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ÖZET 

 
NİLGÜN MARMARA VE ANNE SEXTON’IN ŞİİRLERİNİN, 

KADINLIK TRAVMALARI VE İNTİHARLARI BAĞLAMINDA, 

KÜLTÜRLER-ARASI DÜZEYDE KARŞILAŞTIRILMASI 

Bu araştırmanın amacı, farklı kültürden iki kadın şairin, yaşam 

öyküleri ve şiirlerini karşılaştırarak, bu entelektüel kadınların toplumdaki 

cinsiyet eşitsizliğine ve kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerine 

intihar ile başkaldırmalarını irdelemektir. Bu anlamda bu çalışma 

toplumdaki kadın algısının, kültür, meslek, sınıf, ırk gözetmeksizin kadını, 

ona atfedilen görevler ile yok etme ya da varlığını yok sayma durumunu 

kültürler-arası düzeyde Nilgün Marmara ve Anne Sexton şiirleri üzerinden 

ortaya koymayı amaçlar. Tüm kadınlar için bu yok sayılma durumunun bir 

travma etkisi yarattığı açıktır. Dolayısıyla, bu çalışma travmalarının 

sonuçları intihar olsa da, yaşarken buhranlı dönemlerini yansıtan şiirleri ile 

her iki şairinde kadınlık deneyimleri çerçevesinde ne tür benzerliklere sahip 

olduklarını görmek ve durumlarını karşılaştırarak kadınların 

ikincilleştirilme ve yok sayılma deneyimlerinin kültürler ötesi boyutlarını 

keşfetmek için faydalı olacaktır. Araştırmanın metodunda, her iki şaire ait 

hayat hikâyeleri ve şiirleri üzerinden metin analizi yapılacaktır. Şiirlerin 

içeriklerinde var olan baskın erkek rollerinin kadını ikincilleştirmesi özellikle 

Freud’un psikanaliz kuramı ile değerlendirilecektir. Ayrıca, toplumda 

kadınlık deneyimlerinin zorlukları, mücadeleleri, iç dünyalarındaki 

karmaşa, benlik hesaplaşmaları ve yok olma tercihleri, ‘Travma Teorisi’ ve 

‘Gizdökümcülük(itirafçılık)’ geleneği çerçevesinde incelenecektir. Bu 

metotlar temel alınarak Nilgün Marmara ve Anne Sexton, şiirlerinde kafes 

olarak nitelendirilen ‘özel alan’a itilerek bölünmüş kimliklere hapsedilen ve 

eşitsizliğin sembolü haline gelen kadın algısını deşifre etmiştir. Ayrıca her iki 

şair de intiharla tezahür eden kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma 

eylemlerini açıkça sanatlarıyla ortaya koymuştur. Yapılan inceleme 

sonucunda başarılı sanat eserleri ile kadın tarihi açısından önem arz etseler 

de her iki kadın şair de var olma yöntemi olarak ne yazık ki yokluğu seçmiş 

ve düzene karşı başkaldırılarını intiharları ile göstermişlerdir. 
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ABSTRACT 

 

AN INTERCULTURAL COMPARISON OF POETRY OF NİLGÜN 

MARMARA AND ANNE SEXTON IN TERMS OF TRAUMAS OF 

WOMANHOOD AND SUICIDE 

The aim of this study is to scrutinize the suicideof two women poets in 

order to rebel against the gender inequality in society and the gender roles 

imposed on them, by comparing the life stories and poems of two women 

from different cultures. In this sense, this study aims to reveal the situation of 

destroying or ignoring the perception of women in the society with the duties 

assigned to them, regardless of culture, profession, class, race; through the 

poems of Nilgün Marmara and Anne Sexton at the intercultural level. It is 

clear that this act of neglect has traumatic effects for all women. Therefore, 

although the consequences of their traumas were suicidal, it will be useful to 

see the similarities of both poets in terms of their female experiences with the 

poems reflecting their depressed periods while living, and to explore the 

transcultural dimensions of women's secondaryization and disregard 

experiences by comparing their situation. In the method of the research, a 

text analysis will be made through the life stories and poems of both poets. 

The subordination of women by the dominant male roles within the poems 

will be evaluated especially with Freud's theory of psychoanalysis. Moreover, 

the difficulties and struggles of women's experiences in the society, the 

confusion in their inner world, self-reckoning and preferences of absence will 

be examined within the framework of the "Trauma Theory" and 

"Confessionism" tradition. Based on these methods, Nilgün Marmara and 

Anne Sexton deciphered the perception of women imprisoned in divided 

identities and became a symbol of inequality by being pushed into the 

"private space", which is described as a cage in their poems. Furthermore, 

both poets have clearly demonstrated their acts of having a say over their 

own body, which manifested through suicide. As a result of the examination; 

both female poets unfortunately chose the absence as their method of 

existence and showed their rebellion against the order with their suicides, 

although they are important in terms of women's history with their 

successful works of art. 
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GİRİŞ 

 
Farklı kültürde yetişmiş ve farklı zamanlarda yaşamış feminist edebiyatın 

iki başarılı kadın şairi olan Anne Sexton ve Nilgün Marmara, aralarındaki kültürel 

ve dönemsel farklılıklara rağmen yaşam öyküleri ve şiirleri açısından çok fazla 

paralellik göstermeleri ile dikkat çekerler. Bu paralelliklerden en önemlisi ve en çok 

göze batanı bu entelektüel ve sıra dışı kadın şairlerin toplumdaki cinsiyet 

eşitsizliğine ve kendilerine dayatılan toplumsal cinsiyet rollerine intihar ile 

başkaldırmalarıdır. Bu anlamda bu iki şairin toplumdaki kadın algısının boğucu 

etkilerini yansıttıkları eserleri, kültür, meslek, sınıf, ırk gözetmeksizin kadını, ona 

atfedilen görevler ile yok etme ya da varlığını yok sayma durumunu ve kültürler-

arası düzeyde bu durumun tüm kadınlar için nasıl bir travmaya yol açtığını gösterir. 

Ayrıca, her ne kadar bu iki kadın şairin maruz kaldıkları travmaların sonuçları 

intihar olsa da, yaşarken buhranlı dönemlerini yansıtan şiirleri ile her iki şairinde 

kadınlık deneyimleri çerçevesinde ne tür benzerliklere sahip oldukları gün gibi 

ortadadır. Bu şiirlerin karşılaştırılması üzerinden kadınların ikincilleştirilme ve yok 

sayılma deneyimlerinin kültürler ötesi boyutlarda olduğu da açıkça görülmektedir. 

İçinde yaşadıkları kültür ve zaman farklılıklarına rağmen çok benzer 

kadınlık deneyimlerine sahip olan Anne Sexton ve Nilgün Marmara’nın şiirleri ve 

her iki kadının da yaşamlarını intihar ile sonlandırmayı tercih etmiş olmaları, 

toplumsal hayattaki sorunlu ve evrensel kadın algısına, erkek egemen kültürün 

eziciliğine dikkat çeker ve kadın deneyimlerinin kültürler-arası düzeyde ne kadar 

özdeş olduğunu gösterir. Daha önceden yapılmış olan “Pastoral Çocuklar: Sylvia 

Plath ve Nilgün Marmara” gibi çalışmalarda da sosyo-kültürel açıdan kadının belli 

çerçevelere sıkıştırılmasının ve toplumdaki görünmezliğinin kadın deneyimi 

üzerindeki ezici etkilerinden bahsedilmiştir(Çubukçu & Güven, 2014). Fakat bu 

ezici etkilerin aynı şekilde benlik mücadelesi veren Nilgün Marmara ve Anne 

Sexton’ın eserleri bağlamında incelenmesinin ve bu iki şairin kişisel olanı 

toplumsal ve sanatsal alana yansıtmalarının irdelenmesinin özellikle anlamlı ve 

önemli olduğu düşünülmektedir. 
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        Anne Sexton, 1928’de Massachusetts’te alkolizmle savaşan bir ailenin 

çocuğu olarak doğmuştur. Annesi ilgisiz, babası ise baskıcı ve onu cinsel de dâhil 

olmak üzere farklı boyutlarda istismar eden bir kişidir. 1948’de yaptığı 

evliliğinden ve çocuk sahibi olmasından sonra ilk ruhsal çöküntüsünü yaşamıştır. 

Boston Üniversitesi’nde şiirlerini yazmaya başlamış ve çeşitli dergilerde şiirleri 

yayınlanmıştır. 1957’de bir şiir seminerinde Sylvia Plath ile tanışmış ve bu eşsiz 

dostluğun temelleri atılmıştır. Sexton’ın şiirlerinde de görülen bu ruhsal bağ, onun 

hayatına ve Plath gibi intiharı seçmesine de yansımıştır. Sexton’ın özellikle Böyle 

Birisi, Büyücülük, Ölmek İstemek, Çifte Görüntü, Kırmızı Ayakkabılar, Meleklerle 

Arkadaşlık Etmek adlı şiirleri, kadınlık deneyimlerinin ve bu deneyimlerin 

kadınlar üzerinde yarattığı travmatik etkilerin yansımalarını içermeleri açısından 

öne çıkan eserlerdir. 

Bu bağlamda önem arz eden bir diğer şair olan Nilgün Marmara, 13 Şubat 

1958 İstanbul doğumlu balkan göçmeni bir ailenin iki kızından küçük olanıdır. 

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 

tamamlamış ve Sylvia Plath ile “Sylvia Plath‟in Şairliğinin İntiharı Bağlamında 

Analizi” adlı tez çalışması aracılığıyla tanışmıştır. Bu incelemeyi yaparken kendi 

içinde bulunduğu umutsuzluk ve varoluşsal sorunları şiirlerine yansıtmış, ayrıca 

kendi hayatı ve Plath’in hayatı arasında ruhsal bir yakınlık kurmuştur. Toplumsal 

yargılar tarafından klişetipleştirilmenin, yaftalanmanın, kıstırılmışlığın 

kabullenilmesini şiddet karşısında suskun kalmanın erdemsizliği ile bir sayan 

Marmara, bir kadın olarak şeyleştirilmesi sonucu yaşadığı travma ve 

yabancılaşmayı intihar istenci ile eserlerine ve hayatına yansıtır. Marmara’nın 

Yalnızlık, Kadın, Yabancı, Gökkuşağından Darağacı,  Savrulan Beden, Kuşum ve 

Ben adlı eserleri şairin ruhsal çöküşünü ve kimlik sorgulamasını bununla birlikte 

intiharının izlerini gözler önüne serer.  

İntihar kavramı,  Türkçe’de ‘kendini katletme’ anlamında kullanılan 

Arapça kökenli bir sözcüktür. Kişinin kendi öz benliğine karşı yok etme duygusu 

tarafından tetiklenir ve yaşamına istemli bir biçimde son vermesi eylemidir. 

Bulut’un makalesinde intihar psikanalitik açıdan şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Freud’da intiharı, kişinin kendi kendine yönelttiği saldırganlık” olarak ifade 

etmektedir. Freud bu tanımı ölüm içgüdüsü ile açıklamaktadır. Freud'a göre 

intihar ölüm içgüdüsünün etkinlik kazanarak kişinin kendi üzerine 
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çevrilmesidir(Bulut, Küçüker, & Bulut, 2012). Olaylar karşısında ümitsizlik, 

karamsarlık ve köşeye sıkışmış hisseden bireyin, bu durumdan kurtulma isteği ya 

da çalışmada inceleneceği gibi bedensel yok oluş eylemi üzerinden bir varlık 

gösterebilme çabası intihar eyleminin temelinde yatan itkidir. 1918 yılı Psikanaliz 

Sempozyumu’nda Freud, intiharın açıklanamayan bir sorun olduğunu dile 

getirmekte ve "Zalim ya da katı süperegonun egoyu yaşamaya layık bulmayacak 

kadar aşağılaması ya da süperegonun baskısı altında kalan egonun vaktiyle 

ihtiyaçlarını karşılamayarak kendisini sürekli engelleyen ebeveynin temsilcisi olan 

süperegoyu yok edişi, bir bakıma egonun süperegodan intikam alması” şeklinde 

açıklamaktadır (Bulut, Küçüker, & Bulut, 2012). 

Kadınların onlara dayatılan baskıcı toplumsal roller sebebiyle yaşadıkları 

travma ve içinde bulundukları durumun intihara evrilmesi konularının 

irdelenebilmesi ve anlamlandırılabilmesi açısından, özellikle İkinci Dünya Savaşı 

ve bu süreçte yaşanan soykırım deneyimi sonucunda literatüre girmiş olan Travma 

Teorilerinin de etkili olacağı düşünülmektedir. Öncelikle travma bir tür psikolojik 

hasardır, bireyin onu sarsan, duygu dengesini bozan ve zihninde yer eden harici 

bir duruma maruz kalmasından kaynaklanır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı gibi 

travmatik deneyimlerin insanlar tarafından oldukça etkili olduğu savaş dönemleri, 

bu savaş dönemlerinin erkek hegemonyası yönetiminde olduğu düşünüldüğünde 

kadında yarattığı hasarın sorgulanması gerekir. Patriarkal sistemin sosyal 

boyutunun savaş dönemlerindeki cinsiyetçi yaklaşımları üzerinden kadını yok 

sayması ve kimliksizleştirmesi, travmatik deneyimleri kadını içinden çıkılamaz bir 

boyuta taşır. Ayrıca, dünyanın tüm dengelerinin değiştiği bir dönem olan 20.yy. 

da imparatorlukların yıkılması, kentlerin harabe yığınına dönmesi, kültürel 

değerlerin çöküşe geçmesi ve insan kıyımları gibi birçok travmatik olay 

yaşanmıştır(Taner & Gökalp, 2019). Zorunlu göçler, aile fertlerinin kaybı, 

toplumsal ve kültürel değişimler, maddi sıkıntılar gibi travmatik olayların yanı 

sıra cephe gerisinde sorunlarla savaşan sonrasında savaşın galibi ülkelerin beden 

yağmalarına maruz kalan ya da köleleştirilen kadın figürü hiçleştirilmenin farklı 

bir boyutu ile de yüzleşir.  

Savaşlar esnasında cephe gerisinde kalması kararı erkek tarafından alınan 

kadın, eşi olmadan ailenin güvenlik ortamını sağlamakla kalmaz, erkekle yaşadığı 

eşitlik mücadelesini bir kenara koyarak çocuklarının bakımı, maddi kazanç 
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sağlama ve aileyi geçindirme gibi birçok alanda da etkin rol alır. Savaş sonrası 

dönemde ise, kadın bedeni bir soykırım nesnesi halini alır. Çünkü ırzına geçilen 

kadın bedenleri, istenilmeyen hamilelikler, bulaşıcı hastalıklar gibi kadının kendi 

bedeni üzerindeki hâkimiyetini elinden alan tüm acı deneyimler kadın için birer 

travmaya dönüşür. Bu travmatik deneyim Bahar Taner ve Zeynep Gökalp 

tarafından şu şekilde aktarılır: 

Savaş zamanında düşman ülkenin kadınlarına tecavüz edilmesi sık gerçekleşen 

bir eylemdir. Çünkü kadın bedeni vatan olarak algılanmakta ve elde edilen bir 

parça toprağı temsil etmektedir. Hansen’in çalışmasına göre Bosna’da Sırp 

kuvvetlerinin tecavüzü bir silah olarak sistematik biçimde kullanmaları, ayrıca 

kadını düşmandan çocuk sahibi olmaya zorlamaları ve kadının tecavüze 

uğradığı yere dönmeyeceği düşüncesi ile hareket etmeleri tecavüzün Bosna’da 

bir soykırım yöntemi olarak kullanılmasına neden olmuştur(Taner & Gökalp, 

2019). 

Ülkelerin savaş sonrasında kadınlar üzerinden izledikleri politikalar, 

mağlup ülkenin psikolojik ve toplumsal hasara uğratılması olarak da 

değerlendirilebilir. Aslında kadın bedeninin penetre edilmesi, bir küçük düşürme, 

baskı altına alma ve öteki üzerinde hâkimiyet kurma gibi karşı tarafa doğrultulmuş 

dolaylı bir silahtır. Kültürel süreçler, toplumdaki otoriter erkek duruşu, çocuk 

yetiştirme ve özel alanla sınırlandırılan roller tarafından zaten ikincil konuma 

atılan kadın, savaşın travmatik etkilerinden erkeğe göre iki kat daha fazla zarar 

görür. Kadın, saldırganlık ve rekabet duygularının beslenmesi ve kabullenilmesi 

ile çocuk yetiştirme ve dolayısıyla politik amaçlara hizmet etme açısından bir 

şiddet nesnesi olarak algılanır. Bu bağlamda toplumsal rollerin dönüştürülmesi ve 

kadının söz söylemesi için tarihine sahip çıkması, bu döngüyü değiştirmesi 

gerekir. Çünkü kadın, doğum gibi kutsal bir olguya sahiptir ve aslında bu sayede 

tüm dengeleri değiştirebilecek gücü elinde tutar.  

Savaş, toplumsal cinsiyet perspektifinden bakıldığında rol dağılımları 

açısından, erkek egemen ve karar mekanizmasının eril gücün elinde olduğu bir 

olgu olarak tanımlanabilir. Kadın bu noktada asker olarak yetiştirilecek her çocuk 

için bir hizmetkârdır. Bu noktadan bakıldığında, kadın galip ülke için savaş 

ganimeti olarak basitleştirilmiş bir nesne olmasının dışında, kendi ülkesinde de 

sömürüye uğrar, bir amaç uğruna bedeni kullanılır ve şeyleştirilir. Erkek açısından 

savaşılacak ülke kadın olarak görülür; keşfedilmesi, korunması ve sahip olunması 

gereken bir alana indirgenir. Vatanlaştırılacak yer, erkek hegemonyasının elindeki 
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cinsel sömürünün ulusal bilince etkisi ile önemli hale gelir(Taner & Gökalp, 

2019). Kadının yaşadığı bedensel ve ruhsal travmalar İkinci Dünya Savaşı 

sonrasında da devam eder. Çünkü savaşı kazanan ülke, diğerini ele geçirme, sahip 

olma düşüncesiyle kadınsılaştırma olarak aşağılayıcı bir tavır takınır. Bu noktada, 

mağlup ülkenin kadınları, tecavüz gibi bedensel ve ruhsal soykırımlara maruz 

kalır ve hatta kendini iyileştiremez durumda iken çocukların travma deneyimleri 

ve sorumluluklarının altında da ezilir. Aslında kadının yaşadığı deneyimler de 

soykırım olgusu ile paralellik gösterir. Erkeğin sadece savaş döneminde yaşadığı 

varlığının tanınmaması, insansızlaştırılması, bedensel bütünlüğünün sekteye 

uğratılması gibi travmatik deneyimler, kadın için barış dönemleri de dâhil olmak 

üzere gündelik yaşam deneyiminin sıradan koşullarıdır. Dolayısıyla, kadının 

ataerkil ideoloji tarafından ikincilleştirilmesi, klişetipleştirilmesi, ikinci cins 

olarak belli rollerle sınırlandırılması ona hayatı boyunca süregelen travmatik 

deneyimlerin dayatılması anlamına gelmektedir. 

Elaine Showalter Female Malady adlı kitabında kadının acı deneyimlerine 

ve yaşadığı soykırıma bakış açısını, baskıcı eş ve toplum kültürünün kadını yok 

saydığı, akıl yoksunu olarak nitelendirdiği bir kahraman olan Maria’dan 

bahsederek vurgular. Maria Wollstonecraft’ın romanında geçen ve eşi tarafından 

tüm kişisel kontrolü elinden alınmış bir kadını anlatır. Showalter kitabının giriş 

kısmında, tüm kadınlar adına dişil rahatsızlık olarak nitelendirilen histerik kadın 

algısını Maria’nın içinde bulunduğu durum üzerinden şu cümleler ile ifade eder: 

Wollstonecraft’ın kahramanı Maria, cinsel maceralar peşinde koşan 

kocası tarafından özgürlüğü ve geleceği elinden alınarak bir akıl 

hastanesine yatırılır. Maria çaresizlik köşkünde hapsedilen bir kadındır 

ve onun için bu yer kadınları deliliğe sevk eden, evlilikten yasalara kadar 

tüm erkek eliyle oluşturulan kurumlar için bir semboldür. Akıl 

hastanesinde dinlenen şarkılar ve diğer kadınların çığlıkları, Maria’ya 

aklını kaçıracakmış gibi hissettirir. Fakat aynı zamanda akıl sağlığı ve 

özgürlüğü için savaşamaya değer bir sebep de bulamaz: “Dünya büyük 

bir cezaevi değildi, kadınlar köle olarak doğmuştu”(Showalter, 1985, s. 

1)1. 

Kadının içinde bulunduğu çaresizliğin yaşadığı deneyimler ile 

umutsuzluğa dönüşümü ve bu içinde bulunduğu durumu kabullenmesi ile zihinsel 

travma hastalığa dönüşür. Maria kocasının eliyle tüm eril söylemleri de sırtlayarak 

 
1 Çeviri bana aittir. 
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bu durumdan kurtulma isteğini bile harekete geçiremez. Yok sayıldığı ya da 

varlığının hastalıklı bir ruhla bağdaştırıldığı kadın batmakta olduğu çamurdan 

kurtulmanın imkânsızlığı fikri ile çıkmaza sürüklenir. Aslında buradaki durum, 

yüzyıllardır söylemler ve ideolojiler ile kadının zihnine işlenen, kadının 

bireyselliğinin olmaması ve kendi inisiyatifiyle karar vermeye yetkin 

olmamasıdır. Dolayısıyla, ideolojiler ile bir nevi kadının pasifize edilme aşaması 

gerçekleşmiş olur. Travmalar yoluyla açılan yaralar, kadın için tamir edilemez ya 

da bunun için çaba harcanamayacak kadar umutsuz görülen zihinsel bir isteksizlik 

ve işlevsizlik halini alır. Kadın varlık gösterme çabasını yitirir. Bu durum da 

örneğin travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bireylerin gösterdikleri ve kimi 

durumlarda intiharla sonlanan semptomlardan birisidir. 

Toplumsal normlara sıkıştırılmış ve şiddete maruz kalmış kadın yok 

olmayı arzular ya da buna cesaret gösterir. Bu noktada Fransız Feminist teorisi 

deli kadın tanımlamasını aşırı uçlara taşır. Helene Cixous ve Xaviere Gauthier 

gibi yazarlar için, delilik, kadının protesto ve devrimine yapıştırılan tarihi bir 

etikettir. Cixous ve Gauthier geleneksel olarak histeriyi kadın olmak ve kadın 

deneyimi ile özdeşleştiren ataerkil düşünceye karşı çıkarak kadının histeri ile olan 

ilişkisinin sırf kadın olduğu için sürekli maruz kaldığı travmatik deneyimler 

açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunurlar. Özellikle kültürel dayatmalar, 

cinsiyet kavramları, tanımlar ve sonuç olarak tüm bunların ruhsal bozukluk 

davranışına nasıl dönüştüğü araştırılmalıdır(Showalter, 1985).  Feminist 

çalışmalar, kadına atfedilen histerik ve akıl yoksunluğu damgasından ziyade buna 

sebep olan koşulların incelenmesi ve kadının lehine dönüştürülmesi üzerinde 

durmalıdır. 

Bu perspektiften bakıldığında kadınlara ait bir hastalık olarak 

nitelendirilen histeri gibi ruhsal hastalıkların detaylarının incelenmesi ve tarihin 

sayfalarında değişikliklerin yapılmasının ancak ilk elden kaynaklar ile mümkün 

olabileceği görülür. Beden ve ruhu bastırılan kadının bu hastalığı doğuştan 

getirdiği ya da her kadında var olduğu değil, içinde bulunduğu koşulların zihinsel 

travmalara katkı sağlayarak onu bu noktaya getirdiğini ortaya koymak önemlidir. 

Bu noktada, toplumdaki rollerin ve toplumun baskısının kadını zihinsel bir 

bozulmaya sevk etmesi şaşılacak bir olgu değildir. 
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Showalter, aynı ruhsal bozukluk semptomlarını gösteren erkek ve 

kadınların hastalıklarının farklı şekillerde teşhis edildiğini vurgular. İngiliz 

duygusallığı, hırsı gibi faktörlerin etkin olduğu görüşüyle roman şiir gibi edebi 

eserlerde ‘İngiliz Hastalığı’ olarak belirtilen ruhsal bozukluk, erkeklere 

atfedilirken aynı semptomları gösteren kadınlar için dişil hastalık ya da histeri 

teşhisi konulur. Dolayısıyla bir bilim dalı olan psikiyatri bile ataerkil cinsiyet 

ayrıştırması üzerine kuruludur. Son yüzyılda ise, bu alanda toplumsal cinsiyet 

farkındalığı temelli bir reform hareketi görülür. Bu hareketin, en temel amaçları 

toplumda yerleşmiş olan kadın ve histeri özdeşliğinin yıkılması ve kadını histeriye 

ve zaman zaman da intihara sürükleyen erkek egemen normların bu süreçte 

değerlendirmeye alınması ve dönüştürülmesidir. Showalter’ın da vurguladığı gibi, 

psikiyatri kadın adına konuşmaktan ziyade kadının kendi adına konuşması için bir 

alan yaratmayı hedeflemelidir(Showalter, 1985). 

Kadının toplumsal normlar içerisindeki durumu, itaatkâr eş, iyi anne, ideal 

kadın gibi rollerle sıkıştırılarak kimliksizleştirilmesinin yarattığı travmanın bir 

etkisidir. Dahası, Akşehir’in de belirttiği gibi “Mağdur travmatik olayı yalnızca 

hatırlamakla kalmaz, olayı her seferinde yeniden yaşar, deneyimler(Akşehir-

Uygur, 2008)2*. Bu açıdan bakıldığında Nilgün Marmara ve Anne Sexton içinde 

bulundukları kadınlık travmaları ve hatırlamayı reddettikleri, onlara zarar veren, 

bilinçaltına ittikleri durumları tekrar tekrar yaşamakta ve onlar için sembolik bir 

form olan şiirlerinde ortaya koymaktadırlar. 

Dolayısıyla, travmatik deneyimi kadının kimliğinde yarattığı kırılma 

üzerinden gündelik hayatının adeta ayrılmaz ve sıradan bir parçası haline getiren 

toplumsal cinsiyet rollerinin detaylı bir tartışmasının yapılması şarttır. Toplumsal 

cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıkların ötesinde, sosyal ve 

kültürel olarak da birbirlerinden ayrıştıkları nitelikleri tanımlamak için 

kullanılmıştır(Dedeoğlu, 2000).  Toplumsal cinsiyet tanımı ışığında, geçmişten 

beri erkeklerin toplumda lider, yönetici, akılcı olarak tanımlanmalarına karşın 

kadının itaatkâr, duygusal, yönetilen olarak betimlenmesi, kadının varlığının 

görmezden gelinmesi, kadını kimliksizleştirmenin ötesinde onu travmaya 

sürüklemiş ve varlığını sorgulamasına sebep olmuştur. Bu süreçte kadına empoze 

 
2 Çeviri bana aittir. 
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edilen kısıtlayıcı beklentiler ve kadının bu beklentileri kusursuz bir şekilde 

karşılayabilmesi ya da bu beklentilerin kıskacından kurtulabilmesine dair 

umutsuzluk içinden çıkılmaz bir hale dönüşerek kadını ruhsal bir çöküntüye iter. 

Bunun en bariz örneği olarak bu çalışmanın odak noktasını oluşturan Anne Sexton 

ve Nilgün Marmara değerlendirilebilir. İki kadın şair için de, reel kadınlık 

deneyimleri ve sosyal, entelektüel ideal ve hedefleri arasındaki gelgit ve çelişkiler, 

toplumda varlık gösteremeyen bireyler olarak onları ruhsal bir çöküntüye itmiş ve 

bedensel olarak da yokluğu tercih etmelerine neden olmuştur. Baskı altında 

yetiştirilmiş ve şeyleştirilmiş olan kadın, intiharı ile kendi bedeni üzerindeki 

kararını ve şiirleri ile de söz söyleme özgürlüğünü ortaya koymuştur. 

Sonuç olarak, toplumda başarılı bir yazın hayatına sahip, eserleri ile 

dönemlerine damga vuran iki kadın şair için kimliklerini bulmak, toplumsal 

normlarla kendilerine biçilen rollerin dışına çıkmak ve travmalarını sembolik bir 

form olarak şiir aracılığıyla ifade etmek geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 

karşı verdikleri bireysel birer mücadeledir. Her ikisinin de ‘ben’ olma kaygısının 

son bulması ‘yaşanılagelmişliği’ intihar ile bitirmeleri de bu mücadelenin bir 

parçasıdır. Ruhlarında hissettikleri gerçeklikle toplumda kadından beklenen 

eylemler arasındaki uçurum onları, kendi bedenleri üzerinde söz sahibi 

olabildikleri tek eylem olan ‘intihar’ olgusuna yöneltmiştir. Kültürel ve dönemsel 

farklılıklar olsa da toplumda kadın, ona atfedilen roller içerisinde kafes olarak 

nitelendirilen, ‘özel alana’ itilerek bölünmüş kimliklere hapsedilmiş, erkeğin 

kadına dair fantezilerine hizmet edecek şekilde insansızlaştırılarak, 

nesneleştirilmiştir. Nilgün Marmara ve Anne Sexton şiirlerinde bu kadın algısını 

deşifre etmiş ve intiharla tezahür eden kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma 

eylemlerini açıkça sanatlarıyla ortaya koymuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TRAVMA TEORİSİ VE EDEBİYATTAKİ YANSIMALARI 

 

1.1. TRAVMA TEORİSİNİN PSİKANALİZDEKİ KÖKENLERİ, FREUD VE 

LACAN 

 

Travma, bireyin bedensel veya ruhsal varoluşunu farklı şekillerde 

yaralayan, inciten aynı zamanda benliğin gelişimini bozan tüm olaylar için 

kullanılan bir terimdir. Kişinin bastırılmış duygularını ve olumsuz etkilendiği 

yaşantılarını, benzer olay veya yeniden hatırlama ile tekrar geri getirerek 

üstesinden gelemeyeceği şekilde yaşaması olarak da tanımlanabilir. Kökenleri 

Eski Yunancaya kadar dayanan travma kelimesi derinin bütünlüğünde bozulmanın 

olduğu her çeşit yaralanma yaşantısı anlamını taşımaktadır (Doğan, 2000, s. 

