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ÖNSÖZ

Gerek Türk gerekse dünya romanında düşkün kadınlar önem-
li bir yer tutar. Bu çalışmada Namık Kemal’in İntibah, Ahmet 
Mithat’ın Henüz On Yedi Yaşında, Halit Ziya’nın Sefile, Mehmet 
Celâl’in Dâmen-âlûde, Selahattin Enis’in Zâniyeler, Aka Gündüz’ün 
Bu Toprağın Kızları, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kokotlar Mektebi, 
Reşad Ekrem Koçu’nun, Binbirdirek Batakhanesi Cevahirli Hanım-
sultan, Reşat Enis’in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, Suat Derviş’in 
Fosforlu Cevriye, İrfan Yalçın’ın Genelevde Yas, Pınar Kür’ün Asıla-
cak Kadın, Ayfer Tunç’un Yeşil Peri Gecesi, İnci Aral’ın Safran Sarı  
(Yeni Yalan Zamanlar 3), Adalet Ağaoğlu’nun Yazsonu ve Hakan 
Günday’ın Az adlı romanı düşkün kadınlar bağlamında incelen-
miştir. 

Kitap; “Etiketlenmiş Düşkün Kadın”, “Bir Erkeğin Animası Ola-
rak Düşkün Kadın”, “Fahişeleştirilen Düşkün Kadın”, “Sahip Ol-
mak İlkesine Göre Yaşayan Düşkün Kadın”, “Anne Düşkün Kadın”, 
“Seven Düşkün Kadın”, “Melankolik Düşkün Kadın”, “Bir Sadistin 
Karanlık Nesnesi Olarak Düşkün Kadın”, “Diğer Kişilerle İlişkileri 
Bağlamında Düşkün Kadın”, “Depresif Düşkün Kadın”, “Bir Parça-
cık Gibi Anlık Varlık Olan Düşkün Kadın” ve “Tutunamayan Düş-
kün Kadın” başlıklı kısımlarından meydana gelmiştir.

“Sonuç”ta romanlardaki düşkün kadınlar Kalyopi, Mazlume, 
Fitnat, Despina, Cevahirli Esma Hanımsultan, Mahpeyker, Ma-
sume, Fahriye, Sârâ, Nazlı, Ulviye Melek, Siyahlı Kadın, Fosforlu 
Cevriye, Yaprak, Melek, Şebnem, Eylem, Alfama ve Derdâ değer-
lendirilmiştir. “Seçilmiş Bibliyografya”da ise yararlanılan kaynaklar 
sunulmuştur.



x

Kitabın “Etiketlenmiş Düşkün Kadın” başlıklı kısmı “Beş Roman 
Beş Düşkün Kadın” adıyla Folklor/Edebiyat dergisinin 91. sayısın-
da, “Diğer Kişilerle İlişkileri Bağlamında Düşkün Kadın” başlıklı 
kısmı “Diğer Kişilerle İlişkileri Bağlamında Bir Kadının Portresi” 
adıyla Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmala-
rı Dergisi’nin 13. sayısında, “Bir Sadistin Karanlık Nesnesi Olarak 
Düşkün Kadın” başlıklı kısmı aynı isimle Söylem Filoloji Dergisi’nin 
2. sayısında, “Bir Parçacık Gibi Anlık Varlık Olan Düşkün Kadın” 
başlıklı kısmı aynı adla Frankofoni dergisinin 33. sayısında yayım-
lanmıştır. Ancak daha önce yayımlananlar üzerinde bazı eksiltme-
ler ve eklemeler şeklinde düzeltmeler ve değiştirmeler yapılmış-
tır.   

Bu kitabın bedenin metalaştırmasına, cinselliğin alınıp satıl-
masına, fahişelerin karalanıp onlardan yararlananların aklanması-
na karşı bir farkındalık yaratmasını ve bu insanlık ayıbının ortadan 
kalkması yolundaki çabalara katkı sağlamasını umuyorum. Öte-
kileştirdiğimiz kadınların “anne”, “kız kardeş” ve “kız evlat” oldu-
ğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Aksi takdirde hiçbirimiz 
masumiyetten söz edemeyiz.  

Son olarak bazı kaynaklara ulaşmamı sağlayan sevgili arkadaş-
larım Ayşe Nüzhet, Muammer Güngör ve Nilay Özer’e teşekkür 
ederim. 



1

“Ben bir fahişeyim”
Samuel Beckett (2015). Murphy. Çev. Uğur Ün. İstanbul: Ayrıntı Yay.

“Güzeldi ya karganın avazı,
Tatlı bir orospuyla geçirilen bu gece,
O kuşun sözlerinden
daha derin
bilgeliklerin kapısını açtı.”
İkkyu Sojun (2018).  Zen Şiiri. Ed. ve Çev. İnan Mayıs Aru. İstanbul: Sub Yay.

