmey�p yarışmaya katılmaya karar ver�yor.
Yarışmadak� kız çocuklarının aks�ne makyaj
yapmayan, abartılı kıyafetler terc�h etmeyen ve
oldukça doğal olan Ol�ve, dans performansını
serg�lerken sey�rc�ler tarafından hoş
karşılanmayıp serg�led�ğ� f�gürler�n b�r kıza
yakışmadığını ve ahlaksızca durduğunu bel�rten
sözlere maruz kalsa da bunlara kulak asmıyor ve
dans etmeye devam ed�yor.

“Kız” g�b� davranmadığı �ç�n sahneden �nd�r�lmeye
kadar g�den durumda �se a�les� devreye g�rerek
Ol�ve’e destek oluyor ve günün sonunda mutlu ve
kend�nden em�n b�r Ol�ve karşımıza çıkıyor.
Tutkunun, başarmak �ç�n ver�len emeğ�n, sev�len
şey� yapmanın toplumun düşünceler�n�n önüne
geç�ld�ğ� bu f�lmde Ol�ve ve a�les� b�ze çok güzel
b�r örnek oluyor. 

Çocuk güzell�k yarışmalarını da ele alarak sıkı b�r
toplumsal eleşt�r� yönelten bu f�lm, toplum
tarafından b�reylere atfed�len sıfatların, uyulması
gereken roller ve serg�lenmes� gereken
davranışların ve bunları kabul ed�ş�n önüne
geçerek �t�raz ed�yor. 

Marj�nal karakterler�n�n, akıcı olay örgüsünün,
�y� �şlenm�ş mesajlarının sıcak ve sam�m� b�r
hava yarattığı bu f�lm, s�z� düşünmeye teşv�k
ederken yüzünüze b�r tebessüm kondurmayı
da eks�k etm�yor. 
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