79).Onderko’nun bakış açısıyla travma, kişinin başa çıkma mekanizmalarını istila 

eden, onu derinden rahatsız eden ve üzen olaylara verdiği tepkidir; böylece 

acizlik, duygu ve deneyimlerindeki benlik bütünlüğü hissinin azalmasına sebep 

olur(Onderko, 2007). Ayrıca Akşehir Uygur’un da belirttiği gibi, travmatik olay, 

kişinin algı ve duygularına zarar vererek ruhsal düzenini bozar(Akşehir-Uygur, 

2008). Travmaya neden olan olay bilinçaltına atılsa da, kendini hissizleşme, kaygı 

bozukluğu, umutsuzluk, sanrılar, karmaşık düşünce ve anılar, cinsel iğrenme, 

depresyon ve şiddet gibi sembollerle tekrar eder(Akşehir-Uygur, 2008). 

Yaşamaya dair ilgisizlik, insanlardan kopuş ve kendi kabuğuna çekilme gibi 

birçok semptom bireyin yaşadığı travma ile ortaya çıkabilir. Bunların yanında, 

travma bireyi regresyona(gerileme) zorlar. Ersoy, regresyonu kazanılmış yetilerin 

istemsiz(bilinçdışı) kaybı“çocuksulaşma” olarak tanımlar. Ayrıca psikanaliz 

anlam ikililiklerini içeren bir terimdir ve travma ya da regresyon yaşanmadan bir 

progress(ilerme) olamayacağını savunur(Ersoy, 2017). 

 Travma, bireyin hatırlamak istemediği veya bastırıp bilinçdışına itmeye 

çalıştığı onu derinden etkileyen olayları içerir. Fakat travma yaşayan bireyin, bu 

baskılama eylemini gerçekleştirebilmesi zordur. Ley’ in de belirttiği gibi, “travma 

yaşayan kişinin deneyimi,  bir çeşit hipnotik canlandırma ya da özdeşleştirme 

olarak tanımlanabilir çünkü kişi gerçek travmatik olayı tekrar yaşayamaz, farklı 
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şekillerde canlanan olayları gerçekleştirir”(Leys & Akşehir-Uygur, 2000). 

Kurban, zihninde olanı faaliyete dönüştürerek ya da travmatik olayı alt etme 

arzusuyla, olayı zihninden tekrar çağırıp yeniden üreterek kendine daha derin bir 

hasar verir. Psikanaliz bu noktada, bireyi bilinçdışına atılmış durumla yüz yüze 

getirmek, bu durumu anlamlandırmak ve ona eşlik eden duygular ile hatırlanması 

gerektiğini savunmaktadır. Çünkü Ersoy’un da belirttiği gibi anılar kuru içeriği 

nedeniyle değil eşlik eden duygular nedeniyle bastırılır(Ersoy, 2017). Benliği 

rahatsız eden bu olayın sorgulanması ve çerçevelendirilmesi böylece kontrol altına 

alınabilmesi, re-travmatizasyon yaşamayı engeller. Bu bağlamda, bireyin ruhsal 

durumunu sıkıntıya sokan ve çeşitli maskeler altında tekrar deneyimlenen bu 

olaylardan bireyi uzak tutar. 

 Travmatik olaylar, bireyde dünyayla ilgili olumsuz bilişler oluşturabilir veya 

bilinç, bu durumu olağandışı algılayıp kendine tehdit olarak görebilir. Başa çıkma 

mekanizmalarının da işlevsiz hale geldiği ve şiddete dönüştüğü bu durumlar 

karşısında birey problemlerini çözemez, sıkışmışlık hissine kapılır ve sorunlardan 

kaçış olarak gördüğü intiharı seçebilir. Bu bağlamda psikanalitik kuram ya da 

psikanaliz olarak nitelendirilen araştırmalar devreye girer. Bu kuram, çocukluk 

deneyimleri ve bilinçdışı arzuların davranışları etkilediğini öne sürer. Psikanaliz, 

bilinçdışını nevrotik rahatsızlıkların başlıca sebebi olarak görür ve yaşanan bu 

dengesiz duygu değişimleri ve travmatik yaşantıları tetikleyen deneyimler 

üzerinde durur. Terim olarak psikanaliz, bilinçdışını ve bilinçdışında bulunan, 

bireyin baskıladığı fakat sonraki yaşantılarında farklı şekillerde ortaya çıkan 

edimleri inceler. 

 Psikanaliz kuramının temelleri, Freud’un insan zihninin ardındaki karanlığı 

keşfetme çabasıyla başlar. Bu nedenle Freud, araştırmalarını bilince değil 

bilinçdışına yöneltmiştir. Bu noktada, bilinçdışı ve bilinçaltı kavramlarını 

açıklamak gerekir. Tura kitabında bu kavramları şu şekilde açıklar: 

Bilinçaltı, dikkatimizi yoğunlaştırmadığımız algılarımızı, bazı otomatik 

hareketlerimizi, fikir çağrışımlarını, hatta üzerinde bilinçli olarak 

düşünmediğimiz halde biranda olgunlaşmış olarak bilinç alanında bulduğumuz 

fikirlerimizi, vs. ilgilendirir. Buna karşılık bilinçdışı, toplum tarafından kabul 

edilmeyen arzuların bastırılması ve tamamen bilincin alanının dışında tutulması 

ile oluşur. Aynı şekilde, çocukluk çağının tüm travmatik anıları da (ki bu anılar 

da toplum tarafından kabul edilmeyen arzular ile ilişkilidir) bilinçdışının 

materyalleri arasındadır. Bu durumda bilinçdışına bastırma, toplumsal Ben’in 
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ilkel dürtülere karşı kendisini koruduğu bir “savunma düzeneği” olarak 

karşımıza çıkar(Tura, 2017, s. 52-53). 

Freud, histerik hastalıkların kaynağı olarak kültür tarafından kabul 

görmeyen istek ve arzuları işaret eder. Kişi kendi isteklerini ne kadar örseler ise 

bastırılan arzular onda saldırganlık, şiddet yada hayata karşı umutsuzluk oluşturur. 

Temelleri cinsellik üzerine kurulan bu kuramda, Freud, bireyin çocukluk 

dönemlerinde yaşadığı çatışmaların,anne-baba ile kurulan bağın ve kültürel 

etkilerin kişilik özelliklerini belirlediğini öne sürmektedir. Bu nedenle Freud, 

kişilik bozukluluklarında da bilinç, bilinçdışı, oedipus karmaşası ve kişinin 

gelişim aşamalarını sekteye uğratan tüm deneyimleri belirleyici görür. 

Tura’nın da Freud’dan Lacan’a Psikanaliz isimli kitabında belirttiği gibi 

Freud, psikanalizi klinikten antropolojiye taşımıştır. Tuna’nın sözcükleriyle ifade 

etmek gerekirse: 

İnsanları klan, kabile, politik parti, toplumsal sınıf, dini ya da milli topluluklara 

bağlayan güçler öz itibariyle insanları aileye bağlayanlardan farklı değildir; 

hatta ilk güçler ikincilerden türemiştir. 

Bu varsayımı biraz açıklarsak, temelde “özdeşleşme-kimlik kazanma” 

sürecinin bulunduğu görülür. Tüm toplumsal “özdeşleşme-kimlik kazanma” 

süreçleri, “özne”nin ilk “toplumsal-kültürel” model olan “baba” karşısındaki 

konumunun kazanılması sürecinin bir tekrarı olarak ele alınabilir(Tura, 2017, 

s. 18-19). 

Tura’nın belirttiği gibi, kişilik oluşumlarında antropolojik yaklaşımların 

önemi büyüktür ve bu yaklaşımlar kişiliğin gelişimini de etkiler. Bu, birey yani 

ben olma kavramı göz önüne alındığında, Freud’un çocukluk dönemlerinin 

yetişkinlikte ortaya çıkan davranışların alt yapısını oluşturduğuna dair 

düşüncelerini kanıtlar niteliktedir. Kişilik,  bilinç ve bilinçdışı yaşantıların da 

etkinliğini içeren bireyin “ben” olarak kendini tanımıdır. Bu bağlamda psikanaliz, 

kişilik bozuklukları, ruhsal bunalımlar ve bireyin yaşadığı travmatik olaylar ile de 

ilgilenir.  

Freud’un ünlü “buz dağı” metaforu, aklın seviyelerini açıklayan 

görüşlerinden biridir. Düşüncelerimizin ve eylemleri gerçekleştiren bilincin 

dışında kalan kısımdır. Tüm davranışların altında yatan gerçek nedenler 

bilinçdışından kaynaklanır. Freudyen bakış açısına göre, ilkel dürtüler ve arzular 

bilinçdışını oluşturur. Anna O. vakası bu teori için bir dönüm noktasıdır ve somut 

bir neden olmaksızın fiziksel hastalıkların ortaya çıkışı, Josef Breuer tarafından 
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incelenmiştir. Breuer’in incelemeleri ışığında travmatik olayların ve Anna’nın 

unutulmuş anılarının onu derinden etkilediği ortaya çıkmıştır. Freud ve Breuer bu 

konu hakkında görüşmelerinden sonra Anna O. vakasında ortaya çıkan gibi zihnin 

görünenden daha fazlası olduğunu belirtir. Böylece, Sigmund Freud bilinçdışı 

aklın önemini ortaya koymuş olur ve bilinçdışının davranışlar üzerinde tahmin 

edilenden çok daha büyük bir etkisi olduğu iddiasının temel taşlarını inşa etmiş 

olur(Mcleod, 2018).  

Freud (1900, 1905) zihnin yapısı ve işlevlerini tanımladığı topografik 

modeli geliştirir. Bu modele göre zihin üç öğeden oluşur; bu öğeler bilinç, ön 

bilinç ve bilinçdışıdır. Bilinç, bilerek yaptığımız küçük bir kısmı kapsarken, ön 

bilinç istediğimiz ve arzuladığımızı farkında olduğumuz kısımdır. Bilinçdışı ise 

farkında olmadığımız şekillerde ortaya çıkan, bastırılan arzu ve isteklerin 

davranışların temelini oluşturan kısmıdır. 

Freud (1923) zihnin yapısını oluşturan üç öğe id, ego, süperegoyu (Freud 

bunları ruhun aygıtları olarak nitelendirir) içeren bir yapısal model geliştirir. 

Zihnin içerisinde fiziksel bir yerleri yoktur fakat bu öğeler önemli zihinsel 

işlevlere sahip varsayımsal kavramsallaştırmalardır (Mcleod, 2018). İd, temelini 

arzu ve isteklerin oluşturduğu bir yapıdır. İlkel benlik olarak da tanımlanabilir. 

Freud, idin yapısını biyolojik içgüdüler (ya da itkiler) olan Eros ve Thanatos’un 

oluşturduğunu ileri sürer(Freud, 1925, s. 19). Eros, yaşama içgüdüsüdür ve 

hayatta kalma için gerekli solunum, beslenme, cinsellik gibi aktiviteleri yönetir. 

Hayatta kalma için gerekli enerjiyi sağlayan içgüdü de libido olarak tanımlanır 

(Mcleod, 2018). 

 Eros’un tam karşıtı olan Thanatos’u yani ölüm içgüdüsünü de tüm insanlığın 

içinde barındırdığı yıkıcı gücü olarak görür (Freud, 1925, s. 235). Enerjinin dışarı 

dönmesi şiddeti ortaya çıkarmaktadır. Kendine dönmesi ise benliği yok etme 

isteğine dönüşebilir. Freud bu aşamada, Erosun daha güçlü olduğunu düşünür; 

insan kendini yok etmekten çok hayatta kalmak ister. Ancak, bireyin psikolojik 

süreçlerinde yaşanan belli kırılmalar ya da deneyimlenen travmalar kişinin 

Thanatos yani ölüm içgüdüsünün kendine dönmesine ve bir tür kendi benliğini 

yok etme girdabına kapılmasına yol açar. Freud bu iki içgüdü hakkında şu fikirleri 

öne sürer: 
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Eros’un dışavurumları dikkat çekici ve yeterince gürültülü idi; ölüm 

içgüdüsünün organizmanın içinde sessiz bir şekilde, o organizmayı çözmek için 

çaba gösterdiği varsayılabilirdi, ama bu tabii ki bir kanıt değildi. İçgüdünün bir 

kısmının dış dünyaya yöneldiği, saldırganlık ve yıkıcılık içgüdüsü olarak ortaya 

çıktığı fikri bizi daha ileri götürdü. Buna göre organizmanın kendisini değil 

kendisi dışındaki cansız ya da canlı şeyleri yok etmesi içgüdüyü Eros'un 

hizmetine girmeye zorlamış oluyordu. Tersi durumda, dışa yönelik bu 

saldırganlığın kısıtlanması, zaten süregitmekte olan öz-yıkım sürecini 

hızlandırmalıydı(Freud, 2011, s. 148). 

 Ego ise bir denge mekanizmasıdır. İd’in isteklerine mantıkla karşılık verir 

ve toplumsal normlara uymasını sağlar. Egonun gelişimi bebeklikten itibaren 

başlar. Gerçeklik prensibiyle hareket eder; aynı zamanda bilinçdışı ve bilinç 

arasında akıl yürütür(Mcleod, 2018). Süperego ise erken çocukluk döneminde 

gelişmeye başlar ve çocuğun kendi cinsiyle iletişimi bu dönemde etkindir. Kişisel 

arzuların mantıklı açıklamalarının yanı sıra ahlak kuralları devreye girer. Bu 

bağlamda birey toplumsal hayattaki kurallara uymak ve sorumlulukları üstlenmek 

gibi kavramları içselleştirir. İd ve süperego arasındaki çatışmanın sağlıklı ve 

güvenli yürümesini sağlayan ego, bu noktada ortaya çıkan endişe ve kaygı ile başa 

çıkmaktadır. Ben ve özgürlük düşüncesi kültür içerisinde çizilmiş sınırlara karşı 

çıkma eğilimindedir. Birey kendi haz ve mutluluğunu elde etme çabasındayken, 

‘uygarlık ya da kültür’ olarak tanımlanan ve toplumu bir arada tutan süperego, 

bireyi kişisel isteklerin dışında toplumun parçası olarak düzen içerisinde 

yaşamaya iter. Çünkü bireyin, kültürün içinde uyum göstermesi önemlidir. İnsanın 

aslında hedeflediği mutlu olmak ve acıdan uzak durmaktır. Fakat güvenlik ve 

adalet gibi uygarlığın olmazsa olmaz öğelerine karşı beklentileri ile uygarlığın bir 

parçası olmak için kendi içgüdülerinin tatmininden büyük ölçüde vazgeçmek 

durumunda kalır. Bu sayede birey, aşırı seçimlerden uzak durur veya içgüdüsel 

tatminlerini uygarlığa uyum sağlamak koşulu ile hayata geçirmeye çalışır.Aksi 

takdirde uyumsuz birey olarak, dışlanma gibi bireysel cezalandırmaları içeren bir 

izolasyon ile karşı karşıya kalır. Freud bu konuda şu ifadeleri kullanır: “Her aşırı 

seçim, bireyi, seçmiş olduğu -diğerlerini dışlayan- yaşam tekniğinin yetersiz 

kaldığı yerlerde ortaya çıkacak olan tehlikelerle karşı karşıya bırakarak 

cezalandıracaktır”(Freud, 2011, s. 77). Bu noktadan hareketle, kişinin topluma 

ayak uyduramadığı koşullarda toplumdan dışlanması kaçınılmazdır. Toplumsal bu 

dışlanma aynı zamanda tatmin edemediği dürtüleri ve kendi isteklerini bastırma 

duygusu ile birleşerek travmalara dönüşebilir. Travmatik bu deneyimlerin her biri 

ile kişi bastırılmışlık ve yok sayılma hissi neticesinde nevroz yaşar. 
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Mcleod’un da belirttiği gibi, Freud’a göre tüm insanlığın en temel ikilemi, 

her bir ‘ruh aygıtı’nın kendiyle uyuşmayan bir diğerini arzulamasıdır. Böylece 

içsel çatışma kaçınılmazdır (Mcleod, 2018). Kişi içgüdüsel beklentilerinden, 

toplumun öngördüğü kurallar çerçevesinde vazgeçer ya da o beklentilerini kontrol 

altında tutar. Bu noktada, kişinin tatmin etmeyi arzuladığı aynı zamanda kontrol 

altında tutması gerektiğini bildiği dürtü olan cinsellik kavramı, içsel bir çatışmaya 

dönüşür. Freud’un kuramında da bu içsel çatışmanın temeli cinsellik üzerine 

kurulmuştur. Bu göz önünde bulundurulduğunda, davranışlar ve bireyin yaşadığı 

ikilemlerin libido tarafından sağlanan cinsel dürtülerle başa çıkmaya çalışırken 

ortaya çıktığı söylenebilir. Aslında bastırılmış eğilimlerin bilinçdışında kalması ve 

direnç göstermesi bireyin yaşadığı sarsıntıyı travmaya dönüştürür. Freud’a göre 

cinsel içgüdüler en çok bastırılan içgüdülerdir ve kültürel olarak da 

engellendiğinden zihin nevrotik sapmalar yaşar. Birey haz olarak tanımlanan 

mutluluğun peşindedir ve onun arayışındadır. Freud Uygarlığın Huzursuzluğu adlı 

kitabında bireyin yaşadığı çıkmazı şu şekilde tanımlar: 

Bu yüzden, insanların kendi davranışları ile neyi yaşamlarının amaç ve niyeti 

olarak ortaya serdikleri, yaşamdan ne talep ettikleri, yaşamda neye erişmeyi 

arzuladıkları şeklindeki daha iddiasız bir soruya yöneliyoruz. Bu sorunun yanıtı 

hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli açıktır; insanlar mutluluğun peşindedir, 

mutlu olmak ve öyle kalmak isterler. Bu çabanın iki yönü, bir olumlu bir de 

olumsuz hedefi vardır. Bir yandan acı ve keyifsizliğin yokluğunu, öte yandan da 

yoğun haz duyguları yaşamayı ister. Dar anlamda "mutluluk" yalnızca 

ikincisiyle ilişkilidir(Freud, 2011, s. 62). 

Bireyin acı ve ona keyifsizlik yaşatacak durumlardan uzak durmaya 

çalışması aynı zamanda toplum kuralları çerçevesinde mutlu olabilmesi bir içsel 

çıkmazı beraberinde getirir. Birey, haz ve doyumu doğumu itibariyle edinir. 

Çünkü onu hazza ulaştıran ‘meme, emme, annenin bir parçası hissetme’ gibi 

birçok faktör ona koşulsuz sunulur. Aslında, tüm hayatı boyunca birey bu 

koşulsuz elde edebildiği hazza ulaşmaya çabalar. Bireyin edindiği bu mutluluğa 

ulaşma amacı, süperegonun katı kurallarıyla karşılaşınca bireysel arzuların 

toplumsal kabuller ile uyum sağlaması için bir uzlaşma noktası aranır. Erken 

çocukluk dönemi itibariyle cinsellik dürtüsünün ortaya çıkması sonrasında kişinin 

hayatı boyunca ulaşmak istediği arzunun,  toplum kuralları çerçevesinde kontrol 

altında tutulması toplumla uyum için önem taşır. Böylece, yaşanan çıkmaz sonucu 

birey, törpülenmiş bireysel duygular ile toplumsal kabuller arasında sıkışıp kalır. 
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 Freud’un gelişim süreçlerinde önemli gördüğü bir diğer öğe ise ‘Oedipus 

Kompleksi’ olarak nitelendirdiği evredir. Bu evrede çocuk için hadımlaştırılma ile 

cezalandırılacağı düşüncesi hâkimdir(Geçtan, 1998). Bu düşünce ışığında, cinsel 

yaşam ergenlik döneminde başlar savı yanlıştır, aksine ana rahminden itibaren 

başlayarak yaşamın ilk beş yılında tamamlanıp, ilk zirveye ulaşır(Freud, 2006). 

Erken evre olarak nitelendirilen bu süreç, çocuğun arzu ettiği karşı cinsten olan 

ebeveyne ulaşma çabası ile hemcinsini yok etme isteği arasında kaldığı aşamadır. 

Nedeni ise, fallik dönem olarak bilinen bu dönemde, her iki cinsin de penise 

duyduğu ilgidir. Geçtan’ın da ifade ettiği gibi, çocuk bu dönemde cinsel organın 

anatomik farklılığı ile cinsiyet özdeşleştirmesi yapar. Bu dönemde ebeveynler ve 

çocuk arasında yoğun sevgi dönemi yaşanabileceği gibi yarış ve düşmanlık da 

yaşanabilir(Geçtan, 1998). 

Oedipus kompleksi kız ve erkek çocuklarda farklılıklar gösterir. Kız çocuk 

için babaya, erkek çocuk için ise anneye duyulan ilgi bu kompleksi açıklar. Erkek 

çocuk hadım edilme korkusuyla anneye duyduğu cinsel dürtüleri sona erdirirken, 

kız çocuk için bu dönem daha karmaşıktır.  Kız çocuk için ‘Elektra Kompleksi’ 

olarak da ifade edilen aynı süreç, cinsel organ yoksunluğunun fark edilmesi ile 

başlar. Freud’un psikoseksüel gelişim yasasında, çocuk zihninde, onda var 

olduğunu düşündüğü cinsel organın, annesi tarafından alındığını düşünür ve 

ondan nefret eder. Bu düşünceyle babaya yönelim başlar ve kız çocuk eksikliğini 

babasından bir çocuk hayaliyle tamamlamayı arzular. Erkek çocuğun anneye 

yönelimi babası tarafından cezalandırılacağı korkusu ile son bulurken, ensest 

yasasını tanıyarak bu dönemi atlatırken, kız çocuk için süreç daha zordur(Tura, 

2017, s. 58). 

Freud, gelişim sürecindeki temeli, Oedipus Kompleksi ile cinsiyet 

açısından üstün görülen erkek üzerinden anlatmıştır. Bunun karşısında Sofokles’in 

yazdığı bir tragedya olan aynı zamanda Carl Gustav Jung’un psikolojik açıdan 

kullandığı Elektra kompleksi yer alır. Jung, Freud’un açıklamalarındaki gelişim 

süreçlerinde anneler ve oğulları arasındaki duygusal ve fiziksel bağı yoğun ifade 

ederken, kız çocuklarının gelişim süreçlerindeki boşluğa dikkat çekmek için bu 

ifadeyi kullanmıştır. Elektra Kompleksi, kız çocuğunun, öncelikle anne ile 

başlayan yoğun duygusal bağı sonrasında babadaki penisi fark etmesi ve cinsel 

organın sembolize ettiği her şeye sahip olma arzusu ile başlar. II. Dalga 
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Feministleri olarak adlandırılan grup, bu düşünceye karşı çıkar. Başta beden 

olmak üzere özne ve fallik kavramlarını önemserler. Kadın bedeni üzerinden 

cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşıdırlar. Biyolojik olan ile kültürel yani üretilmiş 

olan üzerinden kadını eksik ve alt konuma getiren fikirleri eleştirirler(Ertuğrul, 

2019). Cinsiyete dayalı her türlü ayrımın ortadan kaldırılması gerektiği ve 

bedenlerin özgürlüğünü savunmaktadırlar. Bu nedenle de Freud’un ‘penis 

kıskançlığı’ olarak nitelendirdiği ve kadına çocukluktan itibaren doğası gereği bir 

aşağılık kompleksi atfedilmesi durumunu eleştirirler. Çünkü toplumsal cinsiyet, 

toplum etkisi ile tetiklenen bir inşa sürecinin sonucunda bireylere dayatılan ve 

dolayısıyla da bireyin doğasından kaynaklanmayan, üretilmiş bir olgudur. Simon 

De Beauvoir’ın ünlü sözü “kadın doğulmaz, kadın olunur” bunu açıkça ifade 

eder(Beauvoir, 1970).   

Freud’un bu çalışmaların sonucu olarak, bireyin psikoseksüel gelişim 

evrelerinde yaşadığı aksaklık, saplantı, tatmin edilememe gibi travmatik herhangi 

bir deneyim davranışsal bozukluklara ve ruhsal dengesinin bozulmasına neden 

olabilmektedir. İd’in doyum arayan, yani haz ilkesi ile tetiklenen isteklerine 

karşılık, Ben, durumu mantık ve muhakeme gücüyle değerlendirerek bu istekleri 

“gerçeklik ilkesine” dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu süreçte, Ben gerçekliğe 

uymayan dürtülerin bilinç alanına girmesine engel olacak savunma 

mekanizmasını devreye sokar fakat bastırma gibi diğer mekanizmalar 

bilinçdışıdır(Tura, 2017, s. 60).  

Birey, dürtüleri ve arzuları ile toplumsal yasakların arasında sıkışır. Bu 

durum için Fenichel, içgüdülerin ikiye ayrıldığını ilkinin basit fiziksel ihtiyaçlar 

(açlık), diğerinin cinsel ihtiyaçlar olduğunu ifade eder(Tura, 2017, s. 48). İlk grup 

yaşam için itici bir güçken, ikinci grubun türün devamlılığı hedefi vardır. Kültür 

cinsiyetin önemini belirleyen, onu kişiliğe adapte eden bir unsur olarak 

görülebilir. Böylece yetişkinlik dönemine kadar içinde yaşadığı kültür ile 

şekillenen cinsiyet şemaları kişinin içsel çatışmalarını devreye sokar ve ruhsal 

düzenini bozabilir. Sonuç olarak Freud’un bireyin gelişim evrelerine dair 

kuramında bilinçdışı bastırılan travmalar için bir depolama alanı niteliğindedir. 

Lacan ise psikanalizi başka bir bakış açısı ile değerlendirir. Bilinçdışına 

odaklanır fakat bilinçdışını dilin yapılanmasına benzetmiştir. Bilinçdışı ile kültür, 
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kimlik ve dil arasında bağlantı kurmuş; bununla birlikte kültürel çalışmalara da 

katkıda bulunmuştur (Erkan, 2019).Lacan kültürün ve dilin, öznenin özneleşme 

sürecinin travmatik deneyimlerle ve kültürel temaslarla oluşumuna dikkat çeker. 

Dilin öznenin varlığına entegre olması ile birlikte birçok travmatik deneyimin de 

gelişim dönemlerinde ortaya çıktığı söylenebilir. Lacan seminerinden 

kitaplaştırılan Psikanalizin Dört Temel Kavramı Seminer 11.Kitap’ında öznenin 

belirleyicisi olarak şu ifadeyi kullanır: “Bilinçdışı, sözün özne üzerindeki 

etkileridir, sözün etkilerinin gelişimi içerisinde öznenin belirlendiği boyuttur; bu 

gelişimin sonunda bilinçdışı bir dil gibi yapılanır”(Lacan, 2017, s. 157). Bu 

perspektiften bakıldığında Lacan bilinçdışını, dil(simge)-insan ilişkisi üzerinden 

açıklar. Dilin içine doğan çocuk için bilinçdışının dil yapısına bağlı oluşması 

kaçınılmazdır. Bilinçdışının oluşumu, bilinçli olmayan ya da bilinçli olup 

sonradan bilinçdışına atılan bastırılmış dürtüler ile ilgilidir. Tura Lacan’ın 

bastırma kavramı üzerinden görüşlerini şu şekilde yansıtır: 

Lacan’ın bastırma mekanizmasını açıklaması dilbilimsel metafor kavramına 

dayanır. Metafor, bir söylemde dilbilimsel bir gösterenin yerine onunla 

eşzamanlı(senkronik-paradigmatik) ilişkide bulunan bir başka gösterenin ikame 

edilmesi edimidir. Böylece gösterilen değişmeden kalmakla beraber, 

gösterilenin kökensel göstereni yerini başka bir gösterene bırakmış olur. Bir 

örnek aydınlatıcı olacaktır: 

“Daha hayatının gençlik yıllarındaydı” cümlesinde “gençlik yılları” yerine 

“bahar” ikame edebilir: “daha hayatının baharındaydı”. Lacan’a göre insan 

kendi gerçekliğini giderek üst üste yığılan metaforlarla düşünür, böylelikle 

kendi gerçekliğiyle düşüncesi arasında bir uçurum meydana gelir. Üst üste 

yapılan metaforlar ardında bilinçdışı simgeler kalmıştır. İnsan kendi 

gerçekliğini giderek daha toplumsallaşmış simgelerle düşünür ve dile getirirken 

esas çıplak gerçekliğini dile getiren simgeleri geride, bilinçdışında bırakmış 

olur(Tura, 2017, s. 70). 

Lacan sözünü ettiği bastırma ile bilinçdışına atılan gerçekliği söylem 

kavramı üzerinden açıklar. Söylem, ifade edilmek istenen şeyin dilbilimsel bir 

gösteren yerine ona benzer ya da onunla ilişkili bir başka gösterenle 

karşılanmasıdır. Dilbilimsel bu yer değiştirme metafor olarak tanımlanır. Böylece 

kişi giderek daha fazla metafor ile düşünür ve kendi gerçekliğinden uzaklaşmış 

olur. Tüm bu gerçeklikler bilinçdışında kalır, metaforik simgeler şeklinde 

toplumsallaştırılır. Özne kişisel gerçeklikler ile değil kültürün ona empoze ettiği 

simgeler suretiyle gerçeklikleri kabul eder. Böylece ilkel dürtülerin 

gerçekleştirilmesi sonucu yaşanan haz duygusunun yerini, toplumda kabul gören 

davranışların gerçekleştirilmesi sonucu yaşanan tatmin alır. 