“İşte böyle… İnsan acıyı tattıkça şefkati daha çok arar… Ama köhne-
miş erdemlerimizin duvarları arasına sıkışan, birbirimize tepeden ba-
kan bizler bunu anlayamıyoruz. Çok ahmakça, çok acı sonuçlar doğu-
ruyor bu anlayışsızlığımız. Diyoruz ki, düşkün insanlar!.. Ne demektir 
bu?.. Onlar da bizler gibi aynı kemikten, aynı kandan, aynı etten ve si-
nirden yapılmışlardır. Her şeyden önce insandırlar… Yüzyıllardır işitip 
dururuz bu 'düşkün insanlar' sözünü. Ne saçma şey! Asıl düşkünler 
bizleriz! Hem de adamakıllı düşkün!.. Kendini beğenmişliğin, mutsuz 
insanlara tepeden bakmanın uçurumuna düşmüşüz… O insanlar ki 
tek eksikleri bizden daha az kurnaz olmaları ve kendilerine iyi insan 
süsü vermeyi daha az becerebilmeleridir.” 

Maksim Gorki (2000). “Boles”. Bozkırda. Çev. Ataol Behramoğlu. İs-
tanbul: Cumhuriyet.
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GİRİŞ

Edouard Manet’nin “Olympia” adlı resminden bakan çıplak, 
düşkün kadından başkası değildir. Olympia, ideal kadının nega-
tif imgesidir. Sinemadan tiyatroya, resimden operaya, romandan 
şiire düşkün kadın sanat ve edebiyatın cezbedici kişisidir. Franco 
Moretti’in belirttiği gibi “Olympia tembel bir şekilde, hiçbir şey 
yapmıyormuş gibi uzanmasına karşın aslında çalışıyordur: Başını 
kaldırmış, olası bir müşteriyi -resme bakan kişiyi- değerlendirmek 
için yana çevirmiş ve zapt edilmesi zor olan maksatlı bir bakış at-
maktadır. Çıplak, utanmaz ve doğrudan” (2015: 121).

Bu çalışmada on altı Türk romanı düşkün kadınlar bağlamında 
incelenmiştir. Bu romanlardaki düşkün kadınlarla yabancı roman-
lardaki düşkün kadınlar arasındaki paralellikler de yer yer ortaya 
konmuştur. Ne ki, Aslı Zengin’in söylediği gibi Türkiye’de fuhuş 
konusunda çalışma yapmak “sistemli bir şekilde sessizleştirilmiş 
bir alan olmasından” (2011: 36) dolayı oldukça sıkıntılı bir durum 
ortaya çıkarıyor. Romanlar üzerine eğilmem, alan çalışması yap-
mıyor olmam işimi kolaylaştırıyor olsa bile, yine de, zorluklar ya-
şadım. Örneğin, kitapçıdan konuyla ilgili kitaplar satın alırken -ki 
çoğu kitapçı ile yıllardır kurmuş olduğum bir ünsiyet var- hissetti-
ğimiz mahcubiyet; benzer duygu durumunu kütüphanelerde de 
tecrübe edişim; heyecanımı paylaştığım akademisyen arkadaşla-
rımın yanlış anlaşılacağıma dair duydukları endişe; bu endişenin 
bende meydana getirdiği kaygı; konuyla ilgili çalışmaların çok az 
olması gibi yaşadığım birçok sıkıntıyı burada sıralayabilirim. 

Düşkün kadınları çalışmanın başka bir zorluğu da edebiyat ile 
hayat arasındaki mesafeyle ilgilidir. Bu mesafenin ortaya çıkardığı 
sorunları Kate Millett şöyle açıklar: 



4

R O M A N D A N   B A K A N   D Ü Ş K Ü N   K A D I N L A R

Kültürlü kadınlar fahişeyi olsa olsa edebiyat kanalıyla, 
okuduklarıyla tanırlar. Edebiyatta fahişe tipi öylesine sık 
işlenir ki, gerçek yaşamda bu kadar kalabalık bir fahişe 
grubu bulmak olanaksızdır. Bu, yüksek kültürümüzü yara-
tan erkeklerin kadını böyle göstermekteki çabalarının so-
nucudur. Edebiyatçıların fahişelik konusundaki fikirlerini 
sinir bozucu bulmamak olası değildir. Baudelaire ve onun 
“kötülük”ten duyduğu zevk insanın aklına takılıyor. Altın 
yürekli orospunun yüceltilmesi ucuz ve kolay bir hünerdir. 
Şair kendisini fahişeyle özdeşleştirmekle kendine acıma 
duygusunu doyurur, fahişenin düzeyine inmekle kendi 
insancıllığını kutlar, sıradan bir kadında, bir sokak yaratı-
ğının varlığında acı çeken Magdalena’nın ta kendisini bul-
mak gibi bir sezgisi olduğu için kıvanç duyar. Ve fahişenin 
durumunu allayıp pullamakla, duygusallık kisvesine sok-
makla da, fahişeliğin sürüp gitmesine en az Fransız turizmi 
kadar sebep olur. Bu tutum kusursuzdur: Liberal görüşlü 
erkek, fahişeyi korumakla ahlaki ödevini yerine getirmiştir. 
Ve onun sefaletini algıladığı için kendini kutlamakla da fa-
hişeyi sömürmeye devam etmektedir (1996: 68-69).

