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Numaralandırılmış tüm dipnotlar yazara aittir.



“Ne var ki ben erkeklere herhangi bir 
biçimde 

hizmet etmekten nefret ediyordum.”
11Sylvia Plath, Sırça Fanus*

* Sylvia Plath, Sırça Fanus, çev. Handan Saraç, Kırmızı Kedi Yayınları, 
2019. (Y.N.)
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Bir gün blog’uma, erkeklerin kadın so-
runlarına ilgi duyma konusundaki gönül-
süzlüklerinden ve üşengeçliklerinden bık-
tığımı yazmıştım. Daha o saniye, dost can-
lısı bir anonim hesap şu yorumu bıraktı: 
“Belki de erkeklerin bu konuda neden ko-
nuşmak istemediğini kendinize sormanız 
gerekiyordur. Birkaç ipucu: Feministlerin 
‘Erkek olmaktan utanç duyuyorum! Erkeklere 
ölüm!’ demeyen tüm erkeklere karşı gösterdiği, 
nefret dolu değilse bile, agresif yaklaşım. Eğer 
bir gün kadın erkek ilişkilerini aslında olduğu 
gibi görürseniz […], işte o zaman sizi dinleriz. 
O zamana kadar hayattan istediğini alamamış 
bıyıklı kadınlar olarak görülecek, kendi davanı-
za zarar vereceksiniz.”

Bu beyefendi, çok da üstü kapalı olma-
yan bir şekilde beni erkek düşmanlığıyla 
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suçluyordu. Erkeklerden nefret etmekle 
muntazaman suçlanan tek kişi ben deği-
lim, bununla itham edilen sayısız feminist 
ve lezbiyen var. Zaten erkeklerin iktidarını 
sorgulamak, onlara karşı bir çekim hisset-
memek nefretten başka bir şey olamaz, 
öyle değil mi?

Erkek düşmanlığıyla suçlamak, bir ses-
sizleştirme mekanizması, zorbaların ezi-
lenlere duyduğu kimi zaman şiddetli an-
cak her daim meşru öfkeyi susturmanın bir 
yolu. Erkek düşmanlığından rencide ol-
mak, ondan ötekiler gibi ve bir o kadar 
ayıplanası bir cinsiyetçilik yaratmak ise 
(sanki cinsiyetçilik ayıplanıp cezalandırılı-
yormuş gibi), cinsiyetçi boyunduruğu sis-
tematik bir fenomen haline getiren ve da-
yanağını tarih, kültür ve otoritelerden alan 
mekanizmaları kötü niyetle halının altına 
süpürmekten başka şey değil. Bu, erkekler-
den nefret eden bir kadının, kadınlardan 
nefret eden bir erkek kadar tehlikeli oldu-
ğunu ve hissettiklerini –ister düşmanlık is-
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ter küçümseme ister kuşku olsun– hisset-
meye hiçbir nedeni olmadığını iddia et-
mektir. 

Doğru ya, insanlık tarihinde bir erke-
ğin bir kadına zarar verdiği görülmüş mü-
dür? Hatta daha açık olursak, erkeklerin ka-
dınlara hiç zararı dokundu mu ki? 

Nihayetinde, feminist hareketler dahi-
linde erkek düşmanlığı diye bir şey olma-
dığını söylemeye alışkınız. Çünkü bu doğ-
ru: Her kademesi, erkekleri küçük düşür-
mek ve onlara baskı yapmak için tasarlan-
mış bir sistem değil bu. Ama kimi zaman, 
şaka olsun diye, kendimize tüm bu beyleri 
aynı kefeye koyma izni veriyoruz, anlarsı-
nız ya, ironi. Aslında iyi kızlarız. 

Peki ya erkek düşmanlığı gerekli hatta 
faydalıysa? Bunu neden inkâr ettiğimizi 
anlıyorum. Parmakla gösterilmek, erkek-
lerden nefret eden gudubet bir radikal ola-
rak anılmak korkutuyor. Sonuçta binlerce 
kadın, bundan çok daha azı yüzünden ate-
şe gönderildi. 
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Hadi bakalım, bu riski alıyor ve itiraf 
ediyorum: Ben erkeklerden nefret ediyo-
rum. Hepsinden mi gerçekten? Evet, hep-
sinden. Kendi nezdimde onları gıyaben 
epey aşağıda bir yerlere konumlandırıyo-
rum. Komik bir durum çünkü aslında er-
keklerden nefret etmemin hiçbir meşru ya
nı yok, tüm bunlara rağmen içlerinden bi-
riyle evlendim ve itiraf etmem gerekir ki şu 
tarih itibariyle kendisini çok seviyorum.1

Fakat bu durum, erkeklerin neden böy-
le hiddetli, bencil, üşengeç ve korkak varlık-
lar olduğunu sorgulamama engel değil. 
Aynı şekilde, erkekler bize şiddet uygular-
ken, tecavüz ederken ve bizi öldürürken ka-
dınlar olarak bu kusurları –pardon ne diyor
dum, arızaları– neden zarafetle kabul etmek 
zorunda olduğumuzu sorgulamama da en-
gel değil. Boys will be boys. Ama kızlar birer 

1. Yine de bu seçim bağlamdan bütünüyle bağımsız değil. Biseksüel bir 
kadın olarak, eğer çevremin ve içinde yaşadığım toplumun eşcinsellik 
fobisiyle bu kadar erken tanışmasaydım bugün nasıl bir hayatım olabi-
leceğini kim söyleyebilir ki? 
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kadına dönüşecek ve bununla yaşamayı öğ-
renecek çünkü patriyarkanın kristal küresi-
nin dar vizyonuna sıkışmış kaderimizden 
kaçış yok. Hadi ama, onların ufak tefek ku-
surlarına katlanabilecek kapasitedeyiz… 
Zaten başka çaremiz de yok. Peki ya buna 
itiraz edersek, erkeklerin gözünde ne tip bir 
kadın oluyoruz? Seçim sizin: cinsel tatmin-
den bihaber, lezbiyen ya da histerik. 

Görünüşe göre erkek düşmanlığı, ka-
dın davasının itibarını sarsmasının yanı sı
ra erkekler açısından büyük bir güçlük ya-
ratıyor: bugüne değin tamı tamına sıfır ölü 
ve sıfır yaralıdan oluşan kabul edilemez bir 
bilançoya ulaşmış, dayanması zor bir şid-
det. Anlaşılan tüm bu feminist saçmalıklar, 
#metoo hareketi ve bu gibi şeylerle günü-
müzde erkek olmak zor. Bu saatten sonra 
nasıl kur yapacaklarını, iş arkadaşlarıyla 
nasıl aynı asansöre bineceklerini, ne tür şa-
kalar yapacaklarını bilemiyorlar… Hâlâ bir 
şey söyleme ve yapma hakkına sahipler mi 
bari?
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