 

18  

Lacan, imgesel ve simgesel dürtüleri birbirinden ayırır ve özneyi öteki 

kavramı ile açıklar. Seminer'de bakış kavramı hakkındaki derslerin ana başlığı 

“objet petit a” olarak bakış üzerinedir"(Lacan, 2017). Bu noktadan hareketle, 

‘küçük a nesnesi’ olarak tanımlanan bu nesne her zaman ötekinin arzusu olarak 

değerlendirilen Lacancı anlayışın dürtüsel ve ilkel olanına işaret eder. Küçük 

harfler ile yazılan öteki a nesnesi imgesel yani bebeğin gelişimdeki ayna evresine 

denk gelen kişilik ve benlik oluşumunu ifade ederken, büyük harfler ile yazılan 

Öteki a nesnesi sembolik evreyi yani sıkı kuralların olduğu toplumsal hayatın 

bağlayıcılığına dikkat çeker. Bahsedilen ‘öteki’ tanımı ışığında, öznenin hayatına 

toplumsal bir bakış dâhil olur. Lacan, bakışı görme alanında hissedilen ve elden 

kaçırılan tam hâkimiyet sağlanamayan bir duygu olarak tanımlar. Lacan, "ben bir 

noktadan görebilirim, ama varoluşumda bana her taraftan bakılır" diye 

yazar(Lacan, 2017, s. 80). Dışarıdan bakış ile eksikliğini gören nesne, ötekini 

arzulayarak kendinde önceden var olan ve kaybettiğini düşündüğü şeye ulaşmaya 

çabalar. Bu durumda imgelerin görevi, kaybı ya da boşluğu tersine çevirerek 

boşluğun kendisinden zevk alınmasına dönüştürmektir(Ümer, 2018). Dolayısıyla, 

öznenin kendini bir ayna ya da bir sanatçının kendini tablonun içinde görmesi 

özneleşme sürecinin bir imge üzerinden hayat bulmasıdır. Ayrıca Lacan’ın da 

belirttiği gibi öznenin başkası tarafından kendisine bakıldığını bilmesi de kendi 

mevcudiyetinin bilincinde olmasıdır(Lacan, 2017, s. 114). 

Lacan için temel izlek öznenin özneleşme süreci olarak tanımlanabilir. 

Lacan insanı özne olarak görür. Onun için bireyin gelişiminde gerçeklik, imgesel 

ve simgesel düzen vardır. Bu üçlü ayrım dil ile oluşur ve şekillenir. Gerçeklik, 

genel anlamda gerçek olarak tanımlansa da, görülebilen, anlamı olan yani somut 

gerçekliği kapsamaz. Lacan’ın savunduğu Gerçeklik, ifade edilemeyen, soyut, 

kavramın olmadığı, boşluk ve ayrışmamış birlik olarak tanımlanır. Yokluk ve 

boşluk da yoktur. Bu nedenle, gerçekliğimizi ne kadar altüst etsek de Gerçeklik 

aynı kalır. Direk bunu şu cümle ile ifade eder: “Yer onun topuklarına yapışmış 

gibidir ve nereye giderse onunla beraber gelir”(Direk, 2017). Bu bağlamda ayna 

evresinin yarattığı birincil travmanın ötesinde bireyin ilerleyen zamanlarda 

yaşadığı travmatik deneyimler de Gerçeklik kavramıyla ilişkilendirilebilir. 

Yaşanan olay için artık sözcükler yoktur, ifade edilemez. Bu bakış açısıyla Direk 

travmayı, “zamanı askıya alan, kişiyi dünyadayken dünyasız bırakan” olarak 
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nitelendirir. Bu travmadan kurtulmanın da ancak bu travmayı duygulanımlarla ve 

sözcüklerle ilişkilendirerek mümkün olduğunu ifade eder(Direk, 2017). 

Bu bağlamda, Lacan’ın kuramının bir diğer önemli boyutu da çocuğun 

gelişim evrelerine dair sınıflandırmasıdır. Buna göre Lacan bu süreci birbirinden 

ayna evresi ile ayrılan imgesel evre ve simgesel evre olarak sınıflandırır. İmgesel 

evre, görsel olarak kendi benlik imgemizin inşasını işaret ederken, yetişkin birinin 

anne-baba ya da başka bir kişinin bakışıyla buluşmasını anlatmaktadır(Ümer, 

2018). Bu aşamada, bebeklik dönemi üzerinden bir örnek vermek gerekirse, 

bebeğin anne ile bir olma eğilimi ortaya çıkar. Tura’nın da belirttiği gibi bebeğin 

yanındaki yetişkin ya da anne ile iletişime girmesi parçalanmış bütünlüğünün bir 

araya geldiği ve varlığını anlamlandırdığı bir dönemdir(Tura, 2017, s. 76). Anne 

ile bütün haline gelerek parça parça olan imgelerini tamamlamaya çalışır. Kendini 

mememin bir uzantısı şeklinde görmesi ve ötekinin arzusu ile anneye yönelmesi 

aşamasında bu yönelimin tatminkâr bir karşılık bulması ile bebek özneleşme 

sürecinde doyum hissini yaşar. İmgesel aşama ‘ayna evresi’(6-18 ay) ile son 

bulur. Bu evrede bebek aynaya baktığında, kendilik bilinci, bedensel bütünlüğü ve 

kendi yaşantılarının farkına varır. Bu aşama özneleşme sürecinde önem taşır 

çünkü başkasıyla olan ilişki ve başkasının bakışı ona kimlik kazandırır. Çünkü 

Direk’in de belirttiği gibi öznelik, başkasının imgelik durumuyla meydana gelen 

bir formasyondur(Direk, 2017). Yani çocuk bu evrede kendisini artık anne ile 

dolayısıyla da evrenle bir olarak görmeyi bırakıp çevresi ile bir ben-öteki ilişkisi 

içine girer. Kendini evrenin geri kalanından bağımsız bir ben olarak görmeye 

başlayan birey kendi dışında kalan tüm özne ve nesneleri de ötekiler olarak 

ayrımsar ve kimliğini öteki üzerinden inşa etmeye çalışır.  

Simgesel evrede ise; çocuk konuşmayı öğrenmesi yani ideolojik bir yapı 

olan dile entegre olması ile babanın yani yasaların ve toplumsal normların alanına 

girer. Bireyin kendi gerçekliği sandığı bu evre aslında toplumsal bir inşa süreci 

sonucunda ortaya çıkmış ve dil üzerinden kurgulanarak yeniden ve yeniden 

üretilen bir değerler sistemidir. Lacan’ın gösterge olarak tanımladığı bu yapay 

gerçeklik, gösteren (özne) ile gösterilen (nesne) arasında hiyerarşik bir ilişkinin 

ortaya çıktığına işaret eder. Bu sebeple, Lacan objektif bir gösterilenin mümkün 

olamayacağını iddia eder. Lacan’a göre her bir gösterilen bir gösteren anlatımına 

tabidir ya da bir aktarım içerir(Lacan, 2017, s. 51). Gelişim aşamasında, bu 
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değerler sistemi özneye bu gösteren yani dil üzerinden empoze edilir. Öznenin 

güçlü olmadığı ve ondan daha üst bir kolektif bilincin olduğu bir dönemdir. 

Ayrıca Saussure’ün akrabalık, konumlar ve gösterenler ilişkisini de içerir. Erkan 

makalesinde, “birey kendi gerçekliğinden kopar, ona dayatılan, kendi yaratmadığı 

yalnızca tabi olduğu dilin düzenini kabullenmek zorunda kalır” ifadesini kullanır 

(Erkan, 2019). 

Simgesel evreye girmesiyle birlikte çevresiyle bir ben-öteki hiyerarşisine 

dâhil olan birey için Lacan iki farklı ötekiden bahseder; Büyük ve küçük öteki. 

Büyük öteki baba yani sistem/yapı ile özdeşleştirilir. Simgeleştirilen baba, çocuk 

için uyulması gereken kuralları, kaçınılması gereken davranışları yani önüne 

konulan engelleri ifade eder ve çocuğun bu süreci sağlıklı geçirmesi önemlidir. 

Örneğin, toplumsal bir yasağı tanıtmak için, çocuğun bilincine kastrasyon korkusu 

yerleştirilir. Simgesel dönem, hadım edilme(kastrasyon) korkusunun, ‘baba adı’ 

üzerinden bilince yerleşmesidir. Erkan bu konuyu şu şekilde açıklar: “Kastrasyon 

(hadım edilme) korkusu taşıyan özne, kendi varlığını, bilincini ‘Öteki’ üzerinden 

ve onun dolayımında inşa etmeye çalışır. Bu, aynı zamanda sürekli bir 

yabancılaşma durumu yaratır çünkü kendini simgesel düzen içinde tanıyamaz. 

Gerçekten kopan birey dil ve sembolik düzen içinde yaşadığı kopuş nedeniyle 

travmatik bir deneyim yaşar”(Erkan, 2019). Lacan’ın çerçevesini çizdiği kimlik 

inşa süreci, öznenin kendi gerçekliğinden kopmasıyla simgesel düşünme edimi 

arasında oluşur. 

İnsan için salt düşünce mümkün değildir, dil ile üretilmiş toplumsal 

üretimlerle düşünür. Kendi gerçeğini, bilinçdışına iter. Bu nedenle de Lacan, 

bilinçdışının sabit bir anlamının olmadığını, tıpkı dil gibi bir devinim içinde 

olduğunu ve değişkenlik gösterdiğini vurgular(Lacan, 2017, s. 29). Simgesel 

düşünme, toplumda varoluş çabası için kullanılan bir dilin oluşturduğu gerçekliğin 

bir yansımasıdır. Dilden arınmış bir düşünce mümkün değildir ifadesini kullanan 

Tura, şu soruyu da yöneltir: “Dil zaten düşüncenin basit bir aracı, bir ifade biçimi 

değil mi?”(Tura, 2017, s. 90). Bir ifade biçimi olarak dil, özneleşme sürecinde 

özneye zihinsel bir yön verir. Dil aracılığı ile kültürel kabuller, gelenekler, 

toplumsal kurallar özneye entegre olur ve ortaya çıkan söylemin aktarılmasında 

rol oynar. Dolayısıyla, özne kültürel hayata dâhil olmasıyla, dili kullanarak 

nesilden nesile aktarılan bir söylemi de içselleştirmiş olur. Simge düzenine giren 
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özne kendini aile ve toplum içerisinde bir konuma yerleştirir. Böylece dil, öznenin 

gerçekliği ve ötekilerle olan bağlantısını sağlar (Tura, 2017, s. 91).Dile 

entegrasyon ile tetiklenen sosyal bağlantının başlamasıyla hem bilinçdışı hem de 

kültürel özne oluşur.  

Bireyin simgesel alana yani kültür alanına girişi Lacan’a göre travmatik bir 

deneyimdir. Çünkü imgesel evrede kendisini annesi ile ve evren ile bir bütün 

olarak gören çocuk simgesel evrede ben yani evrenin geri kalanından ayrı ve 

kopuk bir özneye dönüşür ve bu kopuş çocuğun imgesel evredeki haz kaynağı 

olan birlik, bütünlük, tamamlanmışlık ve huzur duygularından mahrum kalmasına 

yol açar. Bu yoksunluk ve mahrumiyet duygusu bireylerde hayatları boyunca 

devam edecek olan bir arayışı tetikler. Dolayısıyla Lacan, öznenin ben olma 

sürecini, kültürün düzenine girerek kaybettiklerini araması olarak tanımlar. İnsan 

hazza sahip olduğu, ben ve öteki ayrımını yaşadığı ayna evresinden önceki 

doyumuna ulaşmaya çalışır. Kimlik kazandıkça özne, yabancılaşır, kendi 

kimliğinde zorunlu bir sürgün yaşar(Erkan, 2019). O, bütünlüğünü kaybetmişlik 

ve yoksunluk hissi ile kendi gerçekliğini kaybetmiş bir öznedir. Bilinçdışında 

kalan gerçeklik, simgesel düzenin gerçekliği ile örtüşmez ve özne doyuma 

ulaşamaz. Bireyin arzuladığı doyuma ulaşamaması onda çeşitli nevrozlar yaratır. 

Bireyin bir toplumda var olma çabası, arzularını toplum kurallarına uygun 

şekillerde dönüştürerek bu arzularını kabul edilebilir halde sunması ile ilişkilidir. 

Çaba ve uyum bireyi toplum dışında kalmaktan kurtarır. Nevrotik bozuklukların 

devreye girdiği durumlarda ise birey arzularının toplumla uyumunu yakalayamaz 

ve kendinde eksiklik ya da izolasyon olarak gördüğü bu yalnızlığı keyfe çevirmek 

için çeşitli yöntemlere savrulur. Birey, iç dünyasında saklanabilmek, toplumsal 

yargılardan uzak durmak, kendileşmek adına içine kapanarak iç dünyasında ona 

mutluluk yaşatabilecek bir yolu takip eder. Bu noktada çokça karşılaşılan, 

toplumlarda mutluluğu elde etmek ve bireyi rahatsız edecek tüm acılı 

durumlardan uzak tutmak amaçlı keyif verici madde kullanımları yaygındır. Freud 

bu yöntemlerin bireyde yarattığı etki için: “Çile gidericinin yardımıyla her zaman 

için gerçekliğin baskısından uzaklaşıp daha iyi duyumsal koşullar sağlayan kendi 

dünyalarına kaçabileceklerini bilirler” ifadesini kullanır(Freud, 2011, s. 67).  
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Freud’un çile giderici olarak tanımladığı yöntemlerin dışında, bireyin arka 

plana atılmış bunalımlarının da tetiklediği ve bir türlü olmak istediği kişi 

olamadığında farklı yöntemler gün yüzüne çıkabilir. Birey ulaşmayı arzuladığı 

hazzı kısa süreliğine de olsa elde edebilir veya hiçbir zaman ulaşamayacağı 

telaşına kapılıp içindeki ‘thanatos’u (ölüm itkisini) devreye sokabilir. Thanatos, 

umutsuzluğun pençesine hapsolan birey için kaçıştan ziyade bir meydan okuma, 

var olma edimi ile özdeşleştirilebilir. Öte yandan feminist bir perspektiften 

değerlendirmek gerekirse kadın da yaşadığı dezavantajlı durum karşısında 

varlığını ortaya koyamadığını ve zihnindeki özgürlük düşüncesini 

gerçekleştiremediğini fark eder. Eril normların dışına itilen ve denetim altında 

tutulan kadın fark ettiklerinin altında ezilir. Bu farkındalık, ulaşılmaz bir hedefin 

çaresizliğine dönüşerek kadını da kendini ifade biçimi olarak seçtiği ‘thanatosa’ 

yöneltir. Yaşamı boyunca cinsiyet ayrımlarını ve haksızlıkları dile getirmiş 

Virginia Woolf, Anne Sexton, Sylvia Plath, Nilgün Marmara gibi birçok başarılı 

kadın şairin bu yolu seçerek hayatlarına son vermesi tesadüf değildir.  

Thanatos, Yunan Mitolojisinde ölümün kendisi olarak tanımlanırken, 

Freud için de önemli bir kavramdır(Öztürk, 2019). İnsanın içinde barındırdığı 

yıkıcılıktır. Daha önce de belirtildiği gibi, her insanda yaşam enerjisini karşısında 

ölüm itkisi vardır; birey içine düştüğü çıkmazda ölüm itkisini devreye sokar. 

Kadın açısından ise birey olarak toplumda var olma savaşını verirken yaşadığı 

ezilmeler çaresizliğe dönüşür ve ardından fiilen zaten var olamadığı yaşamdan 

ayrılma isteğinin seçimiyle son bulur. Travmatik deneyimlerin gölgesinde kadının 

kendini ifade ve ispat çabalarının yetersiz kalması, onun yaşamla ters düşmesine 

sebep olmaktadır.         

1.2.TRAVMA TEORİSİ VE KADIN 

 

 Travma, kadının ruhsal ve bedensel özgürlüğünde yaşadığı kısıtlamalar ve 

karşısında örülmüş duvarlar ile mücadelesi bağlamında feminizmin başlıca ilgi 

alanlarından biri olmuştur. Kadın bir dönemin, en değerli ve kutsal varlığı iken 

mülkiyet fikrinin ortaya çıkışıyla erkek için de bir nesne, sahiplenilecek bir ‘şey’ 

olarak karşımıza çıkar. Kadın dil alanının dışına itilir ve sözün sahibi olmaktan 

alıkonulur, bunun sonucu olarak da onun gerçekliği başkalarının söylemleri 

üzerinden şekillendirilir. Bu süreç, kadının bir özne olmaktan alıkonularak akıl ile 
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özdeşleştirilen erkeğin inşa etmiş olduğu hiyerarşik bir hegemonya içerisinde bir 

nesneye indirgenmesi ile sonuçlanır. Böylece kadın bedeni ve zihni artık kendini 

güç pozisyonuna konumlandırmış olan erkeğe tabi hale gelir. Görevlerini -

toplumda belirlenmiş ve ona atfedilen- roller için yerine getirmesi gerekliliğini 

kabullenir ve bu rolleri içselleştirir. Bu görevler adı altında kadın için özel alan, ev 

içi işler ve doğum gibi görevleri içeren bir yükümlülük halini alır. İdeolojiler 

pençesinde kadın toplum içinde kendine, yalnızca anneliğinin saygınlığı 

çerçevesinde yer bulabilir. Çünkü kadın değil doğurgan olan anne vardır. Kendi 

bireysel istekleri ve haklarından ziyade ataerkil ideoloji tarafından ona sunulan ya 

da daha doğru bir ifadeyle dayatılan değerleri benimser. Benliğin bu şekilde yok 

sayılması bu deneyimlerin kadın üzerinde travmatik etkiler yaratmasına neden 

olur. Bu noktada travmalar kadın üzerinde sadece fiziksel değil örtük ve ruhsal bir 

şiddetin de var olduğunu kanıtlar niteliktedir. Her iki şiddet ataerkiye hizmet eden 

kadını şeyleştiren ve toplumsal ideolojinin baskısı altında ezilmesine sebep olan 

bir temele sahiptir. Aslında kadın şiddet ve bununla birlikte yaşamına dâhil olan 

travmaların etkilerini içselleştirir. Bu bağlamda kadın içselleştirdiği ve yaşamına 

dair baskıladığı tüm bu deneyimleri kendini topluma adapte etmek için kabullenir. 

Düzeni değiştirmek, söz söylemek şiddete karşı durmak yerine altında ezildiği 

travmanın etkisi altında yaşamını sürdürür. 

 Kadın için travmanın başlangıç noktası özel alana hapsedilmektir. Kadın bu 

özel alanda gelişim gösteremediği gibi hem haklarından hem de toplumdaki 

varlığından vazgeçmek zorunda bırakılır. Bu nedenle erkekler tarafından ikincil 

ve eksik, ‘öteki’ olarak görülen kadın baskı altında tutulmuş bir obje ve bir kurban 

olarak betimlenir. Eğitim kurumları kadınları dışlar, evlilik kurumu ise kadınları 

boyunduruğu altına alır. Wollstonecraft, kadınlar zevk verici konumlarından 

çıkarılmalıdır düşüncesini savunur. Rousseau’nun Emile adlı kitabında 

belirttiği“Bir kadın nasıl olmalı?”, “Kadınla erkek aynı şekilde eğitilemez” gibi 

fikirlerine karşı çıkar. Rousseau kadına erkeğe bağımlı olma, iyi bir anne olma ve 

her koşulda erkeği mutlu etme gibi görevler atfederek kadınları ikincil varlıklara 

indirger. Kısacası yazara göre kız çocuklarına doğumdan itibaren kadın 

muamelesi yapılması ve çocuklara doğru ve eşitlikçi bir eğitim yerine toplumsal 

normlara uygun geleneksel kadınlık vasıfları kazandırmayı hedefleyen kısıtlı bir 

eğitim almalarının sağlanması ile topluma birer anne ya da eş olarak sunulmalarını 

garantiler(Wollstonecraft, 2012, s. 124). Dolayısıyla kadına atfedilen bu türden 
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bölünmüş kimlikler kadın benliğinin ve bireyselliğinin yara almasına neden olarak 

kadının yıkıcı bir travmaya maruz kalmasına yol açar. 

 Devlet politikaları da, kadının toplumda özel alan içinde kalması için bir 

çeşit yöntem olarak görülebilir. Çünkü devletin var olması ve sürekliliği için insan 

üretimi gereklidir ve bu kadının görevidir. Kamusal alanda kadının varlığı ve 

zihnen ve bedenen özgür olması devlet içerisindeki kurumsal yapıların üzerine 

inşa edilmiş olduğu eril ideoloji için tehlikelidir. Bu nedenle, kadının indirgenmiş 

olduğu ikincil pozisyonda kalması için din, evlilik kurumları gibi ideolojik yapılar 

oluşturulmuştur. Bu tip kurumların meşrulaştırdığı özel alan içindeki kadın imgesi 

kadını bu özel alana hapseder. Bu bağlamda cinsiyet politikalarının genelinde 

olduğu gibi bir nesne, doğurganlığı ve bedeni üzerinden tanımlanan bir araç 

olarak görülen kadın, fikrini ve varlığını ortaya koymak yerine kendini feda 

etmeyi seçmesi için baskılandırılır. Bu seçim onun değil toplumsal roller adı 

altında belirlenen bir tahakkümün sonucudur. Bir karar almak ya da seçim 

yapmak onun elinde değildir. Dolayısıyla kadın için doğrudan kendini ilgilendiren 

karar alma mekanizmalarında dahi varlık gösterebilmesi sınırlandırılır. Bu 

sınırlandırmalar soykırım deneyimlerinde de gözlemlenen benlik kaybı 

kavramının aynı şekilde kadını da tüm hayatı boyunca travmatik deneyimler 

yaşamaya sevk eder. 

 Kadının konumlandırılmasına bakıldığında, kadının toplumsal algı 

içerisinde beden ile özdeşleştirilmiş olduğu net bir şekilde gözlemlenebilir. Çünkü 

toplumsal normlar kadını beden üzerinden idealleştirir ve işlevselleştirir. Kadın 

hem annelik için hem de erkeğin cinsel fantezilerine hizmet etmesi için bedene 

indirgenir. Kişilere yüklenen bu toplumsal cinsiyet rolleri, kadını ailenin 

merkezine alır ve ev içinde de yeniden üretim için bedeni ile varlığının önemli 

olduğunu yansıtır. Dolayısıyla kadının diğer vasıflarının öneminin kalmadığını 

Şehriban Şahin Kaya “Televizyonda Kadın, Sağlık ve Hastalık” makalesinde 

beden imgesi üzerinden “Beden büyük bir dikkat ve çabayı hak eden biricik nesne 

olarak inşa edilirken, öznenin sorgulama ve eleştirme potansiyeli de yok edilmiş 

olur” şeklinde anlatır(Kaya, 2011).Dolayısıyla kadının bu şekilde bedene 

indirgenmesi kadının maruz kaldığı travmatik deneyiminin temelini oluşturur. 

Görselliğin ön plana çıkması, ideal bir beden imgesinin medya ve eril ideoloji gibi 

çeşitli etmenler tarafından belirlenmesi ile kadın, bedeni içine sıkıştırılmış ve 

onunla tanımlanır duruma gelmiştir. Ataerkinin hâkimiyeti, kadını tanımlarken 
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mantık ve bireysel yetilerini hesaba katmaz bunun aksine onu toplumun 

öngördüğü ahlaki ve bedensel figür olarak belirlediği bir alana yerleştirir. Böylece 

beden ve dışsal bir gözden beğeniye tabi olması, kadının bir obje olarak 

betimlenmesinden farksızdır. Çünkü kadın bedeni erkeğin dikkatini harekete 

geçiren ve seçimini tetikleyen bir etkendir. Ayrıca kadın korunması gereken 

namusu ve hoşa giden bir çekiciliğinin olması üzerinden ikincil durumunun 

pekiştirilmesi ile toplumda konumlandırılır. Zihinsel bir niteliğe sahip olması 

önemsizdir ve toplumun belirlediği ölçüde sınırlı bir akla sahip olması 

yeterlidir.Salt bir beden olarak varlıkları bile harici bir eril gözün ya da bakışın 

onayına tabidir. Bu durum Rousseau’nun daha önce adı geçen aynı metninde yer 

alan aşağıdaki sözcüklerde gözlemlenebilir: 

 

Kadınlar, niteliklerine verdiğimiz kıymet, ahlak ve güzelliklerine gösterdiğimiz 

önem oranında bize tabidir ve hem çocukları hem de kendi şahısları erkeklerin 

himayesi altındadır. Yalnız saygıya layık olmaları yeterli değildir; kendilerine 

saygı gösterilmesi de gerekir. Güzel olmaları tek başına anlamsızdır; hoşa 

gitmeleri gerekir. Namuslu olmaları yetmez; namuslu olduklarının 

onaylanmasına ihtiyaçları vardır (Rousseau, 2018, s. 227). 

 

Kadına çocukluğundan itibaren bir nesne ve erkeğine tabi olduğu 

düşüncesi dayatıldığı için kimlik arayışına çıkar yol bulmakta güçlük çeker. 

Ruhsal bir bunalımın içine sürüklenen kadın, bedensel özgürlüğünün yanı sıra 

ruhsal özgürlüğünü de kaybeder. Cinsiyetçi yaklaşımların kadını yok sayması, 

egemenliğin erkeğin elinde kalmasını kolaylaştırır. Çünkü kadın, takip eden 

jenerasyonlara da içselleştirmiş olduğu bu normları aktarır. Bu bakış açısı ışığında 

Wollstonecraft, Fransız Devrimi’nin cinsiyetçi tutumunu ve Rousseau'nun 

kadınlara yönelik fikirlerini eleştirir. Ona göre devrimin eşitlik, özgürlük, insan 

hakları gibi büyük söylemleri, kadınları içine almayacak şekilde erkek dünyasına 

göre şekillenmiş olup, kadın haklarını göz ardı eder. Kadınlara atfedilen akıl 

noksanlığı ve bir erkeğin himayesinde olmaları gerektiği düşüncesi çerçevesinde 

kadınların ikincil konumlarının muhafaza edildiği ve bu duruma yönelik 

sorgulamalara da ket vurulduğu Wollstonecraft’ın en temel iddiasıdır. Zihinsel 

anlamda bastırılan kadının döngüsünü, “Aşka ve şehvete köle olan yaratıklar 

olarak resmedilip küçük düşürülen kadınlar acıklı durumdadırlar. Zihinsel 

yetilerden yoksun bırakılırlar ve hakikat onlardan gizlenir. Çocukluklarından 

itibaren güzelliğin kendilerinin dayanağı olduğu fikri ile yetiştirilip zihinsel 
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gelişimleri sınırlandırılmaktadır” ifadelerini kullanarak vurgular(Wollstonecraft, 

2012, s. 41). Kadınların erkekler gibi zihinsel faaliyetlerinin geliştirilmesi ve aynı 

haklara sahip olmaları gerekse de toplumsal düzenin sınırları keskindir. Kadının 

gelişimi, kendi kimlik bunalımları ve daha nicesi ile mücadele edebilmesi, 

cinsiyetin eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve bilgi sahibi olmak için kadının 

aklının ön plana çıkması gerekir. Tam da bu noktada ben olmaktan alıkonulduğu 

ve ben olarak kabul edilmediği durumu aslında kadının insansızlaştırılması olarak 

da değerlendirilebilir. Bu görüş ışığında, feminist bilinç, yaşanan baskının ortaya 

çıkması için ‘kişisel olanın kamusal alana’ taşınması gerektiğini savunur(Arat, 

2017, s. 74). Artık ev içine sıkışmış, susturulmuş ya da sadece anne ve eş olma 

rolünün altında ezilmiş kadının aksine, güçlü, kendini ve çevresini sorgulayan ve 

içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için çaba harcayan bir kadın imgesinin 

toplumun gidişatını da olumlu açıdan değiştireceği yadsınamaz. Yalnız kadınların 

dünyası değil, dünyanın kendisi de değişmelidir görüşü ortaya çıkar(Arat, 2017, s. 

81). 

 Geçmiş yüzyıllara baktığımızda da kadının toplumdaki yeri, konumu ve 

onun için belirlenen roller annelik etrafında döner. Annelik kadın için istekten 

ziyade gereklilik iken hem evinde itaatkâr eş rolü hem de iyi anne olma baskısını 

oluşturur. Kadın her zaman kendine dışsal ya da harici bir varlık olarak 

tanımlanır. Birinin eşi, birinin kızı ve ya annesi olarak tanımlanır. Tek başına bir 

varlık gösteremez. Kadın için deneyimleri bir seçim değildir ve seçemediği bir 

şeye mahkûm olur.  Annelik Sevgisi adlı kitabında Badinter baba ve koca 

otoritesinin kadının üzerindeki egemenliğinin Aristo’nun bakış açısıyla da 

kuvvetlendirildiğinden söz eder. Aristotales’in “Ekilmesi gereken toprak gibi 

kadının da tek meziyeti, elverişli bir karına sahip olmasıdır” yönündeki ifadesini 

eleştiren Badinter bu bakış açısının kadını bedene indirgediğini vurgular(Badinter, 

1992, s. 17). İşlevselliğinin sadece doğum olması açısından kadının akıldan ve 

güçten yoksun bırakılması tarih boyunca kadının maruz kaldığı bir durumdur. 

Konumu itibariyle varlık gösterme çabasının sonuçsuz kaldığı da açıktır. 

Annelik kurumunun kendisine dayattığı çelişkilerin tutsağı olan kadın, 

bilinçaltında ona atfedilen görevlerin kıskacında kalmıştır. Toplumda bir yer 

edinme mücadelesinde anneliği seçen kadın, var olamadığı gibi kadınlık vasfını da 

kaybetme tehdidini yaşamıştır. Ruhsal ve zihinsel olarak bu karmaşanın kişiliği 

etkilememesi mümkün değildir. Toplumda kısıtlanan rolü, kadının gelişmesi 
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önünde bir engeldir. Ataerkil ideolojiye göre şekillenen “Bir ulus ne kadar zengin 

ve kültürlüyse, anneler de o ölçüde annelik görevlerinden kopuyor” düşüncesi 

ideal kadının aydınlanma ve akıl yoksunu olmasına, tutkudan uzaklaşmasına, 

uykuda kalmasına ve nihai amacının çocuk yetiştirmeyle sınırlanmasına yol açtığı 

açıkça görülmektedir(Badinter, 1992, s. 151). Kadından beklenen, kendi hazlarını 

ve isteklerini bir kenara bırakıp, toplum için tek faydalı olacağı düşünülen üretimi 

sağlamaktır. İkincil statü, kadınlığına ihtiyaç duyulduğunda ise hoşa giden haz 

simgesi olması fikri ise derin yaralarının yüzeyidir. Rich’in de kim olduğunu ve 

var olup olmadığını sorguladığı satırlar yaşadığı bunalımın derinliğini gösterir 

niteliktedir: 

Bu gece anlıyorum 

Ehliyetimdeki fotoğraf ben değilim,  

Evlilik sözleşmemdeki isim bana ait değil. 