Düşkün kadınlara acımanın temelinde insanın kendini temi-
ze çekme psikolojisi yatabilir. Ancak insanın “araç”a dönüşmesi 
vahim bir durumdur. Georg Simmel de “Fahişelik” adlı yazısında 
insanın araçsallaştırılması konusunda şöyle bir tespit yapar:

Kant, insanın asla salt bir araç olarak kullanılmaması, her 
zaman başlı başına bir amaç olarak da tasavvur edilip 
öyle muamele görmesi gerektiğini bir ahlak yasası ola-
rak ortaya koymuştu. Fahişelik bunun tam zıddındaki 
davranışı temsil eder, hem de işin her iki tarafı için de. 
Bütün insan ilişkileri arasında iki kişinin karşılıklı olarak 
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salt araç derekesine indirgenmesinin belki de en çarpı-
cı örneğidir fahişelik. Fahişelik ile para ekonomisi -araç 
ekonomisi- arasındaki yakın tarihsel bağın altında yatan 
en güçlü ve derin etken bu olabilir (2015: 130).

Belki de onlara farklı bir bakış açısıyla yaklaştığımızda başka 
şeyleri de görmek mümkündür. E. M. Cioran, birçok olumsuz an-
lamın yükünü taşıyan düşkün kadınları, bilinen klişelerin dışında 
değerlendirir. Ona göre filozoflar en az dogmatik olan hayat ka-
dınlarını taklit etmelidir:

Sistemler ve batıl inançlar görüp geçirmiş olan fakat hâlâ 
dünyanın yollarında sebat eden filozof, en az dogmatik 
olan yaratığın sergilediği kaldırım kuşkuculuğunu taklit 
etmelidir: Hayat kadınınkini. O her şeyden kopmuş ve her-
kese açıktır; müşterinin asabı ve fikirlerini benimser; her 
vesilede tutum ve çevre değiştirir; ilgisizliğinden ötürü 
hüzünlü veya neşeli olmaya hazırdır; ticari bir tasayla, inil-
tilerini esirgemez; üzerindeki samimi komşusunun oynaş-
malarına, aydınlanmış ve sahte bir bakış yöneltir ve zihne 
bilgelerinkiyle yarışan bir davranış örneği sunar (2003: 
78-79).

Konuyu çekici bulmam, romancıların düşkün kadınlara nasıl 
yaklaştığını merak etmem, dünyadaki bütün kötülüklerde hepimi-
zin payı olduğunu düşünmem, toplumun dışına itilmiş bu kadın-
lara karşı insan olarak suçluluk duymam ve “fuhuş yarası”nı gör-
mezden gelmeyi iki yüzlü ahlak anlayışı olarak değerlendirmem 
nedeniyle düşkün kadınlar üzerine çalışmaktan vazgeçemedim. 
Peter-André Alt’ın dediği gibi “kötülükler, haberim yok bahane-
leri, bilmiyormuş ve farkında değilmiş gibi yapma davranışları bi-
çiminde ortaya çıkmaktadır” (2016: 60). Ayrıca edebiyat figürleri 
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vasıtasıyla “fuhuş şiddeti”ni gözler önüne sermek gerektiğini yü-
reğimin derinliklerinde hissettim. Claudine Legardinier’nin belirt-
tiği gibi fuhşun normalleştirilmesi bu şiddeti gizlemektedir:

Fuhşun toplumsal alanda normalleşmesi, fahişelik yapan-
ların maruz kaldıkları zararları giderek daha görünmez 
kılar. Şiddet (kadın ve çocuk ticaretinde olduğu gibi) gö-
rünür olduğunda bile buna neredeyse karşı çıkılmazken, 
fuhuş ilişkisinin tam da merkezinde yer alan insan hakları 
ihlalleri ve kötü muameleler, feminist hareketler Nid Ha-
reketi gibi dernekler dışında hiç konu edilmez. Bunların 
sonuçları, duygusal donukluk, şizofrenik kopukluk, güven-
sizlik duygusu, sürekli korku, hakaretler, bıkkınlık, ben im-
gesinin tahrip olmasıdır. Suskunluk, fahişelerin cinsel ve 
duygusal yaşamlarının ağır ağır ve derinden derine harap 
olmasının üstünü örtmektedir. Fuhuş, başka şiddet biçim-
lerinin (tecavüz, ensest, evlilik içi şiddet biçimleri) uzun 
zaman gizli kalması gibi gözden kaçırılan bir şiddet biçi-
midir (2015: 163).

Esin Küntay ile Güliz Erginsoy’un  İstanbul’da On Sekiz Yaşın-
dan Küçük Ticari “Seks İşçisi” Kız Çocuklar adlı kitaplarında belirt-
tikleri gibi çocukların da fuhuş, çocuk kaçırma, pornografi gibi 
yasal olmayan etkinliklerde kullanılıp sömürülmesi meselenin ne 
boyutta olduğunu göstermektedir (2005: 21). Cinsel suç mağdu-
ru çocuklar olduğu gibi ne yazık ki cinsel suça yönelmiş çocuklar 
da vardır1. 

Bu çalışmada edebî düşkün kadınları incelemenin yanı sıra 
onlar vesilesiyle fuhuş meselesine, bu insanlık suçuna dikkat 
1 Bu konuda geniş bilgi için şu kaynağa bakılabilir: Acar, Yüksel Baykara (2011). 

İstisnai Öyküler (Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküleri). Ankara: Maya 
Akademi Yay.
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çekilmek istenmiştir. “Cinsel hizmet” satanlar kadar “cinsel hiz-
met” alanlar da fuhşun bir parçasıdır. Bu bakımdan bir tarafın 
“günah keçisi” olarak damgalanıp diğer tarafın görmezden 
gelinmesi, gerçeği maskelemekten başka bir şey değildir. İster 
özgür ister zoraki olsun, paraya dayalı cinsel alışverişin yasak-
lanması gerekir.    

Parçaya odaklanıp bütünü görememek tehlikesiyle karşı kar-
şıya gelmemek, tekrara düşüp yazının nefes almasını engelleme-
mek, meselenin etrafında dolaşıp künhüne varamamak proble-
mini ortadan kaldırmak için bu çalışmanın çerçevesi şu şekilde 
çizilmiştir:

 − Bu çalışmada figüratif kadrosu içinde düşkün kadın yer alan 
herhangi bir roman değil,  başkişisi düşkün kadın olan ro-
manlar seçilmiştir. Ayrıca başkişisi olmadığı hâlde birçok ro-
manda figüratif kadro içinde de bu kadınlar karşımıza çıkar. 
Bunları temsilen Adalet Ağaoğlu’nun Yazsonu adlı romanın-
da anlık var olan düşkün kadın Alfama seçilmiştir.    

 − Romanın başkişisi olmamakla birlikte ikinci önemli kişisi olan 
düşkün kadınlar da vardır. Örneğin; Namık Kemal’in İnti-
bah’ında Mahpeyker ve Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba 
Sevdası’nda Periveş böyle tiplerdir. İki roman arasındaki or-
taklıklar da göz önüne alınarak bu tipleri temsilen Mahpey-
ker seçilmiştir. M. Ziya Bakırcıoğlu İntibah ve Araba Sevda-
sı’ndaki ortak noktaları şöyle sıralar: 

Ali Bey ve Bihruz aynı sosyal sınıfa mensuptur; iş, meslek, 
eğlence ve aile çevreleri aşağı yukarı aynıdır. Ana-oğul-
kötü kadın üçgeni iki romanda da kendisini gösterir. Her 
iki romanda da anneler iyidir, çocuklar saf ve tecrübesiz. 
Her ikisi de saflıklarının kurbanı olurlar. Her ikisinin de dert 
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ortağı Kalemdeki arkadaşlarıdır. İki romanda da olaylar 
Çamlıca’da başlar ve gelişir. Dekor, manzara ve tabiatın 
önemi iki romanda da aynı derecededir. […] Aslında İnti-
bah ile Araba Sevdası arasındaki fark, Namık Kemal ile Re-
caizade Ekrem arasındaki mizaç ve görüş farkına dayanır. 
Namık Kemal ahlakçı, Recaizade Ekrem tenkitçidir (1986: 
70-71). 

Romanlarda ortak noktalar olduğu doğrudur. Ancak, Reca-
izade Mahmut Ekrem’in Bihruz’un iç dünyasını; Namık Kemal’in 
Ali’nin iç dünyasına göre daha iyi yansıttığı bir gerçektir. Berna 
Moran’ın “Araba Sevdası” adlı yazısında belirttiği gibi Recaizade 
Mahmut Ekrem; iç çözümleme, iç konuşma ve bilinç akışı teknik-
lerini kullanarak Bihruz’un iç dünyasının derinliklerine inebilmiştir 
(1991: 65).