Eğer ben size babasının en gözde kızını hatırlatıyorsam,  

Yeniden bakın.  

Annem demeye ihtiyacım olan kadın ben doğmadan önce susturulmuş (Rich, 

1975). 

 

Kadın olarak varlık gösteremeyen, yalnızca anne olarak toplum içerisinde kabul 

gören kadın kendisini daha derin bir girdabın içinde bulur ve yaşadığı travmatik 

deneyimler katlanarak yoğunlaşır. Evren Balta Paker, "Anne ya da Değil? Annelik 

Etme Meselesi Üzerine" başlıklı makalesinde durumu şöyle anlatır: 

 

… anne olduktan sonra fark ettim ki bu kimlik gerçekten bir kadın, hem de 

feminist bir kadın olarak o güne kadar baş etmek zorunda kaldığım her şeyden 

çok daha zor. Temelde dört duvar arasında geçen ve hiç bitmeyen, ne gecesi ne 

gündüzü olan, tam zamanlı bir işi hiç söylenmeden ve hatta bu durumdan çok 

hoşnutmuşsunuz gibi yapmanız gerekiyor... Üstelik bu yalnızca sizinle çocuğu-

nuz arasında bir ilişki olarak da kalmıyor, sizinle bütün toplum arasındaki bir 

ilişkiye adım atıyorsunuz. Hamile olan ya da yeni çocuğu olmuş olan pek çok 

kişinin şikâyet ettiğini duymuşsunuzdur, ya da bizzat kendiniz bundan şikâyet 

etmişsinizdir. Hamile kaldığınız andan itibaren sanki o beden size ait değil, 

sokaktan geçen tanımadığınız yaşlı teyze karnınıza dokunuyor, bir diğeri size 

nasıl yürümeniz gerektiğine dair öğütler veriyor, ne yiyip ne içtiğiniz toplumsal 

bir mesele haline geliyor. Örneğin hamileyken sigara içiyorsanız daha bebek 

doğmadan kötü bir anne olacağınıza bütün bir toplum karar veriyor(Paker, 

2009). 

 

 Sonuç olarak, kadın figürü ezilmenin mücadelesini verirken ruhsal 

çöküntülerle de başa çıkmak zorunda kalır. Çünkü kadınlar sürekli olarak 

oldukları ve olmaları beklenen şey arasındaki boşlukta asılı kalmak zorunda 

bırakılırlar. Kendi kimliklerini tanımlarken sürekli olarak sabit, değişmez bir eril 

otoritenin denetimine maruz kalarak hayatları boyunca tabiri caizse sansürlenirler. 
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Dolayısıyla kadın hem kendi hem de baskın eril ideoloji ile yaşadığı çatışma 

sonucunda travmatize olur. 19.yy. ve sonrasında değişen istekler ve özgürleşme 

arayışı ile kadın, artık bu travmatik deneyimlerinin altındaki ikincil konumu kabul 

etmemeye ve kamusal alanda varlık göstermek için mücadele vermeye başlar. 

Mücadelesini edebiyatın iyileştirici etkisi ve kadınlık deneyimlerinin travmatik 

yönlerini de gözler önüne sererek gerçekleştirir. Feminist düşünce tüm bu 

deneyimler ve yansımalar ile hızla ve kapsayıcı bir şekilde genel ve herkes için 

eşitlikçi bir dünya görüşünü ifade etmeyi hedefler. Beden aidiyeti ve kimliğin 

özdeşleşmesi ile birlikte, kadın için rahatsız edici olanın baskıya boyun eğmek 

olduğu düşüncesi hâkim olur. Hem bedeni hem de ruhu yok sayılan kadın, 

kimliksizleştirilme ve ötekileştirilmesinin sancısını hissederek yeniden doğmak ve 

varlığını ispat etmek için ifade gücünü devreye sokar. Çünkü kadın hareketinin en 

temel çıkış noktası var ve özne olma düşüncesidir. Zihinsel sorgulamaları ile 

birlikte kadın, kendi bedeni ve aklına hâkim olma mücadelesini kalemi ile de 

vermeye çabalar. 

 

1.3.TRAVMA VE EDEBİYAT 

 

 Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini estetik bir dil kullanarak ifade 

biçimi olarak tanımlanabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, travma ise insanı 

derinden sarsan, ona ruhsal açıdan bir çöküş yaşatan ve bunu çeşitli durumlarda 

tekrar tekrar yaşamasına neden olan rahatsız edici bir olay olarak ifade edilir. 

Travmalar yalnız kişisel değil aynı zamanda toplumsal olarak da yaşanabilir. Bu 

bilgiler ışığında, edebiyat ve travma ilişkisi tahakkümler ve savaşlar gibi insanlık 

için yıkıcı tecrübelerin temelini oluşturur. Edebiyat, öz, benlik, var olma 

çabalarının ezici bir güç ile yok edilmesinin en etkili ifadesi olmuştur. Soykırım 

olarak tanımlanan benliklerin yok edilme edimi kolektif travmaların ve bunun 

üzerine yazılmış tüm sanat eserlerinin güçlü bir tetikleyicisidir.  

 Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının bireyler üzerindeki yıkıcı etkileri, 

özellikle de insanların kimlik bunalımları ve kendi olma arayışları edebiyata 

yansımıştır. Modernite ile birlikte, kişinin toplumdan ayrı bir ben olması, özgür 

benlik düşüncesi önem kazanmıştır. Bu öz çabası, toplumsal yıkımlardan 

etkilenmiş ve ifade güçlüğüne dönüşmüştür. Susturulmuş topluluklar sanat 

eserlerinde varlık göstermişlerdir. Modernite, kişiye varlık gösterme, farkında 
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olma ve sorgulama yetisi kazandırmıştır fakat ideolojilerin baskısı ve benlik 

çatışması uzlaşamamıştır. Sartre bu uzlaşmazlık karşısındaki yenilgiyi “İnsan 

özgürdür ve bunun farkındadır; bu farkındalık ile özgürlük şuuruyla yaşamaya 

mahkûmdur” (Sartre & akt. Özkan, 2017) şeklinde ifade eder. Kişi var olma ve 

ideoloji tarafından yok sayılma çelişkisinin eşiğinde kalır. Özgürdür fakat bu 

sınırlı bir özgürlüktür.  

İdeolojik bir baskı elinden çıkan ve bireyde bir yokluk hissi oluşturan bu 

durum istemsiz bir kimlikten kopuş aynı zamanda bireylerde ruhsal bir yok oluş 

arzusunu da tetikler. İdeolojik sistemlerin dâhil olduğu noktada bireyin 

kimliksizleşmesi, doğal afet gibi ani travmatik olaylardansa Herman’ın da 

belirttiği gibi “ insan eliyle yaşanan suç, şiddet gibi travmatik olayların yıkıcı 

etkilerinin birey üzerinde daha kalıcı hasarlara neden olduğu” fikri ile 

bağlantılıdır(Herman, 2007). Çünkü rahatsız edici bir varlık hayalet gibiyse, 

geçmişteki yaşantılar her zaman kalır. Dahası kayıplar özeldir ve kişisel düzeyde 

sevilen bir kişinin ölümü ya da daha geniş bir ölçekte, ırkçılığın getirdiği kayıplar 

ya da Yahudi soykırımıyla, Yahudiler üzerindeki etkileri ve Nazi katliamının 

kayıpları gibi, toplumların hem yaşamları hem de kültürlerinden etkilenen 

kurbanlarını içerir(LaCapra, 1999).İndirgemeci ve kimlikleri hiçe sayan, basit 

anlatımlamaya sevk eden bir anlayışa alternatif olarak travma edebiyatı iyileştirici 

ve bireyin özgürleştiği bir alan yaratır. Kayıplar ve kayıplar neticesinde yaşanan 

yokluk hissinin kişide yarattığı nevrozun tüm çıplaklığı ve detayları ile 

anlatılmasının önemini vurgulamak bu noktada kritiktir. Soykırımlar, politik 

savaşlar, askeri rejimler gibi toplumsal yaralar bunlara maruz kalan her bir birey 

içinde bir ‘anlatma isteği’ ya da bir dışavurum ihtiyacını tetikler. Bu durumda 

anlatma ya da ifade etme edimi bu toplumsal şiddet araçlarına karşı bir direniş 

halini alır. Bu tür travmatik deneyimlerin edebiyata yansıması ‘travma edebiyatı’ 

olarak nitelendirilir. 

 Toplumlara yapılan soykırımlarda çeşitli işkence yöntemleri de 

kullanılmıştır. Tülin Sadıkoğlu’nun da Dilsiz Yara: Feride Çiçekoğlu’nun 

Yapıtlarında İşkence ve Travma adlı çalışmasında belirttiği gibi işkenceler gerek 

bedensel gerekse ruhsal olarak ayrılsa da, her ikisi de kişinin benliğini yok etmek, 

bilinç kaybı yaşatmak, onur kırmak ve özgüvenini sarsmak amaçlıdır(Sadıkoğlu, 

2010). Nazi Almanyası döneminde Yahudilerin yaşadıkları, Srebrenitsa 

katliamları gibi toplumsal varlığı da yok etme amaçlı travmatik olaylar bunların 
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örnekleri arasında yer alır ve bu travmatik deneyimleri ve yaşantıları ortaya koyan 

bunlarla yüzleşen ve bir hesaplaşma içine giren ve bu şekilde yaşananların 

unutulmamasını sağlayan eserler travma edebiyatının önemli örnekleridir. 

 Edebiyatın bu noktada iyileştirici etkisi ve geçmiş yaşantıları zihinden silme 

reaksiyonu olmaksızın, insana travmayı ve deneyimlenen durumu ifade edebilme 

yetisi sağladığı açıktır. Toplumlar bireylerin mutluluklarından ve 

özgürlüklerinden güvenlikleri uğruna vazgeçmeleri üzerine kuruludur ve tek 

başına bu durum bile aslında birey için bir anlamda travmatiktir. Bu bağlamda 

travmayla sonuçlanan bu tür bir saldırganlık bireyleri bir arada tutarak toplumun 

sürekliliğini sağlama işlevi için de kullanılmıştır. Freud bu durumu ‘küçük 

farkların narsizmi’ kavramı üzerinden açıklar: 

Öyle görünüyor ki, insanların bu saldırganlık eğilimlerinin tatmininden 

vazgeçmeleri kolay olmayacaktır; bu eğilim olmadan kendilerini rahat 

hissedemezler. Bu içgüdüye dışarıdan gelenlere düşmanlık besleme şeklinde bir 

çıkış yolu tanıyan küçük bir uygarlık çevresinin sağladığı avantaj yabana 

atılmamalıdır. Saldırganlıklarının dışavurumuna maruz kalacak başka bir 

topluluk olduğu sürece, çok sayıda insanı birbirine sevgi bağı ile bağlamak 

mümkündür. Komşu topraklarda yaşayan ve birbirlerine başka açılardan da 

bağlı olan toplulukların, örneğin İspanyollar ile Portekizlilerin, Kuzey ve 

Güney Almanların, İngiliz ve İskoçların, vs. birbirleri ile çatışmaları ve alay 

etmeleri olgusunu başka bir yerde tartışmıştım. Buna, pek de açıklayıcı olmayan 

"küçük farkların narsisizmi" adını verdim. Burada, saldırganlık eğiliminin, 

topluluğun üyelerinin bir aradalığını kolaylaştıran, rahat ve nispeten zararsız 

bir tatmini söz konusudur(Freud, 2011, s. 86). 

 Bireylerin yaşadıkları travmatik durumlarda kendilerini diğerlerinden 

ayırması ve aynı durumu yaşayan bireylerle ortak bir kader bağı kurmaları ile bir 

arada kalmalarının kolaylaştığı görülür. Çünkü topluluklar bu şekilde bir arada ve 

bağlı kalırlar. Dolayısıyla fiili saldırganlık ya da şiddet olaylarının yarattığı 

travmalar kadar bu tür örtük ya da ideolojik şiddet döngülerinin birey üzerinde 

yarattığı travmalar da travma edebiyatının konuları arasında yer alır. Birey içinde 

bulunduğu bu durumu kendi lehine çevirmek, yaşamak için bir olumlama 

yaratmak ve ifadesiz kalmanın ağırlığı altında ezilmemek adına metinlerde 

kendini ve travmatik deneyimini anlatma yolunu seçer. Çünkü örtük ya da 

ideolojik fark etmeksizin her iki travma bireyi zihinsel anlamda kötürümleştirir. 

Edebiyatın bireyin yaşadığı bu durumun akabinde bireye bir kurtuluş yolu ve 

yüzleşme imkânı sunması rastlantı değildir. Travma edebiyatı travmayı anlatan 

birey için sadece bir metin değil, bireyin yaşanan durumu sağaltarak iyileşmesine 

katkıda bulunan onu var eden bir üründür. 
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Devletlerin başlıca oluşum sebepleri, halkları bir amaç için bir arada 

tutmak olarak düşünülürse aile bu amaca hizmet eden başat adımdır. Bireylerin 

aile oluşturmaları ve bir arada kalmaları nesillerin ve devletlerin devamlılığı için 

önemlidir. Çünkü insanlık için temel ihtiyaçlarını karşılamak ne derece önemliyse 

sevgi ve libido tatmini gibi gereksinimler de önem taşır. Schindler’in belirttiği 

gibi: “Dünyayı döndüren açlık ve sevgidir”(Spielberg, 1994). Bireyin hayatta 

kalmasını sağlayan dürtüye eşlik ederler ve ben-nesne içgüdülerinin karşılaşması 

gerçekleşir. Bunlar, bireyin varlığını koruyan açlık içgüdüsü ve türün devamlılığı- 

nesnelerin peşinden koşma içgüdüsü olan sevgidir (Freud, 2011, s. 145). Birbirini 

tamamlayan ve toplulukları bir arada tutan bu içgüdü, yaşanan travmatik olaylarla 

birlikte hayatta kalma mücadelesinin de bir parçasıdır. Travma edebiyatı bu 

mücadelenin parçalarına da değinir. Yaşanmış bu yıkımların sanat eserlerinde dile 

dökerek bu deneyimleri kayıt altına alınmasının yanı sıra travma edebiyatı hikâye 

anlatıcısının travmatik deneyimlerini ifade ederek bunları bilinç düzeyine 

yükseltmesine dolayısıyla kendisine musallat olan bu deneyimlerin yükünü atarak 

rahatlamasına destek olur. Kate Schick Acting Out and Working Through 

makalesinde tarih boyunca yaşanmış olan travmaların toplumlar ve bireyler 

üzerindeki etkileri ve yazma ya da ifade etme ediminin bu travmatik deneyimlerin 

etkilerini iyileştirmesi ile ilgili düşüncelerini LaCapra üzerinden şu şekilde aktarır: 

LaCapra ‘ifade etme’nin geçmişe ‘takıntılı’, acı çeken, aşırı uyanıklılık haliyle 

güvenlik arzusu ve kısıtlı hayat yaşayan bireylerde ortaya çıktığını belirtir. Bu 

durum normaldir ve travma sonrasında hızlı adapte edicidir; fakat uzun süren 

ifade etme ise patolojik olur ve sağlıklı detaylı incelemenin de önüne geçer. Bu 

kişisel olarak ortaya çıksa da sosyal gruplarda da görülür(Schick, 2011). 

 

Söz konusu yazma edimi ile kişi ya da gruplar, travmanın etkilerini 

bertaraf etmek ve yaşananları görünür kılmak maksadıyla hareket eder. Her ne 

kadar Freud “Sanatın etkisine açık kişiler için buna, haz kaynağı ve yaşamsal 

teselli olarak ne kadar değer biçilse azdır ama sanatın sağladığı hafif narkoz, 

yaşamın sıkıntılarından geçici bir uzaklaşmadan fazlasını veremez ve gerçek 

sefaleti unutturacak kadar güçlü değildir” (Freud, 2011, s. 71) şeklinde belirtse de 

Schick’in alıntısında üzerinde durulduğu gibi metinleştirme bireye adapte olma ve 

zihnindeki yükten kurtulma imkânı verir. Travma edebiyatı, yazarın dünyayı 

değiştirmek ve acının kaynağını görebilmek adına ortaya koyduğu bir ifade 

yöntemidir fakat yaşanmışlıkları unutturmayı hedeflemez. Aksine yaşanan 
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travmatik deneyimin farklı boyutlarının görülebilmesi ve değerlendirilebilmesi 

şansı yaratır. 

 Saldırganlık içgüdüsü üzerine belirtilen tüm düşünceler, toplumların savaş 

ve yıkım faaliyetlerini de açıklar niteliktedir. Libido ya da Eros üzerine kurulan 

aile gibi toplumsal birimler, saldırganlık, yıkım ya da ölüm itkisi ile örülmüş 

benliklerle kaçınılmaz olarak bir çelişki, hatta savaş içerisindedir. Bu noktada, 

Freud Uygarlığın Huzursuzluğu kitabında durumu şöyle belirtir: 

 

…Bu saldırganlık içgüdüsü, Eros'un yanında rastladığımız, dünyanın 

hâkimiyetini onunla paylaşan ölüm içgüdüsünün bir türevi ve ana temsilcisidir. 

Sanırım şimdi uygarlığın evriminin anlamı aydınlığa kavuşuyor. Evrim, insan 

türü üzerinde süren, Eros ve Ölüm, yaşam içgüdüsü ile yıkım içgüdüsü 

arasındaki savaşı göstermelidir. Yaşamın asıl içeriği işte budur ve bu yüzden de 

uygarlığın evrimi, kısaca insan türünün yaşam kavgası olarak 

betimlenebilir(Freud, 2011, s. 155).  

 

 Modernitenin getirdikleri insanı thanatosa yöneltir. Kişi artık özgürlük 

maskesi ardına gizlenmiş ancak özünde bastırılmış, kabullenilmiş ve süregelen 

yaşamlar içinde sıkışmıştır ve bunun farkındadır. Bu farkındalıkla, kendini ifade 

edebilme, yaşadıklarını irdeleme ve bulunduğu durumu analiz etmesiyle 

özgürleşme sancıları arasında kalır. İçinden çıkamadığı örüntüler ve var olma 

adına attığı her adımın umutsuzluğa batması ile birey ruhsal bir çöküşe sürüklenir. 

Yaşanan ikilemler başka bir var olma yolu olarak bireyi thanatosu seçmesi için 

dönüştürür. Thanatos, birey için bir çıkış yolu iken, sanat yönünden 

değerlendirdiğinde öncesinde ortaya çıkan eser can alıcı bir öneme sahiptir. 

Çünkü üretim sürecinde sanatçı, ifşa ettiği ve cesaretini ortaya koyduğu özellikle 

edebi eserlerde travmatik deneyimin detayları ve derinliği üzerinde durur veya 

ipuçları verir. Böylesine bilinçaltına itilen bir deneyimin bilinç düzeyine çıkarılıp 

kelimelere dökülmesi birçok yönden önemlidir. Birey kendi adına konuşmanın 

ötesinde kendisini travmatize eden koşul ya da etkenleri görünür kılarak bunları 

deşifre eder. İlerde tartışılacağı gibi kadının da bir birey olarak ataerkil ideoloji 

bağlamında yaşadığı travmaların edebi eserlerde kadına yeniden söz söyleme 

imkânı tanıması ile travma edebiyatı kadın tarihi açısından küresel boyutta önem 

taşır. 

 Sonuç olarak, travma ve edebiyatın ilişkisi bir soyut–somut ilişkisine 

benzer. Deneyim soyut olarak zihinde kalacak iken anlatım ile göstereni olan bir 

ifadeye dönüşür. Yaşanan travmanın anlatılması, aktarılabilmesi hayli zordur. 
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Fakat Tülin Sadıkoğlu’nun Dilsiz Yara: Feride Çiçekçioğlu’nun Yapıtlarında 

İşkence ve Travma adlı tezinde belirttiği gibi, anlatmak ve ortaya koymak artık 

hem kurban hem de toplum tarafından ‘gerçek’ olarak kabul 

edilecektir(Sadıkoğlu, 2010). Bu nedenle, travma sadece yaşayanda kaldığında 

kişiyi rahatsız ederken; ifade edildiğinde ve esere dönüştürüldüğünde asla 

susturulamayacak bir gerçek olarak zamana karşı koyar. Edebiyatta anlatımın 

gücü ve niteliği, anlatıma derin anlamlar katarken, kişiye de rahatlama ve 

gerçekleri söyleme dökebilme fırsatı verir. 

 

1.4. KADIN ŞİİRİNDE GİZDÖKÜMCÜLÜK GELENEĞİ VE TRAVMA 

 

 Gizdökümcülük geleneği, Amerikan edebiyatında “confessional poetry” 

olarak ‘ben’  şiirini ifade etmektedir yani tamamen kişisel bir dışavurum niteliği 

taşır. 1950’lerin sonlarında başlayan gelenek, 20.yy. ortalarında şairin özel 

deneyimleri, otobiyografik durumu, ölüm ve travma gibi temalar ile 

ilgilenir(Poets, 2014). Gizdökümcülük geleneği öncüleri; Amerikalı şairler, R. 

Lowell, T. Roethke, J. Berrymann, A. Sexton ve S.Plath’tir. 20. yy.da özellikle 

kadın yazarlar arasında, Sylvia Plath ile belirgin şekilde ana hatları belirlenen bu 

gelenek, Plath’in terapistinin şiir yazarak kendini tedavi edebileceği önerisi ile 

şiirlerinde şekillenmiştir. İşimtekin, edebiyat eleştirmenlerinin gizdökümcü türü, 

Plath’in şiirlerini “kendini aklama peşinde olan şairin yeraltına inmesi” olarak 

tanımladığını ifade eder(İşimtekin, 2017). Geleneği benimseyen şairler için ruhsal 

ve dışsal gerçeklik arasındaki ikilemin yanı sıra kendini açma, ifade etme isteği 

başlıca hedeftir. Şair yaşanan itilmişlik ya da ikincil durum karşısında ruhunu etki 

altında tutan deneyimleri zihninde yeniden canlandırarak ortaya koymaya çabalar. 

 Yeni eleştiri akımı ile birlikte gizdökümcülük, bir içe dönüş hareketi olarak 

şiire adım atar ve kişisel olanın değerini ortaya koyar. Pozitif olan değil, gerçek 

olanı sanki günah çıkarırmışçasına ifade eder. Anne Sexton, Nilgün Marmara, 

Sylvia Plath gibi ünlü şairlere cesaret veren akım, kadın bedeni ve deneyimlerini 

açığa çıkarır. Ruhlarının bedenlerine sıkışmışlığından kurtulmak isteyen şairlerin 

açıkça ifade ettikleri çerçeveden çıkma çabasıdır. Kadın beklentilerin gölgesinde 

ruhundan olduğu kadar bedeninden de vazgeçer. Öğretilere ve ataerkiye teslim 

olur. Helene Cixous’un “The Laugh of Medusa” makalesinde de bahsettiği gibi 

bedenlerinden vazgeçen onun varlığını yadsıyan kadınların sıkıştırıldıkları ve 
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utandırıldıkları bu çerçeveden çıkması gerekir. Çünkü kadınlar Freud’un 

nitelendirdiği gibi bir “kara kıta” değil aksine dişilikleri üzerine söyleyecek çok 

şeyi olan bir ifade günce sahip bireylerdir. Cixous bu durumu şu şekilde ifade 

eder: “Kadın, zincirleri ve sıkıdenetimi kırarak bedenini her yönü dolaşan 

anlamlar bolluğuna eklemlemeye bıraktığı zaman, bin ve bir heyecan merkezli 

kadın bedeni, tek oluklu eski ana dilini birden fazla dilde çınlatacaktır”(Cixous & 

Çev.Timuroğlu Bozkurt, 2011). Susma eylemi zıttı olan konuşma, yazma ve ifade 

edebildiği tüm dil yapılarını kullanarak ona geleneksel söylemlerle dayatılan 

dişilik vasıflarını reddetme imkânı verir. Bedenini sınırlamalar ve sınıflanmaların 

bir kanıtı olarak yazma aşamasında kullanmalıdır. Eksik görülen beden, aynı 

zamanda eşitsizliğin tüm çıplaklığıyla ortaya konulduğu çocukluktan yetişkinliğe 

her dönemde kadının karşısına çıkan örülü bir duvardır. Dolayısıyla, kadın şair, 

tüm kadınlar adına yazarken ruhuyla bedenini de ortaya koyduğu gizdökümcü 

gelenek ile okuyucuya anlattığının çok daha ötesinde yazınsal bir gizem sunar. Bu 

duygudan hareketle, travmalarını tekrar tekrar yaşar ve deneyimlerini de gözden 

geçirir. Güler Kalem gizdökümcü şair için şu ifadeleri kullanır: “Gizliliğin 

rahatlığına zıt olarak, kendisini ifşa etmenin rahatsızlığını yaşar. Gizdökümcü 

şairliğin ayırt edici niteliklerinden birisi de, kendi deneyimlerini ifade etmesi 

değil, aynı zamanda o duyguyu tekrar tekrar yaşaması, sözcüklerle bu rahatsızlığı 

yeniden kurgulamasıdır”(Kalem, 2008). Şair, bir yandan bunun çabasını verirken 

diğer yandan psikolojik olarak bunun mümkün olmadığının farkındadır, bir kadın 

olarak erkek arzusunun bir nesnesi biçiminde modern dünyada var olduğunun 

bilincindedir ve bu ikilemin pençesinde kalır. Şair, kendi içsel hesaplaşmalarını, 

kendini dış dünyaya kapattığında ortaya koyduğu şiir ile gözler önüne serer. 

Kalem’in de belirttiği gibi şiir; şairin dram ve içsel yolculuğunu da 

barındırır(Kalem, 2008). Bu içsel yolculuk, özellikle gizdökümcü geleneğin en 

dikkat çeken ismi Sylvia Plath ve onu çalışıp aynı sonu seçen Nilgün Marmara’da 

da karşımıza çıkar. Şairlerin her ikisi de, evrensel bir ruh çöküntüsünün tarif 

edilemez durumunu kelimelere dökmeyi başarmış, hatta eylemleri ile de 

dönemlerine damga vurmuşlardır. Gizdökümcü gelenek, tıpkı varlığını bildiği 

fakat ifadesi güç olan bir rahatsızlığın şiirde vücut bulmuş halidir.  

 Kalem’in “Sylvia Plath ve Nilgün Marmara Şiirlerinde Gizdökümcü 

Anlayış” adlı yazısında her iki şairin de şiir anlayışlarını şu şekilde ifade etmiştir: 
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…Kendisiyle barışık olamayan kendi beninin içinde hapsolup tatmin edilemez 

bir özgürlüğe erişmek isteyen kadının çığlığıydı yazdıkları. Ölmek Bir sanattır, 

her şey gibi. Eşsiz bir ustalıkla yapıyorum bu işi. Öyle ustaca ki insana korkunç 

geliyor. Öyle ustaca ki gerçeklik duygusu veriyor. Bu konuda iddialıyım 

sanırım. Sonuç olarak iki şairin de gerçek yaşamla bir derdi vardı. O dert ki bir 

türlü nihayetlenemeyecek, yaşadıkları sürece acı ile beslenip bedenlerinden 

başlayıp tüm hücrelerine kadar hissedecekleri açıklanamaz bir fanusun içinde 

hapsolup ruhlarını boğacaktı. Ölüm onlar için yeniden dirilim, bir şans, bir 

milat. Gizdökümcü şiirin bencil manifestosunu okuyucusuna tattırma derdi 

olmadan, aykırı olana meyleden, absürt geleneğin kurallarına kulak tıkayarak, 

narsist dünyalarında ben’lerini ayakta tutmaya çalışan, kendisiyle savaşan 

kadınlardı Plath ve Marmara(Kalem, 2008). 

  

 Şiirlerinde savundukları aslında ifade edilmeyeni tüm çıplaklığıyla ifade 

etmek, huzur bulmaya çalışmak ve bir evrenselleştirme durumudur. İtiraf 

edilmeyen ama var olan, okuyucuya da düşünme imkânı sunan bu gelenek her iki 

şairin şiirlerinin temel yapısını oluşturur. Kendi olabilme mücadelesinde şiir onlar 

için bir başkaldırı yöntemidir.  

 Gizdökümcü gelenek, içsel bir bunalımın anahtarı olarak da değerlendirilir. 

İfade etmenin iyileştirici etkisi, Plath için yazınsal bir gücü sembolize eder. 

Çarpıcı ifadelerle, evrensel bir soruna kendi ‘ben’ini dâhil eder ve şu mısralardaki 

gibi, içsel mutsuzluğunu tüm çıplaklığı ile ortaya koyar: 

 

Sizin eserinizim ben, 

     Sizin değerli eşyanız, 

     O som altından bebek 

Hani bir çığlıkta eriyen(Plath, 1994). 

 

Plath kendi örneklemiyle, birçok kadın adına, eril dünyada varlığını 

sorgular ve eşya imgesiyle itirafını gerçekleştirir. Oluşturulmuş, şekillendirilmiş 

bir cins yanında soykırım geçirmiş ruh ve bedenin birlikteliğini ortaya koyar 

kadın. Sadece şair değil bir kadındır, tüm kadınların sancılarını ifade gücüne 

yansıtır. Şiirde gizdökümcü gelenek, “personal = l” diyebilme ve travmaları tekrar 

yaşama yoluyla şiire dökebilme alanı olarak kullanılır. İtiraf ve ifade sanatı 

olmakla birlikte; aslında şair için zihinsel bir kavramı somutlaştırmaktır. Şair 

üstünü kapattığı tüm zihinsel yaralarına tek tek dokunur. 