 − Aynı yazarın başkişisi düşkün kadın olan birden çok romanı 
varsa bunlardan yalnızca bir tanesi incelenmiştir. Örneğin, 
Aka Gündüz, başta Ben Öldürmedim Kokain; Bir Şoförün 
Gizli Defteri; Bu Toprağın Kızları; Tank-Tango; Zekeriya Sofrası 
olmak üzere birçok eserinde bu konuyu işlemiştir.  Bu çalış-
manın alanı söz konusu yazar olmadığı için burada sadece 
Bu Toprağın Kızları adlı kitabı değerlendirilmiştir. Ayrıca Alev 
Sınar’ın Aka Gündüz’ün Romanlarında Kadın adlı kitabının 
-bir bölümünün- romancının bu konudaki bütün eserlerini 
kapsadığını belirtmek gerekir.  

 − Namık Kemal’in İntibah’ındaki Dilâşûb, Ahmet Mithat’ın 
Felâtun Bey ile Râkım Efendi’sindeki Canan, Samipaşazade 
Sezai’nin Sergüzeşt’indeki Dilber, Nâbizade Nâzım’ın Zeh-
ra’sındaki Sırrıcemal gibi cariyeler bu konunun dışında tu-
tulmuştur.  Cariyelik ile ilgili olarak İsmail Parlatır’ın Tanzimat 
Edebiyatında Kölelik ve Halim Serarslan’ın Câriyelik ve Türk 
Romanında Bazı Câriye Tipleri adlı kitabı önemli iki kaynaktır.
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Bu çalışmada Namık Kemal’in (1840-1888) İntibah (1876), (Son 
Pişmanlık olan adı Maarif Nezaretince sansürlendiği için İntibah-
Sergüzeşt-i Ali Bey şeklinde değiştirilmiştir). Ahmet Mithat’ın 
(1844-1912) Henüz On Yedi Yaşında (1881), Halit Ziya’nın (1866-
1945) Sefile (13 Kasım 1886-30 Temmuz 1887 arasında Hizmet’te 
tefrika edilmiştir. Basılması için İstanbul’a gönderilmişse de Encü-
men tarafından “şerâir-i İslamiyyeye mugayir” bulunduğu için ki-
taplaştırılamamıştır), Mehmet Celâl’in (1867-1912) Dâmen-âlûde 
(1895), Selahattin Enis’in (1892-1942) Zâniyeler (1923’te İleri ga-
zetesinde Fitnat’ın Sergüzeşti adı ile tefrika edilen eser, birçok 
düzeltme ve eklemelerle kitap şeklinde 1924’te yayımlanmıştır), 
Aka Gündüz’ün (1886-1958) Bu Toprağın Kızları (1927), Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın (1864-1944) Kokotlar Mektebi (1928), Reşad 
Ekrem Koçu’nun (1905-1975), Binbirdirek Batakhanesi Cevahir-
li Hanımsultan, Reşat Enis’in (1909-1984) Afrodit Buhurdanında 
Bir Kadın (1939), Suat Derviş’in (1903-1972) Fosforlu Cevriye 
(1944-1945’te tefrika edilen roman 1968’de kitap olarak yayım-
lanır), İrfan Yalçın’ın (1934-) Genelevde Yas (1978), Pınar Kür’ün 
(1945-) Asılacak Kadın (1979), Ayfer Tunç’un (1964-) Yeşil Peri Ge-
cesi (2010), İnci Aral’ın (1944-) Safran Sarı  (Yeni Yalan Zamanlar 
3) (2007), Adalet Ağaoğlu’nun (1929-) Yazsonu (1980) ve Hakan 
Günday’ın (1976-) Az (2011) adlı romanlardaki düşkün kadınlar 
anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Her şeyden önce düşkün kadın ifadesiyle neyin kastedildi-
ğini ortaya koymak için fuhuş kavramını açıklamak yerinde olur. 
Günay Tümer’e göre “fuhuş”, bir kadının evlilik dışında meslek 
edinerek, para veya herhangi bir karşılık gözeterek bedenini bir 
erkeğin cinsel tatminine sunmasıdır. Bu biçimde gayri meşru yol-
lara sapan kadınlara, bazı durumlarda erkeklere de “fahişe” denir. 
Dini literatüre göre iki tür fuhuş söz konusudur: Bazı çok tanrılı 
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dinlerde ortaya çıkan kutsal fuhuş ve meslek olarak yapılan ücretli 
fuhuş. Kutsal fuhşu gösteren en eski belgeler Mezopotamya’da, 
Ur şehrine aittir. Sümerce bir tablet Tanrıça İnanna’nın kutsal fahi-
şelerinden bahseder. Aynı geleneğe, Samiler arasında da rastla-
nır. İştar tapınaklarında kutsal fahişeler vardır. Filistin ve Suriye’de, 
Adonis tapınaklarında aynı işi yapan kadınlar bulunur. Hammu-
rabi kanunlarında, Marduk Tapınağı’nda bu işi yapan kadınlar 
“Marduk’un Kadınları” diye anılır. Anadolu’daki Lidya ve Frig 
devletlerinde kutsal fahişelik başka bir biçimde ortaya çıkar. Ana 
tanrıça Kibele ve Attis’e adanan tapınaklarda, rahipler, kendilerini 
hadım ederek fuhuş yapar. Eski Yunanistan’da hem kutsal hem de 
ücretli fahişelik yaygındır. Aynı gelenek Helenistik ve Roma dün-
yasında sürer. Eski Yunanistan’da sıradan fahişelerin yanı sıra “he-
teira” adı verilen kültürlü fahişeler bulunur. Bu arada Eski Yunanis-
tan, Roma ve XVIII. yüzyılda Rusya’da süren Dionizak kökenli toplu 
seks ayinlerini hatırlatmak gerekir.  Kutsal fahişeliğe Hindistan’da 
da rastlanır. İlahi dinler, gerek kutsal fahişeliği gerekse ücretli fahi-
şeliği yasaklamıştır. Yahudi dininde On Emir’de ve Hristiyanlıkta, 
İsa Mesih’in dağdaki vaazında On Emir’in zina ile ilgili yasağı ka-
bul edilmiştir (1996: 209-211). 

Nebi Bozkurt’a göre İslami kaynaklarda “fuhuş” ve “fahişe” söz-
cükleri, bugün, insanın iffet ve hayâ sınırlarını aşan, dinen ve ahla-
ken yasaklanan cinsel suçlar ve davranış bozuklukları anlamında 
kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde zina yapan kişiler 
hakkında önerilen tedbirlerin ve cezai müeyyidelerin maksadı 
fuhşu önleyecek, kişilerin onurlarını korumalarına yardımcı olacak 
hukuk ve toplum düzenini kurmaktır (1996: 211-213). 

“Fahişe”, “aşüfte”, “dâmen-âlude”, “fındıkçı”, “kahpe”, “sefile”, 
“orospu”, “sokak kadını”, “alüfte”, “sürtük”, “yosma”, “kaltak”, “hayat 
kadını” ve “seks işçisi” gibi farklı sözcüklerle ifade edilen düşkün 
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kadınların küçümseyici, kötüleyici, yerici anlamlarla yüklü olduğu 
açıktır. Vedat Ozan, “Benim Gibi Kokmuyorsun” adlı yazısında fa-
hişe sözcüğünün etimolojisi ile ilgili olarak şu bilgileri verir:

Latince “putris” kelimesi “çürük” demek. Bu kelime etimo-
lojik yolculuğu sırasında İngilizcede “putrid” kelimesine 
dönüşüyor. Daha sonra ise “putrid”in bir anlam evrilme-
siyle beraber İspanyolcada “puta”, diğer diğer dillerde 
ise “putana” veya “putain” kelimesine taban oluşturduğu-
nu görüyoruz ki, “puta, putana, putain”, “fahişe” demek. 
Dönemi itibariyle bu dönüşümde varsayılan önerme şu: 
Vücut ve ağız kokusu, yaşam tarzımız ve yaşamsal sıvıları-
mızla ilişkilidir. Fahişe çok fazla ilişki kurar ve yaşamsal sıvı-
ları bozulur. Aynı zamanda para karşılığında ilişkiye girdiği 
için de erdemsiz ve ahlaksızdır. Bu da yaşam tarzındaki ko-
kuşmaya, kokuşmuşluğa işaret eder, deniyor. Bu önerme 
sonucunda kokuşmuş anlamına gelen “putrid” kelimesi-
nin ruhen ve bedenen koktuğu varsayılan seks işçilerini 
tanımlamak için kullanılan “putain” veya “puta” kelimesine 
dönüştüğünü görüyoruz (2015: 100).

Fahişeler en ağır dışlanmayı Orta Çağ’da yaşamışlardır. Hay-
dar Akın’ın belirttiği gibi “Aslında birer masal kahramanı olan 
cadılar, gerçek yaşamda masum insanlarda yeniden yaratılmış, 
‘kilise-papalık-engizisyon’ tarafından kurulan kumpas ile şeytanla 
işbirliği yapmaktan sorumlu tutularak acımasızca cezalandırılmış-
tır” (2015: 353). Çünkü cadının şeytanla cinsel ilişkiye giren, onun 
komutlarını yerine getiren ve insanlara zarar veren bir fahişe oldu-
ğu görüşü kabul edilmiştir (2015: 117).     