 Kadın şair, kendine bir tarih oluşturmaya ve zamanda yolculukta varlığını 

ispat etmeye çabalar. Acının sadece kişisel değil, dünyanın ortak acısıyla birleştiği 

bir şiiri hedefler. Kadının kırılganlığı, sınırlı olduğu düşünülen yetenekleri, 

dikkatsizliği, savaşamama ve düşünememe yetileri gibi söylemleri arkasında 
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bırakır ve kadın artık aynı değildir. Yüzleşmek, ifade edebilmek şair için kendi 

dışavurumudur. Gerçekliği ifade etmenin zorlu yanını aşar aynı zamanda 

okuyucunun da itiraf etmekte zorlandığı duyguları önüne serer. Gizdökümcü şair, 

cesareti ve isyankârlığı ile edilgen yaşamından sıyrılır. Sığınağından çıkışı bir 

içsel patlama yaratır, yerleşik düzene karşı çıkar. Emily Dickenson bu karşı 

çıkışın önemini şöyle ifade eder “Yaşamına engel olan temel duygu, bir türlü 

gerçekleştirilemeyen beklentilerin açtığı, buruk bir şarabın bıraktığı tada benzeyen 

hüzündür”(Tekinay & Cebeci, 1994). Bu doğrultuda, kadının ifade biçimi bazen 

cüretkâr bir şiir iken bazen intihar olabilir. Beklentiler ve bu beklentilerin 

gerçekleşememesi ikilemi, onu zihinsel bir izolasyona sürükler. Seçimlerinde 

gizdökümcülüğün sağladığı itiraf ferahlama hissi verse de kadın ya da kadın şair 

artık ifade etmekten daha fazlasını ister. Ortak acılara dokunmaya, özel olandan 

kamusala, bir kadından tüm kadınlara ulaşmak ister. Çünkü bir temsil ve varlık 

sorgulamayı göğüslemiş bir öncüdür.  

 Sonuç olarak, gizdökümcü şiir geleneği, Sylvia Plath başta olmak üzere 

kadın şairlerin şiirlerinde çokça görülür. Gelenek, şairin içsel çatışmalarına ve 

kimlik arayışlarına bir kapı aralar. Gupta ve Sharma’nın da belirttiği gibi, şair 

günahlarından arınmak için değil psişik bir rahatlamaya ulaşmak için ruhunu tüm 

çıplaklığı ile ortaya koyar. Bu da bir çeşit tedavi yöntemidir(Gupta & Sharma, 

2014).Gizdökümcü şiir, şairin gerçeklik ve kurgunun birleşimi ile ortaya koyduğu 

ifadelerle güçlenir. Kendi içsel karmaşasını, bazen ulaşılamayacak bazen sahip 

olunamayacak, bazen mistik, bazen de kurgusal öğelerle çarpıcı şekilde sanatına 

yansıtır. Gupta ve Sharma’nın “Confessional Poetry of Eunice De Souza and 

Sylvia Plath: A Study In Comparision” adlı makalesinde iki şairin de gizdökümcü 

şiirini incelemiş ve bu gelenek için şu ifadeleri kullanmıştır: 

 

…Tıpkı diğer gizdökümcü şairler gibi Sylvia Plath ve Eunice de Souza şiiri 

dünyayla iletişim kurmak için orta bir yol olarak kullanmıştır. Onlar ne 

gerçekte ne hissettiklerini, hayatlarında yer alan örnekleri kullanarak 

şiirlerinde yazarlar. Şiirlerini okuduktan sonra, şairlerin hayatlarına dair 

birçok bilgiye sahip oluruz. Gerçekte ne yaptıkları ve beklentileri arasındaki 

ikilemlerinden dolayı, bu iki gizdökümcü şairin şiirlerini incelediğimizde, hala 

ikilemlerin ortasında olduklarını görürüz. 

Bilinçdışı düşüncelerden kaynaklanan çatışmaların ortaya çıkışı, depresyon ve 

hayal kırıklığının sonucudur. Her iki şair farklı ülke ve kültürden olmasına 

rağmen, onlar dünya düzeniyle yaşadıkları aynı tatminsizliği paylaşırlar. 

Ayrıca, kadının konumunu dönüştürme arzusu, onların kafasını karıştırır ve 

şaşkına döndürür. Her ikisi de kendini geleneksel sınırların ve özgürlük arayışı 
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ikileminin pençesinde bulur. Her ikisi de, kadın olarak yeni doğan düşünceleri 

ile birlikte anılan trajik kaderi keskin bir farkındalıkla ortaya koyarlar(Gupta & 

Sharma, 2014). 

 

 Kadının konumunu değiştirme arzusu, bir yandan isteklerinin peşinde 

olmayı bir yandan da toplumsal normlarla yaşama zorunluluğunun arasında 

sıkışır. Gizdökümcü diğer adıyla itirafçı şiirde evlilik, annelik, eş ve kadın olma 

gibi temalar üzerinden alaycı, kurgusal bazen abartılı dil kullanılması şairin 

okuyucuya verdiği mesajdır. Okur yalnızca şairin hayatına, travmalarına, 

ilişkilerine değil kendinde var olan ve kendini doğrudan etkileyen toplumsal 

eşitsizliklerin de farkına varır. Kadının varlığını ortaya koyma ve arzularının 

önündeki engelleri ifade edebilme ihtiyacını şair sanatını kullanarak gerçekleştirir. 

Şiir eski ve yeni düşünceler arasındaki ikilemlerin ortaya çıkardığı tüm engelleri 

yıkmaya çabalar. Hayatın kendisini gözler önüne serer ki gerçeklik çarpıcı olarak 

ortaya çıkabilsin. Ölüm itkisinin de bazı şiirlerde satırlara yansıdığı ve sonrasında 

yaşamlarında da gerçekleştiği göz önüne alınırsa, şairin kararları hakkında da 

ipucu verdiği görülür. Şair aslında rahatlama ve travmalara dikkat çekme 

beklentilerine gizdökümcü şiir geleneği sayesinde ulaşmayı başarır. Başlıca hedefi 

olan yazıya dökmek, zihnini üstesinden gelemediği tıpkı onu bir kurt gibi kemiren 

düşüncelerden arındırmak için etkili bir yöntemdir. Tereddütsüz ve yargılama 

olmadan bilinç, bilinçdışı tüm faaliyetleri içinde barındıran toplumsal bir yaraya 

dokunan bir yaratım gücünü içerir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ANNE SEXTON’IN GİZDÖKÜMCÜ ŞİİRİ, TRAVMA VE KADIN 

 
2.1.ANNESEXTON’IN EDEBİ KİMLİĞİ VE GİZDÖKÜMCÜLÜK 

 

 “Böyle bir kadın ölmekten utanmaz(Sexton, 2004)” 

 Anne Sexton’ı tanımlayan en doğru ifade belki de deliliklere doğmuş bir 

kadın tanımıdır. Cinsiyetsiz olarak değil, tüm kadınlar gibi en başından kadınlık 

rolü verilmiş bir çocuk olarak dünyaya gelir Anne Sexton. Kalıtımsal olarak 

edindiği deliliği sanatıyla buluştururken sesini herkesin duyduğu eserlerle 

kendinden söz ettirir. Diğer yandan, bedeni içini kemiren ölüm isteğiyle 

uzlaşamaz.  

Görsel 1 Anne Sexton 

Kaynak: (Solly, 2018) 

Anne Sexton, cinsiyetinin bedelini fazlasıyla ödemiş diğer kadınlardan 

biri, evrensel bir anlatımın öznesidir. Genetik bir miras olarak mental bir 

hastalıkla doğmuş ve sevgisiz büyümüş bir çocuktur. Travma, onun hayatında 

yeniden yeniden yaşanmıştır ve Sexton bir taraftan bu travmadan kurtulmaya 

çabalarken diğer taraftan bu mücadelenin sonucunda kendi ailesinden kopmuştur. 

Çocukluk dönemlerinde alkolik ve yıkıcı eleştirilerin kaynağı bir anne ile 
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başlayan; cinsel ve fiziksel istismar gördüğü bir baba ile devam eden bir büyüme 

süreci yaşar.  Tüm bunlar, şiirine yansıyan öfke, kadın-erkek eşitsizliğine karşı 

isyanı ve varlığını ortaya koyma aşamasında seçtiği intihar için birer anahtar 

görevi görür. Sexton, yaşadıklarını şiirlerinde ironik bir dille anlatırken, absürt 

örneklemleriyle okuyucunun ilgisini ayakta tutar. Travmanın anlatımı bazen bir 

sevgiliye hitapla başlar ya da kendini akıl fukarası olarak tanımlar. Aslında ona 

atfedilen ve onu tanımlayan tüm toplumsal söylemlerin teker teker üzerinden 

geçer. Sexton, içsel travmaları ve gizdökümcü geleneğin temel bir niteliği olan, 

ifadelerinde özgürce ve zorlama olmaksızın şiir yazma biçimiyle tüm kadınlara ve 

kadın şairlere ilham verir. 

 Anne Sexton, 1928 yılında Massachusetts’te Anne Gray Harvey adıyla 

doğar ve hayatını New England’ta geçirir. Sağlıklı olmayan, genetik olarak akıl 

hastalığı ile savaşan bir ailede büyür. Kız kardeşi intihar eder. Anne ilgisiz, baba 

ise şiddet eğilimlidir. Bunun yanı sıra, babası tarafından istismar edilen bir çocuk 

olarak büyür. Şiirlerinde düşmanca yaklaştığı, onu üzen bireyler aslında aile 

üyeleridir. Aile hayatı, onu alkolizme ve melankoliye iter ve yaşamı boyunca çok 

yönlü ruhsal bunalımlar geçirmesine sebebiyet verir. Yatılı bir okulda okuyan 

Sexton, annesinin başkalarını kopya ettiği suçlamalarıyla savaştığı ilk şiirlerini 

burada yazar. Gençliğinin ilerleyen yıllarında Kayo Sexton adında, işi sürekli 

seyahat etmek olan bir satıcı ile evlenir ve yalnızlık hissini yoğun yaşadığı bir 

döneme girer. Nurduran Duman’ın Anne Sexton’ın üzerine yazdığı “Şiir 

Öngörür” adlı makalede Sexton’ın sevgi ile her şeyi aşabileceği inancıyla 

evlendiği ve hayattan bir pay almak amacıyla çocuk sahibi olma isteğinden söz 

eder. Tam tersi, kendi ifadesiyle kocası beyaz çitler örerek eve kâbusların 

girmesini engelleyemez(Duman, 2004). Evliliğinden iki kız çocuğu olur fakat her 

ikisinden sonra da psikolojik tedaviler görür. İntihar denemeleri ve alkolizm ile 

savaşı sırasında doktoru şiir yazmasını önerir ve kişisel olarak kendini ifade 

edebildiği birçok eser ortaya çıkar. Dilek Değerli “Deli Büyücü Kadın Anne 

Sexton” yazısında Sexton’ın edebi kimliğinin Boston Üniversitesi’nde John 

Holmes ile birlikte çalışmalarıyla hız kazandığını belirtir(Değerli, 2010).Bir şiir 

seminerinde tanıştığı Sylvia Plath hem arkadaşı hem de aynı sonu paylaştığı esin 

kaynağı olacaktır. Bu bağlamda Güvenç Arman Arı’nın da belirttiği gibi, Plath 

gibi Sexton da feminist olarak tanımlanan ve kadının rolü konusunda oldukça 
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kesin ve radikal fikirleri olan bir şair olduğundan kendinden sonraki kadın 

yazarlara rol model olmuştur. Dahası, Sexton’ın Plath’ten de önce kadınlık 

konularına değindiğinden bahsedilir(Arı, 2019). Tanışmalarından sonra şiir 

konusunda fikir alışverişleri, evlilikleri ve ruhsal bunalımları gibi birçok açıdan 

ortaklıklar paylaştıkları arkadaşlıkları, Plath’in intiharı ile trajik sonlanmıştır. 

Sexton için Plath’ in intiharı kıskanılacak bir başarı ifade eder. Her ikisinin de 

arzuladığı intihar eylemini önce Plath gerçekleştirdiği için, “Sylvia’nın Ölümü” 

adlı şiirinde ona ‘hırsız’ diye hitap eder:   

Hırsız-- 

Nasıl yerde süründün, 

Sürüklendin aşağıya tek başına  

Çok feci şekilde istediğim ölümün içine ve o kadar uzun zamandır 

İçine sığmadığımızı söylediğimiz ölüme 

Çiroz göğüslerimizin üstüne giydiğimiz birine 

Her zaman öyle sık sık konuştuğumuz birine 

 

Boston’da fazladan üç dry martiniyi içtik 

Analizlerin tedavilerin konuştuğu ölüme 

Gizli planlı gelinler gibi konuşulan ölüme 

Şerefine içtiğimiz ölüme, 

Dürtülere ve sessiz eyleme(Sexton, 2006)3? 

 

Şiirin içerisinde iki arkadaşın yakınlığı ve maruz kaldıkları ruhsal 

soykırımın ortaklığı üzerine yaşamlarını sonlandırma arzuları ifade edilir. Sexton, 

Plath’in intiharına değil, kendinden önce intihar etmesine kızdığını belirtir. 

Aslında kendi yaşamını sonlandıracağının da ipucunu vermiş olur. Plath’in 

ölümünden sonra mısralarının gücünü kanıtladığı ve birçok kişiyi etkileyen “Live 

or Die” adlı kitabını yayınlar. Bu kitap ile 1967 yılında Pulitzer şiir ödülünü 

alır(Değerli, 2010).  

 Anne Sexton edebi kimliğinin yanı sıra, psikolojik tedavi gören bir kadındır. 

Bu tedavi sürecini, kendini iyileştirdiğine inandığı şiir yazarak ve diğer hastalara 

da şiir dersleri vererek geçirir. Duygusal karmaşıklıklar ve depresyon artışı, 

uyuşturucu kullanımı gibi birçok etken onu yalnızlığı seçmeye teşvik etmiştir. 

Eşinden boşanma isteğiyle beraber birçok aşk ilişkisi yaşasa da ruhunun 

derinliklerinde var olan onarılmaz yalnızlığı hisseder. Birçok kitap ve şiir 

çalışmaları sanatının gücünü ifade etse de, o varlığını, kadın olarak arzuladıklarını 

gerçekleştirememesiyle diptedir. Yaşamının sonlarına doğru The Awful Rowing 

 
3 Çeviri Dilek Değerli’ ye aittir. 
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Toward God adlı son kitabını yazmaya başlar. 4 Ekim 1974’de planlarını 

kurduğu, çok arzuladığı ölüme arabasını çalıştırıp, karbon monoksit gazını 

soluyarak ulaşır. 

 Yaşadığı istismar, anneliği, kızından ayrı kalması ve onu bunalıma 

sürükleyen diğer tüm etkenler ile birlikte aslında kadın olarak varlık göstermeye 

çabaladığı bu mücadele içinde bedenine veda edişi kaçınılmaz sondur. Bipolar 

bozukluğu, kimlik karmaşası şiirinde ortaya çıksa da, iyileşmesine yetmez fakat 

yüzleşme ile ifade edebilme cesaretine dönüşür. Böylece Sexton’ın birçok kadın 

şaire de yön verdiği gizdökümcü diğer bir ifadeyle itirafçı şiiri ortaya çıkar. 

Rahatsızlıklarını bir sanat eserine dönüştürürken, itiraf etmek de ona rahatlama 

hissi verir. Çünkü kadın şair olarak, yaşadıkları sadece kişisel değil,  bütüncül bir 

kadınlık algısının ortak serzenişidir. Gizdökümcülük geleneğinde Sexton 

şiirlerini, tıpkı Plath gibi maske kullanarak yazılan günlük yazılar gibi ifade eder. 

Öte yandan, rahat bir dil kullansa da kadın olarak yaşadığı sınırlamaların 

farkındadır. Eşi ondan daha başarılı bir şair olmasa da, yaşamında ona evliliğin ya 

da eş olmanın getirdiği engelleri de sahip olduğu kadınsı bakış açısı ile şiirine 

yansıtır. Cem Taylan “Kadınların Yazdığı Şiir: Evrim Halindeki Estetik” adlı 

yazısında Sexton’ın mektubunda ifadeleriyle sınırlamalara karşı isyanını şu 

şekilde ifade eder: 

“Orada biz (sen ve ben), Cal ve Ted’imizle işimizi yeterince sevmeyerek (kendi 

kişiye özel kadınlık mağaralarımızda hıçkırıklarla ağlayıp erkeklere ait, 

parolasını bize vermeyecekleri ün kapısını çalarak)…” 

Erkeklerin düşman(ve üstün şair) oldukları ve kadın şairlerin tam anlamıyla 

gelişmesini engelleyecekleri düşüncesi burada teknik bir yarışma içinde ortaya 

konmaktadır. Sylvia Plath’te bu düşüncenin çok daha açık imaları vardır. 

Sexton’ın eşi (ya da kendisinin, eşiyle ilgili algılaması) Sexton’ın yaşamını 

başka ve daha incelikli yollardan sabote etmiş olabilir ama bu eş bizzat şair 

değildir(Taylan, 1994). 

 Sexton’ın hem kendi hem de Plath için söz ettiği aslında eşlerinin 

gölgesinde kaldıkları gerçeğidir. Esin kaynağı olarak kendi kadınlık deneyimlerini 

şiirine aktaran Sexton edilgen rollerinden kurtulma isteğini öfkeli bir tonla şiire ya 

da mektup formunda yazdığı metinlere döker. İfadelerinin gücünü itirafına 

borçludur, çünkü itiraf etmek karşısında yükselen buzdağını aşmanın ilk 

koşuludur. Birçok kadının eril egemenlik altında ezildiği ve bunun üstünü örttüğü 

düşünülürse, Sexton bu baskı durumunu açığa çıkarıp egemenliğin prangası ile 
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itiraf ederek başa çıkmaya çalışır. Baba, ölüm gibi birçok temayı açık ve dikkat 

çekici öfkeli bir üslupla ortaya koyar. Bu konuda Taylan da ellili ve altmışlı 

yılların kadın şairlerinin bir özelliğinin olumlu bir çıkışı olmayan kişisel, yakıcı 

bir öfke olduğunu ifade eder. Ayrıca, fotoğraflarındaki gülümsemenin temelinde 

ruhsal bir dengesizlik yaşadıklarını bunun da bir özgüven eksikliğinden 

kaynaklandığından söz eder(Taylan, 1994). 

 Sexton, şiirlerindeki itirafı maskelerle gizler. Bir yandan yardım çığlıkları 

atarken diğer yandan bu zayıflığın görülmemesi için ihtiyacı yokmuş ve bunun 

üstesinden tek başına gelebilirmiş gibi bir algı yaratmayı hedefler. Taylan 

Sexton’ın bir söyleşisinde söylediği “Boku bir yandan eşeliyor bir yandan da 

kumla örtüyordum” ifadesini yazısında ele almıştır(Taylan, 1994). Burada da 

açıkça ortaya konulan, bunalımdan kurtulma isteği ve birilerinin buna yardım 

etmesi iken diğer yandan da ihtiyaç duymadığı güçlü olduğunu göstermeye 

çalışmasıdır. 

Ellili yıllara bakıldığında, kadın şairler kendi özgün duruşlarını 

sergileyemedikleri ve kendilerini mutlaka bir erkek şairle özdeşleştirdikleri 

görülür. Çünkü hayran olunası özellikler kız kardeşte değil erkek 

şairdedir(Taylan, 1994). Hilda Dootlittle adlı şairin sadece H.D. şeklinde isminin 

baş harflerini içeren bir takma ad kullanması, kimliğini yadsıdığı bir örnek olarak 

verilebilir. Diğer taraftan, Anne Sexton ve altmışlı yıllarla birlikte bu yadsıma 

kendini önemseyen, kadınlık kaygılarını ciddiyetle ele alan ve ifade edebilen bir 

akıma dönüşür. Sanat yapıtının estetik gücü kişisel deneyim, duygu ve isyan gibi 

çeşitli aktarımlara bağlıdır. Böylece gizdökümcü gelenek şiirlere ve başlıklara da 

yansır. Sexton’ın şiirleri göz önüne alındığında Taylan yazısında şu tespiti yapar: 

…Anne Sexton’ın kitaplarının adları hep bir mücadeleye ve acılı bir dürüstlük 

atılımına işaret ediyor. To Bedlam and Part Way Back / Bedlam’a Gidiş ve 

Kısmen Dönüş (1960), All My Pretty Ones/ Ah Benim Güzellerim (1962), Live 

or Die / Yaşamak mı Ölmek mi (1966), Love Poems/Aşk Şiirleri (1969), 

Transformations/Dönüşümler (1971), The Book of Folly/Delilik Kitabı (1972), 

The Death Notebooks/ Ölüm Defterleri (1974) ve The Awful Rowing To God/ 

Tanrıya Doğru Korkunç Kürek Çekme (1975). Sexton’ın kitap adlarında, 

kadınlık bilincinin ve kadın şairdeki kadınca kaygıların yokluğu, kadınlığın 

önemsizliği, hemen görülüyor. Sexton yazarlık mesleğinin ilk dönemlerinde 

W.D. Snodgrass’a şöyle yazıyordu: “Düşün! Bir kadın ilk kitabını çıkarıyor ve 

içinde hiç lirik aşk şiiri yok”(Taylan, 1994). 
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 Sexton, tedavisi aşamasında, insanlarla olan iletişim isteksizliği, kendi ile 

uzlaşamama gibi birçok sorununun üstesinden itiraf tonlu şiir ile gelir. Onun için 

şiir yazmak gerçek bir iletişim kurmanın ötesinde yazınsal bir ürün ortaya 

koymanın olduğu kadar ortak acılara sahip kadınların birbiri ile iletişimini 

sağlamanın da anlamlı bir yöntemidir. Bu konuda Taylan, yazı iletişim kurmazsa 

bu ilişkide olma isteksizliğinden duyulan zevkten, yalıtılmada bulunan üstünlük 

duygusundan başka ne olabilir sorusunu sorar(Taylan, 1994). Bu noktadan 

hareketle, Sexton’ın yazılarının iletişim kurmanın aksine bencil bir tavır ile 

yazmaktan başka bir şey olmayacağını eleştirir. Gizdökümcü geleneğin en çarpıcı 

özelliği olan itiraf ve açıklık yazı ile tüm kadınlara ulaşmayı hedefler. Bu nedenle, 

Sexton yaşadığı rahatsızlık sebebiyle, iletişim kurmak istemiyor olsa da bunun da 

bir ifade ve iletişim olduğu açıktır. Sexton, şiirlerinde bir taraftan benliğini 

gizlerken diğer taraftan benliğinin dışına çıkarak diğer benliklerle bir köprü kurma 

hedefi de vardır. Bu hedefe tüm kadınların maruz bırakıldıkları benliğindeki 

özgüven çatışmalarını, bir kadın olarak arzularını, sınırlandırılmışlıklarını, 

savaşlarını ve pişmanlıklarını şiirine yansıtarak yani kısacası tüm kadınların ortak 

deneyimlerini şiirine dökerek ulaşmıştır. 

2.2.ANNE SEXTON’IN ŞİİRİNDE KADIN TEMSİLLERİ IŞIĞINDA TRAVMA 

VE İNTİHAR 

 

 Anne Sexton, yaşamının karmaşası ve ruhunun arzuladıklarını uzlaştırma 

isteğine şiirlerindeki kadın temsilleriyle hayat verir. Bir önceki bölümde 

bahsedildiği gibi, şiir yazmak, ifade ve itiraf etmek onu iyileştirir. Şiirindeki kadın 

temsilleri sadece onu değil evrensel bir anlamda tüm kadınları içine alan bir 

yelpaze içinde sunulur. Öncelikle temsil nedir ve ne amaçlarla kullanılır 

sorularının yanıtlarını aramak kadın temsillerini anlamak açısından gerekli 

olacaktır.  

Temsil, bir seçim ve sunuş ile aktif olarak başlayan, nesnenin 

yapılandırıldığı ve biçimlendirildiği bir süreçtir. Simgesel olarak ortaya konulan 

nesne, toplumsal bir ideolojiyi içine alan kurgulanmış bir yapıyı da içerir ve 

böylece gerçekliğin ötesinde ona yüklenen anlamı ifade eder. Bu bakış açısıyla, 

kadına ve kadın temsiline toplum çeşitli anlamlar yükler. İdeolojik fikirlerin ve 

ataerkil egemenliğin kendini başka bir nesne üzerinden yüceltmesi noktasında 
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kurban kadın olarak karşımıza çıkar. Çünkü kadın özellikle medya gibi görsel 

alanda hep eş, anne ve bir cinsel kimlik olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla, kadın 

hareketi bu duruma karşı çıkan bir tavır sergiler. Farklı kadın yaşantıları üzerinden 

her ne kadar farklı tip kadın olduğu ortaya konulsa da dişiliğiyle ön planda olan 

kadın temsili vurgulanır. Diyaloglar, görseller, yazınsal öğeler gibi dilin bir anlam 

inşa ettiği ve bunun bir anlamlandırma süreci olduğu açıktır. Bu süreç kadın 

açısından değerlendirildiğinde, kadının ev işleriyle ilgilendiği ya da çocuk 

bakımını yapan bir eş rolüyle ifade edilmesinin yanı sıra erkek zorluklarla 

mücadele eden, kazancı ve saygınlığı olan bir iş ile temsil edilir. Kadının bu 

temsili görsel anlamda değişse de gizil anlam eş, anne ve cinsel bir varlık olarak 

toplumun zihnine yerleştirilmiştir. Temsil bu noktada, görünenin altındaki gizli 

anlamı, rahatsızlık vermeden hedef kitlede davranışa dönüştürme yöntemi 

sayılabilir. Bu sayede, anlam sabitlenir ve hedefe nüfuz eder. Annelik, ev işlerinin 

kadına ait olması gibi anlamların görsel ifadeler, medya gibi araçlarla 

normalleşmesi ve doğal algılanması temsilin de amacını ortaya koyar. Temsil 

anlamı yansıtma değil aktarmada önemli bir aşamadır. Seçilen imge her ne olursa 

yüklenen anlam temsille hedefine ulaşır. 

Kadın şair olarak Sexton şiiri göz önüne alındığında kullandığı kadın 

temsilleri, şiirde sihirli sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Böylece, içinde 

barındırdığı derin anlam ve ifade gücüyle okuyucuyu büyüler. Sexton’ın yarattığı 

asıl büyü ise geleneksel kadın temsillerini dönüştürmesi noktasında karşımıza 

çıkar. Bu alternatif kadın temsilleriyle yüz yüze gelmiş olan okur artık, toplumda 

üzerine yapışmış rolleri sorgulamaksızın yaşamına devam edemez. Sexton, kadın 

temsilleri ile edilgen ve korkak kadın algısını yıkma çabasıyla okuyucuya ulaşır. 

Her ne kadar kadınlığın ona sınırlamalar getirdiğinin ve Sylvia Plath’ten daha az 

öfkeli şiir tonunun farkında olarak yazsa da rahat ve açık üslubu geniş kitlelere 

etki eder. 

Kadınlığının tanımını ‘büyücü kadın’ üzerinden yaptığı Böyle Birisi adlı 

şiirinde etkin söz sanatı kullanımı ve kadınların cadılığına bu niteliği olumlayarak 

dikkat çekişi şiirin girişini kuvvetlendirir: 

Dışarı çıktım cin çarpmış büyücü gibi, 

uğursuzluk tutkunu, gece daha yürekli; 

şeytanı düşleyerek, yaptım tersliğimi 
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kır evlerinin üstünden, ışıktan ışığa: 

kimsesiz şey, on iki parmaklı, akıl fukarası. 

Böyle bir kadın tam kadın değildir. 

Ben böyle birisi oldum(Sexton, 2004)4. 

 

Sexton, kendini cin çarpmış bir büyücü olarak tanımlar. Aslında büyücü ya 

da cadı olarak tanımlanmış kadın figürüne ironik bir atıftır. Feminist bir bakış 

açısından bakıldığında, büyücülük ya da cadı kadınlık, kadını tek başına ayakta 

kalabilme, hayal gücünü kullanma ve yaratıcılık yetisiyle yüceltir. Zihinlerde 

oluşturduğu anlam çeşitlidir. Bazen bir hakaret bazen sadece bir sıfat ve bazen de 

bir gurur ifadesidir. Taisia Kıtaıskaıa’nın Edebiyatın Cadıları isimli kitabı için 

Pam Grossman yazdığı önsözde cadılık ya da büyücülük kavramını şu şekilde 

ifade eder: 

Sivri uçlu bir şapka takmış, çirkin bir kadın. Kâhin görüleriyle insanları 

yönlendiren büyücü kadın. Şeytanın gelini. Kutsal kadınlığın tutkunu. Salem 

köylüsü. Bir şifacı. Baştan çıkaran bir kadın. Kalıntılardan ya da tavuk 

bacaklarından veya şekerlerden yapılmış kulübedeki orman sakini(Grossman, 

2019, s. 5). 

Grossman yazısına toplumda cadılığın genel resmiyle başlar. Sözlü ya da 

imgesel bir temsil sunar. Cadılığın ya da büyünün kadına ait olduğunu gösterir. 

Grossman bu sıfatlarla aslında kadının ne kadar güçlü olduğunu ifade eder. Büyü, 

zihinsel bir aktiviteyle birçok farklı bitkinin bir araya gelmesi ve bunun 

iyileştirme, şifa için kullanıldığı bir alandır. Bu noktada kadın bir şifacı, üretici, 

tek başına başarılı bir bilgedir. Grossman, kadın yazarlarla bağdaştırılan 

büyücülüğün, yarattıkları sebebiyle tehlikeli olduğunu ifade eder. Büyücü ve 

kadın, toplumda ötekileştirilen, değersiz görülen ve görmezden gelinen sıfatlardır. 

Ayrıca Grossman cadı ya da büyücü kendi şartlarıyla güce sahip olan ve kimliği 

ilişki içerisinde olduğu bir erkek üzerinden tanımlanmayan (eş, kız kardeş, anne, 

bakire, fahişe gibi) tek kadın arketipidir ifadesini kullanır(Grossman, 2019, s. 5). 

Bu noktadan bakıldığında Sexton’ın şiirinde büyücü olması cesaretli olduğu ama 

toplumun onu akıl yoksunu, şeytani bir kadın olarak değerlendirdiğini ifade eder. 

Nurduran Duman Sexton’ın kendini tanımlamasını şu şekilde açıklar: 

Böyle bir kadına kocaman mavi gözleri, güzel, diri bedeni ile kadın dememek… 

O kendisine on iki parmaklı şeytana âşık bir kaçık büyücü dese de. Yaşamanın 

sıradanlığını ve kadın olmanın getirdiği acıları yok etmek, yok edemediği için 

de dönüştürmek için büyücü olmuştur. Duygu Cadısı. Dönüştüremediği 
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zamanlarda ise deliliği, aşkı, şehveti, yalnızlığı, dostluğu ve ölmeyi öğrenmiştir 

deneye yanıla. Her teşebbüsünde ölümü gerçekleştiremedikçe, başka türlüsü 

için akıl hastanesine gitmiştir. Şiir de ona her yerde ve hep hoş 

gelmiştir(Duman, 2004). 

 Sexton, kendi farkındalığını ortaya çıkarmak istese de ona yüklenen rollerin 

yükü altında ezilen bir kadını sergiler. Kadın toplum için her zaman eksik, 

duygusal ve itaatkârdır. Karar veremez çünkü aklı yoktur. İlk bölümde de 

bahsedildiği gibi, histerik ve yalnız çünkü erkekten farklıdır. Erkek mükemmel 

iken kadın hastalıklıdır. Bu ötekileştiren bakış açısını ironi ile on iki parmaklılıkla 

da ifade eder.‘Böyle bir kadın tam bir kadın değildir’ dizesi ile anlatmak istediği 

ise kadının eril gücün altındaki bastırılmışlığı ve eksikliğinin onda yarattığı 

huzursuzluktur. Şiirin sonunda ‘ben böyle birisi oldum’ ifadesinde değiştiği, 

kabullendiği ve başkaları tarafından tanımlanan birisi olduğunu ifade eder.   

Bir başka şiiri olan “Büyücülük”te de ifade ettiği şey kadın ve erkek 

arasında sosyo-kültürel olarak açılmış olan onarılamaz uçurumdur. Profesyonel 

anlamda kadın ve erkek şairler olarak bile kıyaslandıklarında aralarındaki bu derin 

mesafeyi iğneleyici ve eleştirel bir tavırla dizelerine yansıttığı görülür: 

         Yazan bir kadın çok hisseder, 

O esrimeleri ve kehanetleri! 

Döngüler ve çocuklar ve adalar 

Yetmezmiş gibi; yaslar ve dedikodular 

Ve sebzeler hiç yetmemiş sanki. 

Uyarabileceğini düşünür yıldızları. 

Casustur aslında bir yazar 

Sevgili aşkım ben o kızım. 

 

Yazan bir erkek çok bilir, 

Sözgelimi sihirleri ve fetişleri! 

Ereksiyonlar ve toplantılar ve ürünler 

Yetmezmiş gibi; makineler ve kalyonlar 

Ve savaşlar hiç yetmemiş sanki. 

Eski mobilyayla bir ağaç yapar. 

Düzenbazdır aslında bir yazar 

Sevgili aşkım, sen o erkeksin.(Sexton, 2004)5. 

 

Aslında Sexton, toplumsal bir baskıyı şiirine yansıtır. Toplumun erkeği 

bilen ve rasyonelliğin figürü olarak görmesine karşı, kadını duygusal 

nitelendirmesi ve kaypak bir zeminde görmesini eleştirir. Erkeğin söylemleri 

kanıtlanabilir ve rasyonel iken, kadın bedensel ve doğaya ait bir cinstir. Bu 

 
5 Çeviri Nurduran Duman’a aittir. 
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bağlamda, şiirin dizelerinde kadının savunduklarının bir kehanetten ibaret olduğu 

çıkarımı hâkimdir. Kadın, duyulan dünyanın dışına çıkarak kendini Tanrı ile 

bütünleşmiş sayar ve büyücülük ifadesini kehanetler ile güçlendirir. Kadını 

toplum tarafından tanımlayan karakteristik özellikler “yas, dedikodu, casusluk” 

gibi ifadelerle yeniden tanımlanır. Bu tanım, kadının erkekten biyolojik ya da 

zihinsel olarak değil, kültürel olarak farklılaştırıldığının gün yüzüne çıkarılması 

çabasını ortaya koyar. Duman, Sexton’ın şiirinin poetik ve yaşamsal tespitler 

yaptığını belirtir. Yazan erkek ve kadının yazmak eylemini gerçekleştirdiği 

sıradaki aynılık ve farklılıklarını cinsiyetleri perdesinde değerlendirir. Kendileri 

ile olan ilişkilerinin yanında çevrelerindeki nesnelerle ve birbirleriyle olan 

ilişkilerinin de Sexton’ın şiirlerinde karşımıza çıktığını ifade eder(Duman, 2004). 

Sexton “Böyle Birisi” adlı şiirinde bu kadına atfedilen rollere ilişkin başka 

örnekler de verir: 

 Sıcak mağaralar buldum ağaçların arasında, 

 Tavalar, oymalar, raflarla doldurdum 

 Gömme dolaplar, ipekler ve bir sürü öteberiyle; 

 Akşam çorbası pişirdim kurtlar için ve periler: 

 Yola getirdim yoldan çıkmışı. 

 Böyle bir kadın yanlış anlaşılır. 

 Ben böyle birisi oldum(Sexton, 2004)6. 

 

Sexton, kadının özel alana sıkışmışlığını ortaya koyar dizelerinde. Her 

kadın, kadından beklenen gibi herhangi bir alanı yaşam alanına dönüştürür ve 

kadına ait parçalarla donatır. Toplum için mutfak kadına atfedilmiş bir alandır. 

Tavalar, oymalar, raflar her biri kadını ilgilendirir ve onu oraya hapseder. Sexton, 

basit ifadelerle kadının sıkışmışlığını anlatma hedefindedir. İpekleri ve dolapları 

aslında kadının mutlu olması için gereken unsurlarmış gibi gösterir ki sanatının 

altında yatan ironik tonu böylece ortaya koyar. Farklı bir kişiliğe sahip olamaz 

çünkü kadın toplum tarafından tek karaktere sahip olmalıdır. Anne, eş ya da kız 

çocuk. Ayrıca, kadın cinselliğine mağara metaforu üzerinden bir gönderme 

yapılır. Erkek gözünden gizemli, keşfedilmesi gereken bir yer olan rahmin 

basitleştirilmesinin eleştirisi hâkimdir. Toplum tarafından ulaşılabilir ve mülkiyet 

olarak görülen kadını daha da güçsüz ve akılsızlığa iten bir cinselliğe indirgeme 

vardır. Şiirdeki sorgulama ile indirgenmiş bir kadınlığın varlığını ve bunun yanlış 

 
6 Çeviri Nurduran Duman’a aittir. 
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anlaşıldığını açıkça ifade eder. Duman bu sorgulama çerçevesinde Sexton’ın bu 

dizeleri için şunları söyler: 

Böyle bir kadın yanlış anlaşılmak için olsa bile tanınmamıştır aslında. 

Tanınsaydı da yanlış anlaşılsaydı diyesi geliyor insanın. Yazdıklarındaki 

içtenlik, hayal gücündeki zenginlik, çevresinde olanla ilgili tespitlerindeki 

gerçeklik, olana karşı verdiği tepkilerdeki şamar etkisi, şiirindeki teknik ve 

şairliğindeki poetik kaygı, onu tanıyanın dünyasında ve okuma serüveninde 

önemsiz olamayacak değişimlere neden olabilir. Bu yüzden yanlış anlaşılabilir. 

Pek çok şey arasında bulduklarını doldurduğu, dönüştürdüğü için. Hem kurtları 

hem de perileri sevdiği için. Yanlış bulduğunu düzeltecek kadar yürekli, şiir 

yazacak kadar korkusuz olduğu için(Duman, 2004).  

Kimliğini ortaya koyma çabasında olan Sexton, travmalarından beslenen 

ve şiirinde hayat bulan dizeleri ile kadının yaşadığı gerçeklikle de yüzleşir. Bu 

yüzleşme, onda rahatlama ve sorgulamayı itiraf sanatının parçalarıyla bir araya 

getirir. Kadın yanlış anlaşılsa da aslında anlaşılmak ister. 

 Arabana bindim arabacı, 

Çıplak kollarımı salladım geçtiğimiz köylerde, 

Son ışıklı yolları keşfederek, hayatta kaldım 

Ateşinin hala kalçalarımı ısırdığı yerde 

Ve tekerlerin döndükçe kaburgalarımın kırıldığı. 

Böyle bir kadın ölmekten utanmaz, 

Ben böyle birisi oldum(Sexton, 2004).7 

 

Metafor olarak söz ettiği araba ve arabacı kendi yaşamının bir ifadesidir. 

Sexton, arabacı figürü ile eşini içine koyduğu anlamdan bahsederken aynı 

zamanda kendini edilgen durumda bindiği araba ifadesiyle açıklar. “Ateşinin 

kalçalarımı ısırdığı yer” dizesi ise cinsel bir tahakküm içerisinde ezildiği, ısırıldığı 

ve baskılandığını gösterir. Şiirinde etken durumdaki erkek, ateşli oluşu ve cinsel 

isteğiyle kadına şiddetli bir sahip olma durumunu Sexton’ın “kaburgalarımın 

kırıldığı” dizelerinde yansıtır. Kendi sahibi olmadığı bir yaşam ve bu yaşamda 

onu yönlendiren durumlardan söz eder. Daha geniş bir bakış açısıyla, kadın eril 

gücün elindedir. Kendi gerçekliğinin farkına vardığını ‘son ışıklı yolları 

keşfederek’ dizesiyle anlatır. Yaşamına baktığında, sorgulama ile sonunda da olsa 

ışıklı bir yol keşfedebilmesi fikri intihar sinyallerini şiire yansıtır. 

Aynı intihar temasına “Ölmek İstemek” adlı şiirinde de rastlanır. Sexton 

bu şiirinde daha açık ifadeler ve kesin kararlarıyla ortaya konulmuş bir itirafın 

penceresini aralar: 

 
7 Çeviri Nurduran Duman’a aittir. 
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Fakat intiharların özel bir dili var. 

Marangozlar gibi, hangi aletleri kullanacaklarını bilmek isterler. 

Niçin yapıldığını asla sormazlar. 

… 

Ölüm üzgün bir Kemik; ezilmiş, dersiniz, 

Ve yine de beni bekliyor, onca yıldan sonra, 

Eskimiş bir yarayı narince kapatmak için, 

Nefesimi kötü hapsinden kurtarmak için(Sexton, 2004).8 

 

Sexton’ın ilk kitabındaki şiirlerinden biri olan “Böyle Birisi” adlı şiirinde 

dile getirdiği bir diğer konu da geçmişi ve geçmişinden kaynaklanan 

umutsuzluklarıdır. Bu itiraf/pişmanlık anlatımında iki kişi yaratır. Yazar ve 

siz/o.Siz/O genellikle bir erkek üzerinden tanımlanırken, şiirlerinde tanımladığı, 

arabacı, psikiyatrist, doktor, sevgili hangisi ise kendi sesini temsil eden yazar özür 

dilercesine bu eril temsillere yönelik itiraflarda bulunur(Taylan, 1994). Sexton 

için dizelerinde kullandığı her bir sözcük çok derin anlamlar taşır. Bu açıdan 

‘Böyle bir kadın ölmekten utanmaz’ dizesi ile içinde bulunduğu durumu açıkça 

ortaya koyar. Kadının ölmeyi seçmesi dahi toplum için utanılacak bir durum iken, 

o bunu göğüslediğini ve meydan okuyup kendi kararını verdiğini ifade eder. 

“Ölmek İstemek” adlı şiirinde de intiharların çeşitli ve kişisel olduğunu 

belirtir. Kendi intiharının bir seçim olduğunu özellikle vurgular ve arzuladığını 

ustalıkla başarmak için kendine özgü bir yöntem arayışı içerisinde olduğu açıktır. 

Yaraların kapanması ve ızdırabın dinmesini bu seçime bağlar. Alamadığı nefesin 

hapsedildiği yerden çıkarılacağı böylece özgürlüğüne erişeceği düşüncesi 

hâkimdir. Bu durum Sexton’ın yalnızca bir kadın olması sebebiyle maruz kaldığı 

travmanın boyutlarını gözler önüne serer. Arı “Anne Sexton ve İtiraf Sanatı” 

yazısında her iki şiirin ortaklığından yola çıkarak şu ifadeleri kullanır:  

İntihar işte… Niçin yapıldığını sormaz, hangi aletlerin kullanıldığını bilmek 

ister. Bu seferki arabadan salınan karbon monoksit gazıydı. Bu seferki alet, 

diğer teşebbüslere şans tanımayacaktı. Ölümün kucağında ayrılık olmayacaktı, 

bipolar bozukluğa, depresyona, istismara yer yoktu. Ölüm ve acı uğruna 

dizeler, sayfalar hatta kitaplar yazılmış bu zorlu hayatın sonuna gelmişti 

Sexton. Gitmeden önce bir şeyden emindi: Böyle bir kadın ölmekten 

utanmazdı(Arı, 2019). 

 Sexton, sadece ölmek değil ölümle özgürleşme ve var olabilmeyi de 

amaçlar. Kendi hayatında hiçbir konuda karar alıcı durumda olamamış, benliğini 

ortaya koyamamış, yani ben olamamış bir kadının varlığını hem kendine hem de 

 
8 Çeviri Güvenç Arman Arı’ya aittir. 
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sosyal çevresine kanıtlayabilmesinin, ‘ben varım’ diyebilmesinin tek yolu ölme 

eylemi olmuştur. Kendi hayatı ya da eylemleri konusunda muktedir olabildiği tek 

alan ironik bir şekilde kendi ölümüdür. 

Sexton, onu rahatsız eden şeyden uzak durmak yerine onun üzerine 

gitmeyi seçer. Şiir, ona yaşadığı travmayı tekrar görebildiği ve bu tekrar 

karşılaşmayı göğüsleyebildiği bir süreci yaşatır. Travma edebiyatında şiire 

yansıyan en önemli öğe şairin kendini bulunduğu zamana ait hissedememesi ve 

hayallerinin gerçekliklerle buluşamamasıdır. Bu noktada, gizdökümcü gelenek, 

şairin yaşadığı travmanın içerisinde, kendini konumlandıramama ve zihnindeki 

ideal kimliğe ulaşamama sorunu ile buhrana sürüklenişini yansıtır. Anne Sexton, 

bu bakış açısı ile incelendiğinde, sadece şair kimliğiyle değil büyüme çağında da 

ortaya koyduğu sorgulamalarından dolayı, aile ve okul hayatında eleştirilerin 

odağı olur. Sonrasında yatılı okula gönderilir ve sosyal izolasyonun ilk adımını 

yaşar. Bunu takip eden süreçte, evliliği ve eşiyle uzaklaşmaları bunun yanı sıra iki 

çocuk sahibi oluşuyla ruhsal çöküşün izleri şiirlerine ve hayatına yansır. 

Geçmişinde anne ve babası ile yaşadığı sorunların da şiirlerindeki kadın imgesiyle 

bütünleştiği açıktır. Ata “Parçalanma ve Gizdökümcü Anlatımlar” adlı 

makalesinde Sexton ve içinde bulunduğu durum için şu ifadeleri kullanır: 

Sexton’ın ifadeleri, daha çok yaşantısında geçen ev ortamı, bu ortamda 

yaşadığı duygu durumları ve acıları olmuştur. Sexton gibi yazarlar ve 

okuyucuları tüm bu ‘ev’ kavramı içersinde bir çıkış yolu arayan özgürleşmek 

isteyen kadınlardır. Yaşam içerisinde bulundukları konumu sorgulayan bu 

kadınlar iyi –kötü ( eş, anne, öğrenci, sanatçı) kimlikleri ayrımı üzerine 

düşüncelerin verdiği rahatsızlıkla olan çatışmaları her zaman ağır basmıştır. 

Tüm bu kimliklerden sıyrılmak özgürleşmek üzerine ifadelerde 

bulunmaktadırlar. 

… 

Hastanede kaldığı yıllarda yazdığı şiirlerinin neredeyse hepsinde psikoterapinin 

izleri görülmektedir. Şiirlerine verdiği isimlerden bazıları; Randevu Saati, 

Bugün Bir Hasta Taburcu Oldu, Biraz Umut gibidir. Sexton’ın şiirlerinde var 

olan cinsellikle ilgili bilgiler aile içerisindeki ensest ilişkilere işaret etmektedir. 

Hala kesin olarak bilinemeyen babasıyla ilgili söylediği fanteziler gerçekten var 

oldular mı yoksa kafasındaki bir kurgudan ibaret miydi bilinmiyor(Ata, 2020). 

Tüm bunlardan başka birçok şiirinde travmatik çocukluğunun yanında “Çifte 

Görüntü” adlı şiirinde olduğu gibi, akıl hastanesindeyken içinde bulunduğu 

durumu, çocuklarından yalıtılmışlığını ve benlik mücadelesi arasında 

sıkışmışlığını da anlatır: 
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… 

Ölüm düşündüğümden daha basitmiş. 

 Hayatın seni iyi ve bütün ettiği gün 

 Cadıların günahkâr ruhumu almasına izin verdim. 

 ölü gibi davrandım 

 ta ki beyaz adamlar zehri çıkarıncaya kadar, 

 beni kolsuz bırakıp konuşan kutuların 

 ve elektrik yatağının zırvalarında yıkayana kadar. 

 O oteldeki gizli ütüyü görmek için güldüm. 

 Bugün sarı yapraklar 

 soluyor. Bana nereye gittiklerini soruyorsun. Ben de diyorum ki 

 bugün kendisine güvendi, ya da bugün sadece düştü(Sexton, 1981)9. 

 

Ölü taklidi yapmaktan bahsederken aslında kendini ölümü hazırlamak ve 

yaşadıklarının onun gözünde basitleşmiş olduğu ifadeleri de açıktır. En dikkat 

çekici dize olan ‘sarı yapraklar’ yitirilmiş gençliği, kaybolan umudunu yansıtır. 

Sexton, bu bitişi bir seçim ve kendine güven olarak değerlendirir ve basit bir 

düşüş olarak anlatır. Ruhunun tamamlanamaz eksiklerini, yaşam ile ölüm 

arasındaki gelgitlerini yitirilen bir zaman algısı olarak vermeye çabalar. Ayrıca 

şiirin devamında kendi geçmişinin izlerinden yola çıkarak kızlarına dair 

hissettiklerini şu dizeler ile yansıtır: 

Sana ihtiyacım vardı, bir oğlan istemedim 

 Sadece bir kız, tatlı uysal bir kız,  

Sevilen, evin içinde cıvıl cıvıl. Adını Joy koyduk. 

Asla bir kız olduğuma inanmayan ben, başka birine,  

Bana beni hatırlatan başka bir görüntüye ihtiyaç duydum 

Ve bu benim en kötü kusurumdu: Sen ne beni iyileştirebildin 

Ne de bunu hafifletebildin. Ben seni beni bulman için doğurdum(Sexton, 

1981)10. 

 

Annesi ile yaşadığı sorunlar dolayısıyla da, geçmişin izlerini taşıyarak 

anne olan Sexton için kızlarının doğumu travmatik bir diğer deneyimdir. 

Yaşadıklarını kızlarına yaşatmak istemeyen Sexton, yazdığı şiirde onu anlamasını 

ve başkaları üzerinden kendini tanımlamayan bir birey olması gerektiğini kızına 

hitaben yazar. Kendi kadınlığını bile sorguladığını aslında kadınlığın ancak bir 

erkek üzerinden tanımlandığı ve öğretildiğini eleştirir. Kadın kendine yabancıdır, 

çünkü erkek tahakkümü altında kendini dışarıdan bir gözle görüp değerlendirmesi 

öğretilir. Çünkü o toplum için ve erkek için vardır. Kişisel istek ve arzularından 

arındırılmalıdır. Tüm bu eleştirel düşünceleri ile kendinde bunu bir kusur olarak 

anlatır ve kızlarının bile bu durumu değiştiremediğini ifade eder. Kendi için umut 
 

9 Çeviri Güvenç Arman Arı’ya aittir. 
10 Çeviri bana aittir. 
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görmese de onları bu düşüncelerle, gerçek kimliklerini bulmaları için 

yönlendirmeye çabalar.  Annesi ile olan kötü ilişkinin etkisiyle kızlarını kendi 

yaşadığı çocukluk deneyimlerinden uzak tutma amacıyla akıl hastanesine yatmaya 

karar vermiştir. Sexton’ın “Çifte Görüntü” adlı şiirindeki tema üzerinden Ata, 

travma kaynağı bir figür olan anne ile paralel süreci görsel üzerinden 

değerlendirir: 

Görsel 2 Bahar Ata ‘’The Double Image’’ Çifte Görüntü.25x25 Tuval Üzerine Karışık 

Teknik (Özel Koleksiyon) 

Kaynak:(Ata, 2020) 

Kızı ve geçmişin olaylarıyla yeniden bir araya gelmek için eve döndüğü şu anı 

bir araya getiren konuşmacı, geçmiş ve şimdiki hüzün tarafından sınırlandırılan 

suçluluk duygusunu yansıtmıştır. Portre resmi, şiirin geri kalanında zamanın ve 

duyguların kontrolü için bir metafor haline gelmiştir. Ebeveynlerinin evinde 

yetişkin bir çocuk olarak geçirilen garip süreye uyum sağlayamayan konuşmacı, 

tekrar tekrar “Bunun yerine portremi yaptım” 3 kuşağın portresini ele almıştır. 

Aralarındaki ilişkinin anne, Anne ve kızı Joyce portreleri aracılığıyla 

anlatılmasıdır. Annesinin hasta olması Sexton’ın intihar eşiğindeyken kızının 

doğması tüm bu Portreler, ölüm onları ayırmadan önce bize yaşamı 

canlandırmakta. Anne'nin kızının doğumunu intihar girişimi ile birleştirmesi ve 

diğer yandan annesinin ölmekte olan ilişkisi ile kızıyla yeni ilişkiler doğurması 

büyüleyicidir. Belki de Sexton bize birinin yaşaması için birinin ölmesi 

gerektiğini söylemeye çalışıyordu. 

Tam anlamıyla bir itirafçı şiirdir Çifte Görüntü. Kendi annesiyle yaşadığı 

sorunlar ve ona karşı duyduğu nefreti, kendi kızıyla olan iletişimini ve ona 

duyduğu sevgiyi anlatır. Geçmişe gidip gelir, yaşanılan duygu durumlarını 

tekrar tekrar hatırlar ama yaşatmak istemez(Ata, 2020) . 
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Toplumda kadının aldığı bireysel kararların nadir olması ve bunların 

çoğunlukla uygulanmasına olanak sağlanmaması, kadın için nesiller boyunca 

içselleştirilmiş bir döngü içine girdiği travmatik deneyimin bir parçası 

olagelmiştir. Çünkü kadın ona atfedilen roller içinde sıkışır, sorgulama 

özgürlüğüne erişemez. Ayrıca, kadın kendisi gibi içinde bu travmatik deneyimleri 

yaşadığı toplumun bir parçası olarak dünyaya getirdiği kız çocuğunu da aynı 

şekilde bir travmatik mirasla yetiştirir. Çünkü bu toplumsal bir görev bir çeşit 

toplum yasasıdır. Kadın, kız çocuğunu yine bir kadın gibi yetiştirmelidir çünkü 

toplumsal düzen ancak bu cinsiyet rolleri çerçevesinde ayakta ve bir arada kalır. 

Bu noktada Sexton’ın annesine karşı duyduğu öfke ve bu toplumsal cinsiyet 

rollerine ironik eleştirileri şiirinde çokça karşımıza çıkar. 

Sexton, kendi annesinin ona yüklediği ve ruhunda derin yaralar açan 

travmaları tüm kadınlar adına göğüsler ve şiirleri ile buna farklı eleştirel boyutlar 

kazandırmaktan çekinmez. Feminist bir şair, aynı zamanda sorgulamaların derin 

acılarını hisseden bir kadın olarak ifade eylemini “Kırmızı Ayakkabılar” adını 

verdiği şiirinde şöyle yansıtır: 

Ölü bir kentin 

Meydanında durup 

Kırmızı ayakkabıları bağlıyorum… 

Bana ait değiller, 

Anneminler, 

Ona da annesinden kalmış. 

Bir aile yadigârı gibi elden ele geçmiş 

Ama yüz kızartıcı mektuplarmışçasına gizlenmişler de. 

Ait oldukları evler ve sokaklar da gizlenmiş 

Tıpkı bütün kadınlar gibi(Sexton, 1981)11… 

 

Aslında Sexton, şiirinde olduğu gibi açıkça bir nesilden diğerine aktarılan 

bir kadınlık modelinden bahseder. Sorgulanmadan, bir önceki neslin kadınlığını 

miras aldığını ve bu kadınlık tanımının dışında kalan tüm niteliklerin de 

gizlendiğini ya da bastırıldığını ifade eder. ‘Yüz kızartıcı mektuplar’ ile toplum 

tarafından utanç olarak nitelenen tüm niteliklerin kadınla ilişkilendirildiği iması ve 

eleştirisi hâkimdir. Tüm kadınların varlıkları öyle yok sayılmıştır ki ‘ait oldukları 

evler ve sokaklar da gizlenmiş’ dizesi bu yok sayılmayı çarpıcı şekilde gösterir 

niteliktedir. Öte yandan bunun normalleştirilmesi, toplumsal düzenin kadının 

bastırılmışlığı ile bu denli uyumlu devamlılığı ve kadının bu ruhsal çöküşün 

 
11 Çeviri Hakan Atalay’a aittir. 
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içerisinde yok olması üzerinden Clarissa P. Estés “Kurtlarla Koşan Kadınlar” 

kitabında kadınlık travmasını ve kadının eylem yetisini kaybedişini şöyle yansıtır: 

İçerideki ve dışarıdaki büyük tehlikeler karşısında ya da psişeyle veya gerçek 

hayatla ilgili bir durumu gizlemek için, iyi terbiyeli ve uyumlu olmaya çalışmak 

kadını ruhsuzlaştırır. Onu bilgisinden, hareket etme yeteneğinden koparır. 

Yüksek sesle karşı çıkmayan, açlığını gizlemeye çalışan, içinde hiçbir şey 

yanmıyormuş gibi davranan masaldaki çocuk gibi modern kadınlar da aynı 

bozukluğa sahiptir ve anormal olanı normalleştirirler. Anormalin 

normalleştirilmesi, normalde durumu düzeltmek için zıplayıp duran tinin can 

sıkıntısı, kendini beğenmişlik ve sonunda da yaşlı kadın gibi körlüğün içinde 

batıp kalmasına neden olur(Estés, 2020, s. 271). 

Estés’nin Sexton’ın dizelerini referans alarak ifade ettiği gibi kadın, 

kendini koruyabilme, bilgisini ifade etme yetisini mevcut alanı ve sınırları toplum 

tarafından çizildiği için kaybetmeye sürüklenmiştir. Bu kadında bir kaçma 

içgüdüsü ya da bir öğrenilmiş çaresizlik hissi oluşturur. Bu kaçışın her adımı 

toplumsal bir dayanak ile marjine itilmesinden kaynaklı bir vazgeçiştir. Bu 

noktada Sexton şiiri bir başkasının ayakkabılarıyla yoluna devam etme ve 

gizlenme gibi birçok metafora yer verir. Normal olarak kabul edilene karşı çıkar, 

özgürleşme ve bireyselleşmenin anahtarını okuyucunun ellerine sunma 

amacındadır. Kadın ancak zedelenen bireyselliğinin onarılması ile onu sarsan ve 

istismar eden şeylere karşı çıkabilir. Hayatını anlamsızlığa dönüştürmek yerine 

yaratıcılıklarını ortaya koyabildiği ve kendine ait özenli hayatını tekrar 

kazanabildiği bir yolu seçebilir. Estés “kendi ayakkabılarımızı yeniden 

yapabiliriz, kendi yürüyüşümüzü yürüyebiliriz, kendi konuşmamızı konuşabiliriz” 

ifadesini kullanırken yetilerimizi yeniden kazanmanın önemini vurgular(Estés, 

2020, s. 284). 

Sexton yıkımlar, boyun eğme, tutsaklık gibi kadının varlığını tamamen yok 

sayan eylemlerin üstüne çizgi çekerek ve bunlara baş kaldırarak yazar. Yetilerinin 

farkına vardığı ve içinde bulunduğu ikincil konumun huzursuzluğunu gözler 

önüne serdiği “Meleklerle Arkadaşlık Etmek” şiirinde bıkkınlığını şu şekilde 

anlatır: 

Bir kadın olmaktan bıktım. 

Bıktım kaşıklardan ve postadan. 

Bıktım ağzımdan ve göğüslerimden 

Bıktım kozmetiklerden ve ipeklilerden, 

Hâlâ masamda oturan adamlar vardı, 

Sunduğum çanağın etrafını çevrelemiş. 

Çanak doluydu mor üzümlerle 
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ve kokusundan dolayı sinekler üşüştü 

ve babam bile geldi beyaz kemiğiyle. 

Ama cinsiyetle ilgili şeylerden bıktım(Sexton, 2006)12. 

 

Sexton sıradan bir ev kadının ve onu ev içine hapseden tüm materyallerin 

gölgesinde yaşadığını ifade eder. İçinde bulunduğu bu durumu ‘personal-I’ yani 

‘ben’ diliyle kendi hayatı üzerinden anlatır çünkü tüm kadınlar gibi kendi de bu ev 

içi alanın dışında sosyal hayatta kendine bir yer bulamaz ve nereye gideceğini 

bilemediğini isyankâr bir ruh hali ile  “Bir kadın olmaktan bıktım/ Bıktım 

kaşıklardan ve postadan/ Bıktım ağzımdan ve göğüslerimden/ Bıktım 

kozmetiklerden ve ipeklilerden” ifadelerinde yansıtır(Sancar, 2020). Şiirin 

devamında cinsiyetten bağımsız bir düşün içinde olduğunu anlatır ve toplumun 

asırlardır kadın üzerinde kurduğu tahakkümün sonucu olan ruhundaki yaraya 

dizelerinde yer verir: 

… 

“Sen cevapsın.” 

Dedim ve girdim, 

Uzanarak kentin kapılarının üstüne. 

Sonra gevşetildi etrafımdaki zincirler 

Ve yitirdim bilinen cinsimi ve son görünüşümü. 

Adam benim solumdaydı 

Ve Eve sağımdaydı. 

Her ikisinin de mantık dünyasıyla uyumsuzlukları yüzünden. 