Düşkün kadın, insan olarak anlama çabasına girilmeden suçlu, 
günahkâr, kötü kodlarıyla etiketlenmiş, işaretlenmiştir. Çalışmada 
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düşkün kadınlarla insan olarak empati kurularak bu değerler dizi-
si “yapısöküm”e uğratılmıştır.

Üstün Dökmen’in belirttiği gibi “empati, bir insanın,  kendisini 
karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşünce-
lerini doğru olarak anlamasıdır” (2017: 157). Arno Gruen, “Oysa 
kurbanlar karşısında eşduyum göstermiyoruz. Aksine kurban-
lar bizde tedirginlik yaratıyor, hatta kendi içimizdeki kurbandan 
nefret etmeye zorlandığımız için kurbanlardan nefret ediyoruz” 
(2015: 94) diyor. Burada düşkün kadınlara kayıtsız kalınmamış, 
onlarla empati kurulmuştur. “Edebî kişiyle nasıl eşduyum sağlana-
bilir?” şeklinde bir soru akla gelebilir. John Keats’in bilardo topu 
gibi nesnelerle bile özdeşleşme eğilimi olduğu bilindiğine göre 
edebî kişilerle empati kurulması o kadara da tuhaf olmasa gerek. 
Heinz Kohut’un R. Gittings’in John Keats adlı kitabından aktardığı-
na göre şairin gözlemlediği nesnelerle özdeşleşme eğilimi vardır:

Engellenmiş temas gereksinimiyle, giderek çevreyle yü-
celtilmiş bir eşduyumlu kaynaşmaya dönüşen ve dünyaya 
karşı keskin bir duyarlılığın gelişmesini sağlayan süreğen 
kaynaşma arzusu arasındaki yakın bağlantı, belli sanatçı-
larda, özellikle kimi şairlerde, açıkça görülebilir. Örneğin, 
John Keats’in gözlemlediği nesnelerle -hatta bilardo topu 
gibi cansız nesnelerle bile- özdeşleşme eğilimi, ilk bakışta 
hastalıklı görülebilir; oysa sanatçının, ancak arkadaşlarının 
ilgi ve desteğini hissettiği sürece sürdürebildiği duygu 
dolu anlayışını besleyen özel bir yeteneğe dönüşmüştür 
(2015: 263).       

Romanların arka planlarını okuyabilmek için psikanalitik ede-
biyat kuramına yaslanılmıştır. Bu bağlamda Sigmund Freud’dan 
Carl Gustav Jung’a, Erich Fromm’dan Jacques Lacan’a, J. D. 
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Nasio’dan Theodor Reik’e kuramın birçok referans ismine baş-
vurulmuştur. Anlaşılmaya çalışılan roman kişilerinin kadın olduğu 
düşünülürse feminist eleştiriden de yararlanmak kaçınılmaz ol-
muştur.      

Jacques Rivette, La Belle Noiseuse adlı filmini Honoré de 
Balzac’ın “Bilinmeyen Şaheser” adlı yapıtından esinlenerek çek-
miştir.  “Bilinmeyen Şaheser”de ressam Frenhofer, “Hırçın Güzel” 
denilen Catherine Lescaut adlı kibar bir fahişenin portresini yap-
maya çalışıp durur; ne var ki, çıplak bir ayak figüründen başka bir 
şey çizemez.  Resmi yapmakta aciz kalan ressam, tüm tablolarını 
ateşe verip ölür.  Dilerim on oltı romandaki düşkün kadın portre-
lerini anlamaya ve yorumlamaya çalışan bu kalem, “Bilinmeyen 
Şaheser”deki ressamın durumuna düşmez.
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Ebû Hureyre (r.a.)’dan. Resûlüllah (s.a.v.): “Fahişe bir kadın mağfiret 
olunup bağışlanmıştır. Bu kadın kuyu başında susuzluktan dilini sar-
kıtmış soluyan bir köpeğe rastladı. Köpek susuzluktan nerede ise öle-
cekti. Hemen ayakkabısını çıkarıp başörtüsüne bağladı ve köpeğe su 
çekti. İşte bu nedenle kadın bağışlandı.” buyurmuştur. 