Kollarımızı birlikte birleştirdik 

Ve güneş altında gezinti yaptık. 

Artık bir kadın değildim, 

Bir şey ya da diğeri değildim 

 

 

 

Ah Kudüs’ün kızları, 

Kral beni odasına getirdi. 

Karayım ve güzelim. 

Açıyorum ve soyunuyorum. 

Kollarım ya da bacaklarım yok. 

Bir balık gibi bütün bir deriyim. 

Artık bir kadın değilim 

Christ’in bir erkek olmadığı gibi(Sexton, 2006)13. 

 

Şiirinde dizelere döktüğü bu düş üzerinden cinsiyetsizlik arzusunu ve 

üzerinde hissettiği zincirlerinden bu cinsiyetsizlik sayesinde kurtuluşunu vurgular. 

Âdem ve Havva’yı da kendi gibi bir cinsiyete dâhil olmaksızın bir tahakküm 

 
12 Çeviri Dilek Değerli’ ye aittir. 
13 Çeviri Dilek Değerli’ ye aittir. 
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ilişkisinin olmadığı, kategorize edilmedikleri bir dünyada düşler. “Karayım ve 

güzelim” dizesi bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak tanımlandıkları bu düş 

dünyasında görünüşün de önemsizleştiğini, kendini harici bir eril bakış açısından 

bağımsız olarak güzel gördüğünü ve kendine dair algılarının başka birisi 

tarafından tanımlanmadığını anlatır. Tıpkı İsa gibi kendisinin de bir kategoride 

olmadığını, sadece bir insan olarak tanımlandığını ekler.  

Sexton, kadının ikincilleştirildiği bir sınıflandırmanın nesnesi olmaktan 

duyduğu rahatsızlığı şiirinde açıkça ifade eder. Dizelerindeki ironi olumlama 

yöntemi ile bir düşün içine girdiğini ve sorgulamalarının gerçeklerle 

uzlaşamadığını gösterir. Sexton şeyleştirildiği bir sınıflandırmanın öğesi olmanın 

ya da bir cinsiyet üzerinden tanımlanmanın yarattığı tutsaklığın aksine 

özgürleştiği ve travmalarından kurtulduğu bir yaşamı hayal eder. Fakat her ne 

kadar şiirinde travmalarının üzerinden geçse de ve olumlama ile cinsiyetsiz bir 

hayatın hayalini kursa da travmalarının izlerini taşıdığı yaşamı ile ruhsal bir 

boşluğun eşiğindedir. 

Sexton, şiirin iyileştirici gücü ile travmalarını yeniden deneyimleyerek 

yazsa da, ölüm fikrinden vazgeçemez. Anne – kız ilişkisini düzenlemeye çalışmak 

ona bir ferahlama verse de yalnızlık hissi Sylvia Plath’in ölümü ve artan alkol 

kullanımıyla tekrar intihar isteği harekete geçer. Dışavurumcu bir örnek 

sergileyen Sexton için kadının yaşadığı travma ve intihara sürükleniş dönemsel 

değil, çocukluktan başlayan ve deneyimlenen aynı zamanda sorgulamalar ile 

içinden çıkılamayan bir hal alan bütünsel bir süreci ifade eder.  İntiharı, 

geçmişinden getirdiği travmatik tüm bu deneyimlerin kendini ifade ediş biçimini 

yansıtır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NİLGÜN MARMARA’NIN GİZDÖKÜMCÜ ŞİİRİ, TRAVMA VE 

KADIN 

 
3.1. NİLGÜN MARMARA’NIN EDEBİ KİMLİĞİ VEGİZDÖKÜMCÜLÜK 

 

“Hayatın neresinden dönülse kârdır(Marmara, 1993)” 

Görsel 3 Nilgün Marmara 

Kaynak:(Soyşekerci, 2007) 

Nilgün Marmara 1958 yılında ailesinin ikinci kızı olarak dünyaya gelen, 

düşünceleri ve eserlerinin etkileyiciliğinden çok intiharı ile gündemde olmuş 

başarılı bir kadın şairdir. Muhasebe müdürü olan babası Fikri Bey ve annesi 

Perihan Hanım’ın ikinci kızlarıdır. Ablası ile çocukluk yıllarını Kadıköy’de 

geçiren Marmara, başarılı bir eğitim hayatı geçirir. Solak olmasına rağmen kaza 

sonucu sol elinin alçıya alınmasıyla sağ elini kullanarak kolej sınavlarında başarılı 

olur. Avusturya Lisesi ile başlayan kolej hayatı maddi sıkıntılar sebebiyle 

Kadıköy Maarif koleji ile değişir.  Edebiyat ile ilişkisi, başarılı ilköğrenim ve lise 

hayatından sonra üniversitede de devam eder. Üniversite eğitimine önce İstanbul 

Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı’nda başlar fakat üniversite ortamında maruz 

kaldığı siyasi çekişmelerden rahatsızlık duyarak tekrar sınava girer ve Boğaziçi 

Üniversitesi’nde, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini tamamlar(Sarıbaş, 
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2017). Daha sonrasında Osman Yıldız’ın da Nilgün Marmara’nın Eserleri 

Aracılığıyla İntiharının Analizi adlı tezinden yola çıkarak hazırladığı kitabında 

belirttiği gibi Daktiloya Çekilmiş Şiirler (1988), Metinler (1990), ve Kırmızı 

Kahverengi Defter (1993) adlı üç şiir kitabı yazar. 13 Ekim 1987’de 29 yaşında 

“yaşama karşı ölüm” diyerek evinin balkonundan atlayarak intihar eder(Yıldız, 

2012). 

Nermin Sarıbaş’ın ifade ettiği gibi, kadın şairin üniversite yıllarında 

derslere çok katılmamasına rağmen başarılı aynı zamanda yüksek akademik 

performans gösterdiği görülür. Sarıbaş, Marmara’nın bu süreçte sık sık 

“umutsuzlar merdiveni” olarak nitelendirilen üniversitenin merdivenlerinde yalnız 

oturup düşündüğünü de belirtir. Sylvia Plath’i bir fotoğraf şeridinde kendine 

benzetmesi ve hayatı ile kendi yaşamını özdeşleştirmesi ile Plath onun için kendi 

varoluş deneyimine eşlik eden bir imge haline gelir(Sarıbaş, 2017). Edebi 

kimliğine bitirme tezi olan ‘Sylvia Plath’in Şairliğinin İntiharı Bağlamında 

Analizi’ adlı çalışma yön verir. Düşünce yapısına yakın bulduğu Plath onu bireyin 

varoluş sorunları ve yalnızlığına olan bakış açısı ile daha da etkiler. Bu sayede 

bunalım ve intihar temaları kendi şiirlerinde de yoğunluk kazanırken, intihar 

fikrinin zihnindeki yeri de çarpıcı şekilde kendini hissettirir(Sarıbaş, 2017). 

Nilgün Marmara; Ece Ayhan, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Tomris 

Uyar, İlhan Berk gibi birçok ünlü şairi de kalemiyle etkiler. Şiir üzerine 

konuştuğu ve paylaşımlar yaşadığı bu gruba da şiirsel tarzıyla katkılar sağlar. 

Sonrasında yakın arkadaşı Ece Ayhan sayesinde tanıştığı ve bir süre birlikte 

yaşadığı Kağan Önal ile evlilik kurumuna karşı olmasına rağmen aile baskısıyla 

1982 yılında evlenir. Edebiyat, Marmara için ruhunun derinliklerini ve 

karmaşasını ortaya koyduğu bir alandır.  Öyle değerlidir ki balayında tezini 

tamamlar ve bunu şu cümlelerle ifade eder: “Umarım böylesine emsalsiz ve 

belirgin bir konuda, şiirlerini ölüm kavramını derinden algılayarak yazmış ve 

intiharında da sanatındaki kadar başarılı olmuş bir kadının analizini yapabilme 

konusunda başarısız olmam”(Marmara & akt. Sarıbaş, Nilgün Marmara, 2017). 

Marmara, tezinde Plath ve gizdökümcü şairlerin kişilik diye tanımlanan 

şeye isyan ettiklerini ve bastırılmış tepkilerini hem kendi benlikleri hem de 

başkalarının benlikleriyle bir arada sundukları gizdökümcü şiir anlayışında bu 
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isyanın dikkat çektiğini vurgular(Marmara, 2016, s. 9). Bu bağlamda Marmara, 

tıpkı Plath’in şiirleri üzerinden bu yok edilişin ve isyanın tespitini yaptığı gibi 

kendi şiirinde de aynı benlik acılarına ve sorgulamalara yer verir. Plath, izolasyon 

ve tabi olduğu toplumsal alanın ya da kendi dışındaki benliğini yok sayan 

dünyaya karşı çıkma eylemi üzerine yazdığından onun için şiir gizdökümcü şairin 

sığınacağı bir limandır. Bu sığınma, yaşanılan travmaları açıkça ifşa edebildiği ve 

tekrar tekrar yaşayıp yüzleştiği bir yaratım gücüne dönüşür. Plath’te gördüğü bu 

ifade gücü Marmara’nın şiirlerini de etkiler ve intihar, cinsiyet 

sınıflandırılmalarına eleştiri gibi birçok tema onun şiirlerinde de karşımıza çıkar. 

Marmara, Plath’in şiirlerinde onu etkileyen nitelikleri şöyle tespit eder: 

Plath şiirlerinde ölüm temasını evrensel bir hedef olarak kullanmayı seçer. 

Şiirleri acı çekerken yapılan sorgulamalardan kişisel hayatındaki devasa beyin 

dalgalarının billurlaşmış bir tür serpintisinden doğmuşlardır. Gizliliğin 

rahatlığına zıt olarak, kendini ifşaların verdiği rahatsızlığı ifade eder. Ayrıca 

Gizdökümcü Şairliğin ayırt edici niteliği sadece kişinin kendi deneyimlerini 

ifade etmesi değil, aynı zamanda onları tekrar tekrar yaşaması, rahatsızlığı 

sözcüklerle yeniden oluşturmasıdır. Ama bu yenilgi sayesinde kişisel hayat 

yüceltilerek, kişisellikten uzak ve dâhice bir sanat eserine dönüşür. 

S. Plath çektiği acıyı mısralarıyla yenmeye çalışmışsa da, eserleri doğaçlama 

yaşanan bu tutkulu hayatın ölüme yenik düşmesinin kanıtıdır. Plath için şiir, dış 

dünyanın tehdidine katlanma ve izolasyon olasılığını sağlayan bir sığınaktır. Bu 

izolasyon gerçeklerden kaçış olarak yorumlanabilir, ama Plath’in şiirlerindeki 

şeytani yoğunluk bazen okuyucuyu şaşırtır ve Plath’ i hem gizdökümcü türün 

hem de 20. Yüzyıldaki diğer akımların en mükemmel şairlerinden biri olarak 

kategorize etmeye iter. Plath, ideolojik kaygıları Lowell ve Ginsberg’in bazı 

şiirlerinde olduğu gibi doğrudan ön plana çıkarmasa da, insanlığın belirli 

tarihlerde aldığı yaralara karşı direnişini hissedebiliriz(Marmara, 2016, s. 12). 

 

Marmara gizdökümcü şiirin mihenk taşlarından biri belki de en önemli 

örneği olan Plath’in şiirini ve yaşamını derin bir inceleme ile ortaya koyar. 

Aslında Marmara içselleştirdiği ya da kendini bulduğu bu incelemeler sayesinde 

aynı kadınlık travmalarının farklı coğrafyalardaki yansımalarını ifşa eder. Plath ile 

kurduğu bağı Plath’in ve tüm gizdökümcü kadın şairlerin temel niteliği olan 

evrensel bir kadınlık sorunu olarak gün yüzüne çıkarır. Çünkü sanatçı çektiği 

ıstırap süreçlerinin sonucu olarak, ölüm ve yaşam arasındaki çekişmeleri, dünyada 

kendine yer bulamadığı bir benlik mücadelesi kaygısı eşliğinde, bir sanat eseri 

olarak ortaya koyar. Bu güçlü kaygı şiirlerindeki çarpıcı öğelerle dönemine damga 

vuran Plath ile Marmara’nın ortaklığına büyük katkılar sunar. Böylece Marmara 
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da şair çevresi ile kurduğu iletişim, şiirinde kullandığı dil ve marjinal ifade gücü 

ile hayatının bu şiirlerdeki yansımalarının etkisini metne döker.  

Edebi tonuna etkileyici anlatımıyla yön veren Marmara, umutsuzluk ve 

varoluşsal sorgulamalarla yüklü dizeler oluşturur. Bu sorgulamalar, eşi ile 

Libya’da yaşamaya başlamasıyla daha da belirginleşir. Kağan Önal, endüstri 

mühendisi olarak Libya’da bir şantiyede çalışırken şiire olan tutkusu yalnızlığı 

gibi artmaktadır. En sevdiği edebi tartışmalardan uzak, paylaşımlardan habersiz 

yaşamak Marmara için derin bir çöküşe sebep olmuştur. Sarıbaş, bu süreçte yakın 

arkadaşı Ece Ayhan’la mektuplaşmasının sadece bir haberleşme eğilimi olmaktan 

öte, Marmara’nın iç dünyasını, entelektüel birikimini, sanat ve edebiyata dair 

görüşlerini kâğıda döktüğü yazılı kayıtlar olduğuna değinir(Sarıbaş, 

2017).Libya’dan dönüşünde ise Marmara geri dönülmez bir umutsuzluğun 

pençesindedir. Manik depresif tanısı ve doktorunun entelektüel faaliyetleri 

yasaklaması ile ölümün bir başka çeşidini yaşamış hisseder. Ruhunun 

yorgunluğunu şu cümleler açıkça ifade eder:  

Ey iki adımlık yerküre,  

Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben(Marmara, 2006)! 

 

 Gerçekçiliği ve kişiliğinin şairliğine uyumu ile yakın arkadaşı olan Ece 

Ayhan’ı derinden etkiler. Ayhan, Marmara’yı şiirlerine yansıttığı ifade gücü 

sebebi ile Türk şiirinin en özgün ve marjinal tarzını yakalamış şairlerinden biri 

olarak tanımlar(Yıldız, 2012).Marjinal şairlik üzerine Ece Ayhan ve Cemal 

Süreyya’nın bir sohbetinde, Nilgün Marmara için şu ifadeler kullanılır: 

Ece Ayhan: Biz yeni Marjinallerden, “benzemezlikler” den, şair Nilgün 

Marmara’dan konuşalım seninle ne dersin? 

Cemal Süreyya: Nilgün’ün şiirlerini pek bilmiyordum. Çalışmalarından bana 

hiç söz etmedi. 

Ece Ayhan: Gerçek Marjinaller, evet, kendilerinin şiirlerinden söz 

etmezlermiş(Süreyya, 2015). 

 

Yukarıdaki diyalog üzerinden de açıkça anlaşıldığı gibi, Marmara’nın hem 

bir eleştirmen hem de bir şair olarak şiiri çok iyi bilen bir entelektüel olmasına 

rağmen bunu dile getirmeyen ve kendi yüzleşmeleri için yazan bir şair olduğu 

açıktır. İçsel hesaplaşmalarının gölgesinde melankolik bir tarzı da içeren 

şiirleriyle, üstü kapalı ölüm ve intihar temaları üzerinde durur. Cemal Süreyya, 

Güvercin Curnatası adlı kitabında şiirlerini okumamasına rağmen, Marmara’nın 
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yaşama bakışını şu sözlerle değerlendirir: “Gerçekten çok ilginçti Nilgün; bu 

dünyayı başka bir hayatın bekleme salonu olarak, daha doğrusu vakit geçirme yeri 

gibi görüyordu(Süreyya, 2015). Süreyya’nın bu ifadesi Marmara’nın kişiliğinde 

temellendirdiği gerçekliği ile yaşama çabasının onu zihinsel bir çıkmaza 

sürüklediğini gösterir. Amaçladığı şey artık yaşam değildir. 

 Bilinçlilik varoluşsal çatışmalarla bireyde ‘benlik’ kaygısına sebep olur. 

Nilgün Marmara bu kaygıyı şiirlerine yansıtır ve umutsuzluğunu şiirlerine aktarır. 

Kadınlığın döngüsü ve akışın düzeninden rahatsızdır. Kalemini bu düzene karşı 

kullanır. İntiharından önce eşine bıraktığı mektubunda yazdıkları bu konudaki 

düşüncelerini ortaya koyar: 

 13 Ekim 1987 

 Salı 

 Sevgilim, 

Her gün kötücül bir düşü kurmak ve onu taşımak artık kılgıyı gerektiriyor. Sana 

böyle bir yük bırakmak istemezdim ama sen akıllı ve güçlüsün çabuk unutursun. 

Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu, suçlu saymasın çünkü suç 

yok yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu! 

Her anın niye’sini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için 

kararlaştırılmış bir eylem bu! Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışına 

bırakması ne güzeldi. Yiten bu işte!  

Bu tükenişle hiçbir yeni yaşama başlanamaz, bu nedenle tüm sevdiklerime 

elveda diyorum. Beni bağışlayın! Bunu en çok annemden babamdan ablamdan 

ve Kağan senden diliyorum. Dostlarımdan da! 

       Nilgün Marmara Önal 

 

 Seni hep sevdim Kağan! 

 Hoşça Kalın! 

 P.S.₁ Cenaze töreni istemiyorum, mümkünse yakınız lütfen! 

 P.S.₂ Kuşlar ölünceye kadar iyi bakınız onlara. 

                                ₃ Sahneden çekilirken yaşama karışmış herkesi selamlıyorum.  

     ₄ Kağan arzu edersen ileride, daktiloya çekilmiş olan şiirleri 

bastırabilirsin(Marmara, 2016). 

 

 Marmara şiirlerinde barındırdığı gizli anlamları ve ironileri mektubuna da 

yansıtır. Özellikle benliğinin anahtarlarının elinde olduğunu “ırmağın akışına 

müdahale söz konusu” şeklinde ifade eder. Buradaki ırmak metaforu, modernist 

edebiyatta da sıklıkla görülen ve hayata işaret eden bir imgedir. Birey bu hayatın 

içinde kendi iradesi dışında bir akış içinde sürüklenen, kendi kararlarını 

veremeyen ve hayatını kendi istekleri doğrultusunda yönlendirme gücünden 

yoksun bir figürdür. Kendi özgür iradesi yoktur ve bir akış içerisinde sürüklenen 

bir şeye indirgenmiş durumdadır. Marmara varoluşunu sürekli sorgulayan 

benliğine, bu akışa artık dur demek gücünü atfeder. Yıldız bu durum hakkında şu 
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yorumu yapar: “Benine yöneliminin sonucunda umutsuzluğun kaçınılmaz 

olmasının sebebi, biz ona yöneldiğimizde çocukluğun akışının bittiği noktadan 

itibaren geriye kalan öznenin bir kalıntıyı andırıyor olmasının yarattığı hayal 

kırıklığı olarak da okunabilir(Yıldız, 2012). Lacan’ın ortaya koyduğu 

çocukluktaki huzura (Gerçek) dönme isteğinin her insanın doğasında olduğu ve 

Marmara’nın da Gerçek’e dönme yönünde bir çaba içerisinde olduğu 

mektubundaki detaylarda açıkça görülmektedir. Akışa bırakıp kabullenmek ona 

göre değildir. Kimseyi suçlamaz fakat ironik bir dille Kağan’a “sen akıllı ve 

güçlüsün çabuk unutursun” şeklinde hitap eder ve toplumun erkeğe atfedilen 

görüşünü yansıtır. Sevdiği arkadaşları ile çok sevdiği edebiyat sohbetleri 

yaptıkları evinin penceresinden atlayarak hayatına son verir. 

 Tıpkı mektubunda olduğu gibi, şiirlerinde de gizdökümcülük geleneğini 

anlatımlarıyla dizelerine yerleştirir. Yaşamdan kopukluğu ve umutsuzluğunu onun 

deyimiyle “kötülük aktarımını” kendi iradesiyle özgür alana dönüştürmek, bu 

aktarımı mutlak bir şekilde sona erdirecek bir eylemdir. Marmara’nın “Hayatın 

neresinden dönülse kârdır!” ifadesi hayata karşı duruşunu gösterir(Yıldız, 2012). 

Bir başka açıdan, Marmara ya da diğer gizdökümcü şairler kendini aklamak, 

kısıtlanmışlığın rahatsızlığını ifşa etmek ve bilinçaltına inmek için bu yöntemi 

kullanırlar. Nilgün Marmara’nın bitirme tezini Türkçe’ye çeviren Dost Körpe, 

gizdökümcü stilin Marmara’nın hayat ve ölüm gerilimini şiirlerine yansıttığı ve 

bununla birlikte yaşayıp, yarattığını ifade eder(Marmara, 2016).  

Şiir, Nilgün Marmara için çok sevdiği şair olan Sylvia Plath gibi içsel bir 

yolculuk olarak betimlenir. Dış dünyayı ve dönemin politik gelişmelerini dışarıda 

bırakarak kendi varoluş sorgusu çerçevesinde yazar. Güler Kalem “Sylvia Plath ve 

Nilgün Marmara Şiirlerinde Gizdökümcü Anlayış” adlı yazısında her iki şairin de 

içinde bulunduğu bu sorgulama durumunu şu şekilde anlatır: 

İçinde dram olan acı olan bir içsel yolculuktu şiir. Dış dünyaya kapılarını 

kapatıp kendi iç hesaplaşmalarını verdikleri diğerlerine göre “anlaşmazlık” 

içeren sonu ölümle biten uzun soluklu kısa bir yolculuktu. Hem Plath hem 

Marmara, günlük yaşamda “yaralı ve boşlukta olma” hissiyatını şiirlerinde 

aleni biçimde yansıtmıştır. Kendileriyle ve hayatla sürekli çatışma halinde olup, 

hayatı değiştirip dönüştürmeye heveskâr iki ruh da, artık söylenecek her sözün 

söylemiş olmanın rahatlığıyla ölümü seçerek özgürleşmeyi yeğlemiştir. Ölüm 

kendi seçimleri olup intihar eden bu iki şairin intihara bakış açısı da farklıdır. 

Plath her şeyi yeniden doğuşa kurban etmek niyetindeyken Marmara’nın 

intiharı bir kabulleniştir. Çünkü Marmara kinin ve kibrin olmadığı saf ve temiz 
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bir dünyada yaşamak istedi. Çıkar ilişkileri, yapay duygular onu yordu ve 

boğdu. Ölüme tam kabullenişle gitti(Kalem, 2018). 

 Marmara’da olduğu gibi gizdökümcü şairlerde, nevrozlarının evrenselleştiği 

ve normalleştiği bir ifade biçimi vardır. Bu nedenle içsel bunalımları ve 

çıkmazlarıyla özgürlük arzusuna karşılık bulamaması onu yok oluşa iter. 

Doğumun aslında bir trajedi olduğuna inanan Marmara, yaşadığı acı ve travmaları 

duygulanım ile kâğıda dökerek arınmaya çabalar. Tüm bunların mümkün 

olmadığı gerçeği kabullenme, varlığın yok oluşu ile sonuçlanır. 

 

3.2. NİLGÜN MARMARA’NIN ŞİİRİNDE KADIN TEMSİLLERİ IŞIĞINDA 

TRAVMA VE İNTİHAR 

 

Nilgün Marmara, kendiyle savaşan, fazla hisseden, fazla bilen ve fazla 

hassas olmanın kırılganlığını yaşayan ve bunu üretimine yansıtan bir kadın şair 

olarak öne çıkar. Cinsiyetçiliğe bakış açısı ve kadınlık üzerine yazdığı şiirler, 

kendi travmalarının ötesinde evrensel olanı gözler önüne serer. Kendi özgürlük 

arzusunun ve buna ulaşamamasının dramı aslında genel bir cinsiyet problemini 

yansıtır. Şiirleri dış dünyadan kopuk sadece içsel hesaplaşmaların bir ürünü olarak 

görünse de kendi üzerinden anlattığı hayat, toplumdaki kadının ifadesidir. Dilsel 

anlatıma taşıdığı acılarını ve travmalarını unutmak değil, bu travmalarla 

yüzleşmektir ve mücadele etmek adına bu travmaları tekrar tekrar yaşamak için 

yazar. Gizdökümcü şair, şiirini genelin bir izdüşümü olarak kendi kişisel 

deneyimlerini ve bu deneyimlerin sonuçlarını okuyucuya yansıtmak için kullanır. 

Bu konuda Bahar Ata “Parçalanma ve Gizdökümcü Anlatımlar” adlı tezinde şu 

düşünceleri paylaşır: 

İtirafçı şiir, kendisini diğer şiirlerin söylem biçemlerinden ayırır. Genelde 

olduğu üzere bu türde de şairler, kendi iç dünyalarını metinsel olarak inşa 

edilmiş bir şeye yansıtmakla birlikte yalnızca kendilerince ele alınan konuları 

kimi zaman okuyucuyu da rahatsız edici derecede bir dürüstlükle ifade etmeyi 

tercih etmişlerdir. Görüntü, yapı, sayaç ve şiirin diğer unsurlarındaki açıklayıcı 

ifadeler, şairin egosunu aydınlatmaya yarar ve bireysel benliğin ifadesi, bilgi ve 

ilham için birincil kaynaktır. İtirafçı şairler bu haliyle doğrudan öze odaklanır; 

düşüncelerini ve duygularını yazıp ifade eder(Ata, 2020). 

 Nilgün Marmara da şiirlerinde iç dünyasını ve hesaplaşmalarını dile 

getirirken özünü de yadsımaz. İçinde bulunduğu çıkmazı ve yaşadığı ızdırabı da 

anlatımına aktarır. Bu anlatım bir çeşit otobiyografik bir yansıma olarak 
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değerlendirilebilir. Çünkü anlatım kendi hayatı ve deneyimleri üzerinden 

gerçekleşir. Hilal Aydın  “Toplumsal Cinsiyet ve Estetik Özerklik Bağlamında 

Türk Edebiyatında Delilik ve Kadın” adlı çalışmasında kadın elinden çıkan sanat 

eserlerinde eleştirel öğeler ışığında otobiyografik yansımaların ve özellikle de 

kadınların yaşadıkları sancılı süreçlerin bulunduğunu ifade eder: 

 

Çünkü otobiyografinin sınırları aynı zamanda kadın yazarın “çekinmeden” 

anlatabileceklerinin de sınırı gibidir, bu nedenle kadın yazarlar için “ben” 

olarak konuşmak, başka bir deyişle kendini ifşa etmek sanıldığı kadar sancısız, 

endişesiz değildir. Bu durumun farkında olanlar, yazılanları bir “itiraf 

edebiyatı” olarak görmeye meyletmiştir. Kadın yazar için otobiyografik alan 

sakıncalı olanın dışa vurulması anlamına gelir(Aydın, 2014). 

 

 Marmara için de bu sancılı dışa vurum sürecinin sonunda ifşa edilmiş ve 

sorgulanmış bir yaşam vardır. Kabullenmediği bir hayatı yaşamaya karşıdır. 

Kırmızı Kahverengi Defter adlı kitabındaki bir şiirinde kendini- aslında tüm 

kadınları-  cinsiyete yönelik sıfatlarla tanımlar: 

         Rüzgârla 

Yanan kadın 

Mahzun köpeğe sırtını dönen kadın 

Şiir yazan, canına kıyan kadın 

Kürekçi erosun kayığındaki kadın 

Çiçek kadın 

Seyyah kadın 

Bahçe kadını 

Masa kadını 

Pencere kadını 

Çoğul kadın 

Çocukluk kucağında kadın 

Martı tüyü kadın 

Çöl zambağı kadın 

Kontrat imgesi kadın 

Köpük kadın 

Şafak kadın 

Durgun hayat kadını (Marmara, 1993, s. 35). 

 

Marmara bu şiirinde, geleneksel toplumda kadına atfedilen birçok sıfat 

kullanır ve bu sıfatların her birinin de tıpkı Pigmalion’ın Galatea’yı taştan 

yontarak şekillendirdiği gibi kendisini nasıl şekillendirdiğini anlatmak için seçer. 

“Şiir yazan, canına kıyan kadın” içinde bulunduğu çıkmazı kabullendiğini ve 

intiharın onun seçeceği son olduğunun işaretini verir. Toplumdaki eş, anne 

rollerine atıf yaparken “kontrat” ifadesiyle kadının insansızlaştırılarak 

metalaştırılmasını betimler. Sözünü ettiği “kontrat” toplum ve kadın arasındaki 
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anlaşmadır ve Marmara bu betimleme üzerinden kadının bu anlaşmaya itaat 

etmekle yükümlü olma durumunu eleştirir. “Durgun hayat kadını” ifadesi ise 

toplum tarafından belirlenen roller dışına çıkan, iyi bir eş ya da anne olamayan 

kadınlar için kullanılan bir imgedir. Kadın itaatkâr ve özel alan içinde kalmakla 

yükümlüdür. Doğurmak ve toplumun belirlediği şekilde iyi bir anne olmak onun 

görevidir. Onaylanmayan tüm davranışlar “kötü kadın” imajı ile nitelendirilir. 

Şiirin detaylı incelemesinde Yıldız şu ifadeleri kullanır: 

 

Derin bir yabancılaşmanın pençesinde olan Nilgün bu kadınların hepsi 

olduğunun farkındadır aslında. Bilincinin çatlaklarından sızan toplumsal ve 

biyolojik vasıflarının farkında olan Nilgün, bu şiirinde bir kadının parçalanmış 

benliğine gönderme yapmaktadır. Bu kadınların hepsi bir kadın ve o kadın da 

Nilgün Marmara’dır. Bu hem biyografik hem de kendi içsel gerçekliğini 

yansıtan bir şiir olması dolayısıyla da diğer şiirlerinden farklıdır. “Şiir yazan, 

canına kıyan kadın” ifadesiyle iç dünyasında kendisinin de farkında olduğu ve 

teslim olduğu durumu ifade ederken “Çöl zambağı kadın/ Kontrat imgesi 

kadın” diyerek de toplumsal hayatta kadın olmak ve eş olma haline göndermede 

bulunmaktadır. Bir dönem Libya’da yaşadığını ve eşiyle olan evliliğini bir 

kontrat imgesiyle göstererek ifade etmiştir. Tüm bu imgeleri içinde barındıran 

“Çoğul kadın” ise ona rolünü hatırlatıyor aynı zamanda derin bir umutsuzluğu 

ve bu “çoğulluktan” kopuşu ima etmiştir. Bu şiir de sadece intiharı geciktirmek 

için bilincinde yarattığı bir çatlaktır çünkü Nilgün bu varoluş tarzının ona 

yükleyeceği her türlü toplumsal vasfa karşı yabancılığının farkındadır. Dolaylı 

olarak bu toplumsal durumun onda yarattığı tahribatı ve parçalanmışlığı dile 

getirmektedir. Kendisine neyi hatırlatırsa hatırlatsın, ister toplumsal ya da 

biyolojik cinsiyetini ister hayatın öteki yüzünü ya da farklı bir var olma tarzını 

ölümcül umutsuzluğunu hiçbir şey dindirememektedir(Yıldız, 2012). 