Sahîh-i Buhârî 2 (2009). Çeviren, tahric ve notlar: Abdullah Feyzi Ko-
caer, Konya: Hüner Yay.
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I. ETİKETLENMİŞ DÜŞKÜN KADIN

Etiksel ve vicdanî yaklaşımlar açısından çeşitli açılımları ve 
muhtemel farklı yansımaları söz konusu olan temel soruna gör-
sel bir veriyle giriş yapmak istiyorum. Malgoska Szumowska’nın 
“Kadınlar” adlı filminde Juliette Bnoche’un canlandırdığı Parisli ve 
iyi kazanan bir gazeteci olan Anne, Elle dergisi için, fahişelik yapa-
rak hayatını kazanan genç kızlar Alicja ve Charlotte hakkında bir 
araştırma makalesi yazmaktadır. Bu sırada onlarla görüşmektedir. 
Anne, makale yazma sürecinde kendi doğrularıyla da yüzleşe-
cektir. Böyle bir işin içine girince insanın kendisiyle yüzleşmemesi 
mümkün değil gerçekten. Düşkün kadın, insan olarak anlama ça-
basına girilmeden suçlu, günahkâr, kötü kodlarıyla etiketlenmiş, 
işaretlenmiştir çünkü.  

Burada Ahmet Mithat Efendi’nin Henüz 17 Yaşında, Ha-
lit Ziya’nın Sefile, Selâhattin Enis’in Zâniyeler, Mehmet Celâl’in 
Dâmen-âlûde ve Reşat Ekrem Koçu’nun Binbirdirek Batakhanesi 
Cevahirli Hanımsultan adlı romanında başkişi olan düşkün kadın-
lar incelenmiştir. Bu düşkün kadınların kendilerine; yakınlarının, 
çevrelerinin, toplumun, roman anlatıcısının ve yazarın onlara nasıl 
baktığı ve yaklaştığı eleştirel bir biçimde tahlil edilmiştir.

Kalyopi: Lekeli Melek

Ahmet Mithat Efendi’nin Henüz 17 Yaşında adlı romanın-
da düşkün kadın Kalyopi’dir. İki arkadaş Ahmet ve Hulusi bir 
akşam Beyoğlu’na gider. Burada tiyatro izledikten sonra geç 
vakte kadar içer; yağmur nedeniyle evlerine dönmekten vaz-
geçerler. Ahmet’in pek gönüllü olmamasına rağmen Hulusi’nin 
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ısrarı üzerine geceyi geçirmek üzere genelevi tercih ederler. 
Genelevde Hulusi, Agavni ile birlikte olurken Ahmet, Kalyopi 
ile tanışır. Hayatının bir döneminde bu tarz yerlerin müdavimi 
olsa da Ahmet Efendi, Ahmet Mithat Efendi’nin “Mihnet-keşân” 
adlı hikâyenin de etkisiyle, düşkün kadınlara karşı hissettiği acı-
ma duygusu nedeniyle Kalyopi ile birlikte olmaz. Hem henüz 
on yedi yaşındaki Kalyopi’nin hayatını hem de genelev dünya-
sını daha iyi anlayabilmek için bazen arkadaşı Hulusi ile bazen 
yalnız başına buraya gelmeyi sürdürür. Kalyopi, yoksul düşmüş 
bir Rum ailesinin kızıdır. Kalyopi’nin babası tütüncülük işi bo-
zulunca meyhanecilik yapmaya başlamıştır. Bu sırada Kalyopi, 
babasının meyhanesinin müdavimi Yümni adındaki Müslüman 
gence çocukça bir ilgi duyar. Yümni’den maddi olarak yarar-
lanmak isteyen Yümni’nin Rum uşağının ve Kalyopi’nin ablası 
Maryola’nın teşvikiyle Kalyopi, Yümni’ye kaçıp onunla evlenir. 
Ancak, Rum cemaati Kalyopi’nin Müslüman bir gençle evlen-
mesini hazmedemediği için karı kocayı birbirinden ayırır. Kalyo-
pi boşanıp baba evine geri geldiğinde ailesi ekonomik olarak 
çökmüş durumdadır. Ablasının ve onun arkadaşı Amalya’nın 
yönlendirmesiyle ailesini geçindirebilmek için genelevde çalış-
maya başlar. Babası ise bu duruma göz yumar. Dokuz aydır ge-
nelevde çalışmasına rağmen yaşadığı hayat Kalyopi’yi oldukça 
yıpratmıştır. Ahmet, onun kader kurbanı olduğuna emin olduk-
tan sonra -borcunu ödeyerek- Kalyopi’yi genelevden kurtarır. 
Ona ailesiyle yaşayabileceği bir ev tutar. Sonunda da Kalyopi’yi 
bir Rum delikanlıyla evlendirir. 

Kalyopi, zayıf; orta boylu; saçları, kaşları kumral; gözleri koyu 
ela; kaşlarıyla mütenasip uzun kirpikli; güzel burunlu; küçük ağız-
lıdır. Rum’dur. Türkçesi zayıftır. Genelev hayatından dolayı yaşının 
iki misli yaşlanmış görünecek kadar yıpranmıştır. Anne babası ve 