 

İçinde bulunduğu çıkmaz hep aynıdır. Marmara, bu çıkmazı “Bir yaşamın 

bir düşe eklenmesiyle, bir düşün yaşamdan çıkarılmasının hiçbir ayrımı yok” 

cümlesi ile tanımlar(Marmara, 1993, s. 23). Her ikisi de onun için aynı 

umutsuzluğu imgeler. Bu imge, biyolojik ya da zihinsel olarak ulaşamayacağı bir 

nokta ve her defasında kendini bulduğu gerçekliğidir.  Ata’nın da belirttiği gibi 

gizdökümcü gelenek üzerinden üreten tüm şairlerin, ortak ve ana kaygısı var 

olmak ya da var olmamak üzerine varoluşsal bir çabayı içerir(Ata, 2020). İtiraf ile 

ortaya konan bu çaba, geçmişteki günah çıkarma çalışmalarının yazıya 

yansımasıdır. İtiraf bu noktada şairin yüzleşme ya da kendi ile barışmak için bir 

adımıdır. Bu adımı intihar düşüncesine dönüştüren varoluş sorunsalı ile 

kuvvetlenen üstesinden gelemediği sorgulamalardır. Marmara’nın yaşantısını 

gözden geçirip sorgulamalarını derlediği ve kendini yalnız hissettiğini açıkça ifade 

ettiği şiiri “Yalnızlık” ta içinde bulunduğu çıkmazı şu şekilde anlatır: 
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çok yalnızım, mutsuzum 

göründüğüm gibi değilim aslında 

karanlıklarda kaybolmuşum 

...bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum uzun zamandır 

aradıkça batıyorum karanlık kuyulara 

kimse duymuyor çığlıklarımı 

duyan aldırış etmiyor çekip kurtarmak istemiyor 

bense insanların bu ilgisizliği karşısında ilgiye susamışım 

ümidimi yitirmişim 

biliyorum bir gün dayanamayacak küçük kalbim 

arkamı dönüp inandığım ve güvendiğim her şeye 

veda edeceğim(Marmara, 2006). 

 “Yalnızlık” şiirinde beklentilerinin boşa çıkışı ve ruhsal dengesi ile ilgili 

endişelerinin itirafı da açıktır. Gizdökümcü yazım tarzı ile travmalarını anlatırken 

acı duygusunu etkileyici bir şekilde ortaya koyar. Ata, bu travmaların edebiyata 

şairin kendine acıma duygusu olarak yansıdığını belirtir. Ayrıca, şairin travmaları 

ve bu travmaların dayanılmaz etkisi, bu varoluşsal sorgulamaların da sonucu 

olarak belki de şairi bu üretimleri yapmak zorunda bırakmıştır(Ata, 

2020).Marmara sorgulamaların pençesinde öyle yalnızlaşır ki en yakının bile ona 

çok uzak olduğunu ve çevresindeki insanlarla yaşadığı paylaşımlarının da 

azaldığını açıkça ifade eder. Beklentilerinin sonuçsuz kaldığını yaralarının bu 

yalnızlaşma ile derinleştiğinin sinyallerini, “Yabancı” adlı şiirinde hem birinci 

tekil şahıs olan ben hem de biz olarak kendi hayatının içinden örneklemelerle 

verir: 

En yakın yabancı sendin, 

Daha sürülmemişken ışığın biberi 

yaramıza, 

Yaslanırken boşlukta duran bir merdivene 

henüz. 

 

Güzdü sonsuz bir çöle takılan bakışımız, 

ilkyaz derken - kışı gözden kaçıran 

yüzlerce eller yukarı, saygı duruşlarımız 

en güçsüz kollarla - 

Çözüldü aşkın zarif ilmeği 

bulandı aynalar duruluğu. 

Çok gizli bir doğru gecenin toyluğunda 

bilmedik çekenin yanlış bir uzaklık 

olduğunu... 

 

Yabancıların en yakınıydın sen(Marmara, 2006, s. 136)! 

 

Marmara, hiçlik içinde çırpınışını ifade ederken, bir yandan da umudu 

arayışında daha da çok kaybolduğundan bahseder. Eşi Kağan’ın Libya’da bir 
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şantiyede çalışmaya başlamasıyla birlikte eksikliğini hissettiği edebiyat çevresine 

sitem ve özlemi aynı anda yaşar.  Kağan için dönüştürdüğü hayat içinde kapana 

kısılır. Cansu Hepçağlayan’ın da “İkinci Yeni İçinde Grotesk Bir Figür Olarak 

Nilgün Marmara” adlı çalışmasında Marmara’nın şiirlerindeki yalnızlaşma 

durumunu şöyle ifade eder: 

Kadını da yalnızlaşmış bir figür olarak gören Marmara, güncesinde ona 

yakıştırdığı sıfatlarla, pasifize olmuş, erkek tarafından sindirilmiş, sıkıştırılmış 

ve meta olarak kullanılan kadını kendi biçemince afişe etmiştir. Ayrımcılığa 

uğrayan kitlelere karşı yaklaşımı duyarlı olmasına rağmen, ötekileşmeye yaptığı 

vurgu bireysel yabancılaşmayla ilgili eserlerinde en üst düzeye ulaşır. Öylesine 

uçta, öylesine ötekidir ki, en yakınında gördüğü kişi bile ona yabancıdır, o 

kişinin anlayışı ise bir yanılsamadan ibarettir, geçicidir.  Bu yalnızlığın zaman 

içinde Marmara’nın kendine yabancılaşmasına neden olduğu iddia edilebilir. 

Öyle ki, bir ihtimal kendi için öteki haline gelen şair, çağsal çaresizliği de içine 

sindirdikten sonra, kendine olan tahammülsüzlüğünün bir dışavurumu olarak 

intiharı seçmiştir(Hepçağlayan, 2011). 

Yalnızlığın girdabında kaldığını eşinin bile kendine yabancı olduğunu 

çünkü bu ikili ilişkide kendini bulamadığını ifade eder. Tüm bu sorgulamaların 

yükü altında yaşadıkları öyle ağır gelir ki, hayatla bir yüzleşme yaşamak ister ve 

bir başka şiiri olan “Düşü Ne Biliyorum” da şiirin son dizelerinde hayata meydan 

okurmuşçasına bir sesleniş vardır: 

… 

Ey, iki adımlık yerküre 

Senin bütün arka bahçelerini 

gördüm ben(Marmara, 2006)! 

 

 Marmara bu seslenişi çevresinde gerçekleşen her şeyin farkında olduğu 

ama bu farkındalığın onda yarattığı derin izlerin üstesinden gelemediği bir 

hesaplaşma olarak dizelerine döker. Çünkü kadın, hep edilgen yani pasif konumda 

olması gerektiği empoze edilerek yetiştirildiğinden, zihnine işlenen bu edilgenliğe 

karşı duramadığı ve aynı zamanda da dışsal bir bakışın gölgesinde kendine 

bakmak zorunda bırakıldığı için isyan eder. Bu gibi örtük travmalarla ilişkilerden 

kopuşu şiirlerde melankolik bir anlatıma dönüşür.   Şiirlerindeki bu melankolik 

anlatım yaşamının doğrudan bir yansımasıdır. 

Şiirlerinde kullandığı metaforik anlatım üzerinden kadının toplumda yüz 

yüze kaldığı itilmişlik ve indirgenmişlik ifade edilir. Sadece kendi hayatını 

anlatmaz, ‘karanlık kuyulara batmak’, ‘duyan aldırış etmiyor’ gibi ifadeler ile 
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toplumsal bir yaraya dokunur. Erkek egemen bir toplumda, bedene ve anneliğe 

indirgenmiş kadının rolünü ve bunun kadın üzerindeki travmatik etkilerini 

eleştirir. Eril bir alan olan dil içerisinde kendini ifade edebileceği bir alan 

yaratamaması ve bunun sonucunda içine kapanması ve ümidini yitirişi ile çıkmaza 

sürüklenmesi, şair için olduğu kadar genel kadın imgesi adına da toplumsal bir 

soruna işaret eder.  Marmara travmaları üzerinden bunalım, intihar, kimlik arayışı 

temalarını şiirine yansıtır. Manik depresif rahatsızlığı tıpkı çok sevdiği şair Sylvia 

Plath gibi onu da yalnızlık ve intihara sürükler. Marmara’yı intihara sürükleyen bu 

etkenlere karşı bir farkındalık olmasının yanı sıra Marmara sürüklenmiş olduğu bu 

karanlık ruh haline ve buna sebep olan toplumsal etkenlere karşı bir isyan bayrağı 

da çeker. Gülseli İnal, Marmara’nın bu isyanı ile ilgili şu ifadeleri kullanır: 

Ölümün uğultusu tekrarlanıyor, sayfalardan mor renkli büyülü sözcükler, 

zamanın toz zerreleri uçuşuyordu; Nilgün’ün kullandığı mürekkep daha 

kurumamış parlak ve göz alıcı. Defterlere, rastgele değil ama mood’larına göre 

notlar düşülmüş. Bütün bu ‘karışık malzeme’ , üst üste yığılmış serzenişler, 

isyanlar, defterin motto’sunu oluşturuyor. Kırmızı ve kahverengi kalplı 

defterlerin sayfalarında, bir mineralin kaya içinde bıraktığı izler gibi, Nilgün’ün 

ruhunun izlerini buluyorum, sonra silikleşiyorlar…(İnal, 1993). 

Marmara’nın şiirlerinde bir taraftan isyan diğer taraftan da bir umutsuzluk 

teması gözlemlenir ve bu ikili duygular onun yaşam ve ölüm arasında yaşadığı 

gelgitleri yansıtır. Ata’nın da belirttiği gibi, yaşam ve ölüm ikilemi başlarda 

doğuma yönelik iken son şiirlerinde travmatik yaşantıların etkisiyle ölüme 

yöneliktir. Şiirlerinde ayna imgesini kullanır ve ayna daima kendine 

doğrudur(Ata, 2020). Şiirleri içsel bir yolculuğun dışavurumunu yansıtır. Kadının 

ona öğretildiği gibi erkeğin ona nasıl bakacağını tahayyül ederek bakması ve 

kendine hep dışsal, harici gözle bakışı üzerinde durmuştur. Kendine olduğu gibi 

bakmadığı için dolaylı olarak kendini başkalarının gözünden değerlendirir. 

Böylece kendi olamadığını hissettiği, umutlarını yitirdiği ve ruhundaki travmatik 

izleri yansıttığı “Gökkuşağından Darağacı” şiirinde tüm bu içsel gelgitleri ortaya 

koyar: 

Şimdi'nin bedeni yok, 

Yontuyor geçmiş bilgisiyle 

gelecek belki olur diye taşı, 

taşını kokluyor 

yontu dağılıyor... 

 

Şimdi'si yitik 
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bundan boyuyor 

boyuyor evine aldığı 

ağacın üzerine tüneyip 

duvarını, tavanını, geçmişi 

ve geleceği ve her yanını; 

dal kırılıyor(Marmara, 2006)... 

 

Marmara, her defasında deneyimlediği bir kurtuluşun hezeyanla 

sonuçlandığını ve bunun umutsuzluğa dönüşümünü anlatır. Geçmiş ile geleceğin 

metaforu gücünü birleştirmeye çalıştığını ama bu adımın da sonuçsuz kaldığını 

diğer bir yandan zamansızlık üzerinden bir boya ile her şeyin üstünü kapatmaya 

uğraştığını fakat bunu mümkün kılamadığını da dizelerinde ifade eder. 

Dolayısıyla şiirin adı da göz önüne alındığında ölüm ya da intihar eğilimi ile 

ilişkilendirilen bir yaşamın sonlanması düşüncesi hâkimdir. Marmara, kimlik 

sınırlarını çizmeye çalışıp engellerle karşılaştığı geçmişi ve artık bu engelleri 

aşma hevesini yitirdiğini dizelerine döker. Aynı zamanda geleceğinden 

beklentisinin olmadığını kabullenişi ve varlığının yok sayıldığı toplumdan 

koptuğu gerçeğini de şiirin devamına yansıtır: 

Şimdi'si yitik 

diziyor diziyor notalarını, 

göğe ışık üzerine boncuklarını, 

ucuza getiriyor varlığını 

sonsuzun sessizliğiyle 

sonlunun gürültüsü arasında, 

O bitirince kıyısında gezindiği 

yol çöküyor... 

 

Şimdi'si yitik 

bundan yazıyor 

yazıyor enine boyuna 

içini ve dışını ve yeri 

ve göğü ve suyu, 

bindiği kadırga 

o inince batıyor(Marmara, 2006) 

 

Marmara şiiri genel anlamda soyut öğeleri içeren ve anlamlandırma 

aşamasında okuyucuyu farklı düşsel imgelerin içinde hissettiren bir bakış açısına 

sahiptir. Aslında şiirinde bahsettiği gibi hayatı mekân içine konumlandırmasıyla 

düşlediği ve yaşamak zorunda kaldığı iki konut arasındaki farkı ortaya 

koyar(Hepçağlayan, 2011). Şiirlerindeki her bir dize bilinçaltından getirdiği ve 

değiştirmeyi arzuladığı, düşlediği ama yaşamak zorunda olduğu, kurtulmaya 

çabaladığı ama başarılı olamadığı tüm bu sonuçsuz kalan mücadelelerin birer 
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dışavurumudur. Bu dışavurum, onu yokluğu seçmeye yönlendiren başlıca 

etmenlerdendir. Hepçağlayan Marmara’nın şiiri üzerinden “Aslında, şairin ölüm 

kavramını içselleştirme ve intihara ulaşma süreci; düşlediği konuta karşı inancını 

yitirip barındırıldığı konuta karşı duyduğu tiksintinin hat safhaya ulaşmasıyla eş 

zamanlı olarak ilerler” ifadesi ile bu durumu daha da açıklığa 

kavuşur(Hepçağlayan, 2011). 

Marmara her bir şiirinde gizil bir anlam olarak verdiği ölüme dair 

sorgulamalarını ve çalkantılar içerisindeki duygu durumunu okurun gözleri önüne 

serer. Her ne kadar umutsuz bir istek olsa da pasif konumunu değiştirme kararı ve 

kendini olduğu gibi görme isteği ile aynadaki gerçek Nilgün’ü bulmaya çabalar. 

Bu noktadan hareketle, aynayı kendine doğru tuttuğu ve ‘kendini olduğu’ gibi 

tanımladığı  “Savrulan Beden” şiirinde içsel yolculuğunun ölümle sonlanacağını 

şu dizelerle anlatır: 

Pek az zamanı kaldı bu zora koşulmuş bedenimin, 

Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi... 

Tüy, kan ve hiçbir salgıyı düşünmeden, 

Kesmeliyim soluğunu doğmuş olmanın 

 

Yitiyor işte göz ardı edilen bedenim, 

Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi... 

Dost, ana baba ve hiçbir umudu düşünmeden 

Doğramalıyım bu tiksinç vücudu beynimle(Marmara, 2006)! 

 

Doğumun bir cinayet olduğunu düşünen Marmara, doğarken yapamadığı 

seçimi ölümü seçerek gerçekleştirir. Kendi düşüncesini destekler nitelikte bir 

örnekle, Plath’in ölü bedenin kusursuzlaştırılmış olduğunu ileri sürer ve onun ölü 

bedeni için “başarmışlığın gülümseyişini taşır” ifadesini kullanır(Marmara, 2016). 

Onu ancak intihar huzura kavuşturacak ve kendi bedeni üzerindeki yetkinliğini 

ortaya koyacaktır. Aynadaki gerçek Nilgün’ü bulması, kendi kararlarını almak 

istemesi ve değişmesi için baskı altında tutulmuş olmasına rağmen tüm bunlara 

karşı çıktığını ifade ederek ölmek amacındadır.  

Bilir miydim yaklaşan karanlığı daha önceleri, 

Son verilebilir yaşamın benimki olduğunu? 

Şendim, şendim ben, 

Kahkaham insanları ürkütürdü! 

 

Zamanı azaldı artık, zorlanmış bedenimin, 

Olduğum gibi ölmeliyim, olduğum gibi... 
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Aşk, bağ ve hiçbir tutkuyu düşünmeden, 

Kalıvermeliyim öylece kaskatı(Marmara, 2006)! 

 

Bir kadın olarak olduğu gibi kalmasına izin verilmediği için tek çare 

olarak ölümü seçtiğini ifade ettiği dizeleri, Marmara için bir karar verme 

rahatlığını da yansıtır. Ölüm arzusunun baskınlığını, “aşk, bağ, tutku” gibi insani 

isteklerin onun hayata tutunması için güdüleyici bir etki olmadığını da ortaya 

koyar. Eril tahakkümün altında ezilen kadın, toplumun ideolojik söylemleri 

üzerinden mahkûm edildiği ikincil konumunu kabullenmek zorunda bırakıldığı 

için bedeni üzerindeki kontrolünü ancak ölüm ile ortaya koyarak aslında bir isyanı 

dillendirir. Benzer ifadeleri bir başka metaforik anlatımının hâkim olduğu 

“Kuşum ve Ben” adlı şiirinde de ortaya koyar: 

Kuşum ve ben bir aynada  

Uyuyoruz ve kafesimiz yatağımız 

Yüzlerimiz eşlerine baka baka 

Sonsuz kar altında uyuyoruz 

Kuşum ve ben 

Eşim ve ben kızıl bir bağla 

bağlıyız birbirimize 

Çözülürse yoksulluk sevinir 

Aynamızın içinde tek bu bağ... 

Kızıl kıskanç eşim kuşum ve ben(Marmara, 1993, s. 73)... 

 

Ayna metaforu, tekrardan kendi özüne dönüşü ne kadar arzuladığını ve 

içinde bulunduğu durumla yüzleştiğini yansıtır.“Kuşum” diye nitelendirdiği eşi ile 

“kafes” içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sererken, “sonsuz kar uykusu” 

içinde bulunduğu sıkışmışlık hissini yaşadığı durumun evrildiği ölümün bir başka 

şekilde anlatımıdır. Dizelerinde söz ettiği eşi ile arasındaki tek bağ cinselliktir. 

Sonrasındaki dizelerde ise bu bağın çözüldüğü takdirde aralarında hiçbir şeyin 

kalmayacağını da ifade eder(Çubukçu & Güven, 2014). 

Zaman, beden ve zihin tüm şiirlerine yansıyan, temelde toplumun kadına 

rol olarak biçtiği ve Marmara’nın çokça eleştirdiği kavramlardır. Kadın 

soyutlandırılışından sıyrılmak, görünür olmak ve zihnini kullanabildiği faaliyetleri 

gerçekleştirmek için çabasını ortaya koymalıdır. Şiirleri bu düzene vurulan bir 

darbedir.  Marmara ayrıca, zamanın onun için son bulduğunu, bedeninin tıpkı 

toplumda görüldüğü gibi geçici ve somut olduğunu ifade eder ve onu dışlar. Zihni 

ise soyut ve kalıcı aynı zamanda tercih edilen olarak değerlendirir(Sarıbaş, 2017). 

Bu bağlamda kendine ayak bağı olduğunu düşündüğü bedensel tercihlerinden 
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kurtulmayı seçer. Özgürlüğün ve zihni harekete geçirmenin ölümle 

gerçekleşeceğine inanır ve intiharı seçer. Ata Marmara’nın bu seçimiyle ilgili şu 

ifadeleri kullanır: 

Kendini arayışı, beni sorgulayışı sürekli devam eder. Şiirlerinde de sıklıkla yer 

alır. Etrafındaki her şeyin farkındalığının vermiş olduğu rahatsızlıktan bir türlü 

kurtulamayan Marmara için yaşama tutunmak, her geçen gün daha kasvetli bir 

hal almaya başlamaktadır. Hayata karşı tahammülsüzlüğü toplumda kadın şair 

olarak duruşuna karşın toplumsal baskının eziciliğine inat yazmıştır Marmara. 

İçinden geçenleri dökmek için her daim yazmayı tercih etmiştir. Fakat tüm 

bunlar intiharına engel olamamıştır(Ata, 2020). 

Marmara, psikolojik anlamda çöküşe sürüklense de, çıkar yolu tıpkı günah 

çıkarmadaki rahatlama gibi olan bir yaratım edimi ile ortaya koyar. Bu sanatta, 

“katarsis” olarak tanımlanan iç arınma ve korkularıyla yüzleşmesi anlamına gelen 

ve şaire rahatsızlığı ile başa çıkabilme fırsatı veren bir durumdur. İyileştirici 

etkisiyle dışavurum yaşasa bile Marmara için olduğu gibi, kadınlık deneyimlerini 

sorgulayan ve kabul etmedikleri bir rolün içinde sıkışıp kalmış olan diğer kadınlar 

için de son intihar ile yaşanır. Travmalar ile yüzleşmek ve bu tahakküm ilişkileri 

altında ezilerek yaşama fikri yıpratıcı olmaktan öte onlar için dayanılamaz bir 

seçenektir. Marmara, ölümü ile sanatını şu cümle ile birleştirir: “Ölüm, 

yaşayabilmek için sonsuzca kaçındığımız, ama sözcükleri yaşatabilmek için kucak 

açtığımız…(Marmara, 1993, s. 25)”. 

Marmara’nın şiirlerinde ifade etmeyi amaçladığı, yaşamındaki bunalımın 

sanatı ile intiharının ilişkisini belirlediğini ortaya koymak ve şiirlerinde çokça 

kullandığı ayna metaforlarında olduğu gibi kişiliğini bulma çabası içinde 

olduğunu göstermektir. Geleneksel toplumun kadınlık anlayışı ile kendine 

çevirdiği aynada örtüşmediğini şiirlerinde ima eden Marmara, bu huzursuzluğun 

paniği içinde benliğine ulaşamamasını intihara yakın ifadeler üzerinden anlatır:   

Bir şeyden kaçıyorum bir şeyden, kendimi bulamıyorum dönüp gelip kendime 

yerleşemiyorum, kendime bir yer edinemiyorum, kendime bir yer... 

Kafatasımın içini, bir küçük huzur adına 

aynalarla kaplattım, ölü ben'im kendini izlesin her yandan, o tuhaf sır içinden! 

 

Paniğini kukla yapmış hasta bir çocuğum ben. 

Oyuncağı panik olan sayın yalnızlık kendi kendine nasıl da eğlenir(Marmara, 

1993, s. 60). 
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Marmara kendini bulma arayışında, kendine bir yer bulmaya uğraşan bir 

kadın olarak tanımlar kendini. Toplumun onu başkalaştırmasından rahatsızdır ve 

toplum içinde kendine olduğu haliyle bir yer bulamamasına eleştirel bir dille baş 

kaldırır. Özen’in “ayrılıkçı benlik” kavramı üzerinden tanımladığı gibi kimlik 

sınırlarını çizebilmek adına toplumdan kopar ve ayrı bir kişilik oluşturmaya 

çalıştığı bir benlik ayrılığı yaşar(Özen, 2008). Bu ayrılık, kendi değerinin farkına 

varmasını sağlar. Erkek egemen bir toplumun değer yargıları üzerinden 

değerlendirilen kadın, kendi değerini ancak gerçekte tercihlerini yaşayabildiği ve 

diğer benliklerden ayrıldığı zaman özgür hissedebilir. Marmara da bilinçaltındaki 

huzursuzluğun sebebini tanımlar ve huzura ulaşmak için kendi olmanın bir başka 

yolunu tercih eder. Hissettiği hiçliği anlamsal bir boyuta taşıyarak, aynaları 

kendine çevirir ve varlığı değil yokluğu –ölü beden- üzerinden izlemek ister. 

Çünkü ölü beden bir tercih ve onun kendi bedeni ve benliği üzerinde yapabileceği 

tek tercihtir. 
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SONUÇ 

 
Bu tezin yazılmasındaki öncelikli amaç, her kadının yaşamında ifade ettiği 

ya da edemediği travmatik kadınlık deneyimlerini irdeleyerek literatüre katkı 

sağlamaktır. Bu bağlamda, Nilgün Marmara ve Anne Sexton gibi iki değerli kadın 

şairin tüm kadınlar adına ortaya koyduğu eserlerin kadının ikincil pozisyonu, 

kimlik bunalımları ve toplumsal cinsiyet rollerinin tahakkümü altında ezilen 

kadının yaşadığı travmalar bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Bu tez, 

yüzyıllardır süregelen bir geleneğin ve toplumsal söylemlerin altında ezilmiş 

kadın imajını, Marmara ve Sexton şiirlerinden bazı anlatılar ve tespitler ile ifade 

etmeyi amaçlar. Her nekadar farklı kültür ve yıllarda yaşasalar da feminist bakış 

açısı ile yazdıkları ve kadın tarihine ve yazın geleneğine katkı sundukları şiirleri 

değerli birer yazınsal üründür. Kadınlık deneyimlerini şiirlerinde yansıttıkları 

kadın temsilleri,  güçlü edebi kalemlerinden çıkan metaforları, eleştirel dilleri ile 

her iki kadın şairin de okuyucuyu derin bir zihinsel yolculuğa çıkardığı da açıktır. 

Varlıklarını ortaya koyma aşamalarında yaşamlarının karmaşasının altında hiçliği 

seçen kadın şairler için, intihar varlıklarını ortaya koymanın başka bir ifadesidir. 

Çünkü kadının toplumdaki hâkimiyet ve ifade alanı değerlendirildiğinde, kadının 

kendi bedeni üzerinde kendi iradesiyle karar verebildiği tek eylem intihardır. 

Bedeni üzerinde başka bir kontrolü olmadığından, varlığına son vermek amacıyla 

ölümü seçmesi onun için ortaya koyduğu farklı bir başkaldırıdır. 

Anne Sexton ve Nilgün Marmara dönemleri göz önüne alındığında, kendi 

dönemlerine hem yaşamları ve şiirleri hem de intiharları ile damga vurmuş kadın 

şairlerdir. Her iki şairin kadınlık travmaları üzerine yazdıkları şiirler Sylvia Plath 

ile ortaklıklarından beslenen bir kesişme noktasıdır. Bu ortaklıktan yola çıkarak 

gizdökümcü türün imgesel ve metaforik anlatımını kullanarak her ikisinin de 

şiirleri aracılığıyla yolları kesişir. Her ne kadar farklı birer kültür, sosyo-ekonomik 

durum, edebi dönem açısından farklı zamanlar içinde yaşamış olsalar da her ikisi 

de kadınlığın toplumun elinde ideolojik bir söylem olarak kullanıldığının 

farkındadır. Bu farkındalık ve hissettikleri içsel bunalımdan yola çıkarak, kendi 

içlerinde yaşadıkları duygusal çalkantıları, bu çalkantılara sebep olan toplumsal 
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yapıları sekteye uğratmak, hatta ve hatta adeta bu ideolojik çarka çomak sokmak 

niyetiyle itiraf tonlu şiirleriyle ortaya koyarlar.  

Feminist çerçeveden bakıldığında, şiir ya da yazınsal bir üretim seçimi 

ancak kalıcı bir tarihe sahip olmak için en önemli adımlardan biridir. Bu nedenle, 

kadınlık deneyimlerinin kadınların dilinden anlatılması şarttır. Clarissa P. Estes 

Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabında kadınların kendi özlerine dönmeleri 

gerektiğini ‘vahşi kadın’ imgesiyle anlatarak yansıtmaya çalışır. Ona göre, kadın 

toplumda kendine atfedilen yasaklanmış, önü kesilmiş, tehlikeli gibi sıfatların 

aksine vahşi doğasına dönmeli onu kadın yapan gerçek özelliklerine ulaşmalı ve 

bunları ifade etmelidir. Estes için kadın ancak ne zaman gideceğini ve kalacağını 

bilir, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır ise o zaman anlam, derinlik ve sağlığını geri 

kazanması mümkündür(Estés, 2020, s. 18). Kadının doğuştan sahip olduğu kişilik 

sınırlarına ulaşabilmesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, ruhunun boşluklarını 

yeniden doldurması bir kurtuluş noktasıdır. Çünkü kadın, suskunluğu, 

irrasyonelitesi ve edilgen sıfatlarının altında ezilmişliği ile toplum için bir alt 

unsurdan başka bir şey değildir. Bu noktadan hareketle, Anne Sexton ve Nilgün 

Marmara gibi farklı kültürlere sahip iki kadın şair bunun zaman dışı bir algı 

olduğunu ispat etmek için bir çaba harcar. Zaman anneliği, kadın için belirlenen 

rolleri ya da pasif konumunu değiştirmez; aktif bir çaba ve ifade, çarpıcı tespitler 

ile sözcüklerde oluşan büyüsel figürler kadınlık durumuna dikkat çeker. Amaç 

yaratıcı bir üretim ile “ırmağın akışına müdahale” iken, travmatik ve ruhsal 

bozulmanın iki kadın şairin hayatlarını intihar ile sonlandırması onlar için bir var 

olma ifadesidir.  Dayanılmaz bir farkındalık ve üstesinden gelemedikleri bir 

sorgulama süreci yaşadıkları dizelerine de yansır. Bu dizeler, gizdökümcü türün 

en önemli özelliği olan acı ya da kendine acıma itkisi ile ortaya çıkar ve maalesef 

ki intihar ile son bulur. Ata bu konuda şu ifadeleri kullanır:  

Gizdökümcü türde acı ve ölüm teması sıklıkla yinelenir. İtiraf edebiyatının ana 

sorunu acıdır ve bu dayanılmaz bir şekilde insanı yok etmeye başlar. İtirafçı 

sanatçılara baktığımızda, en önemli ve ortak sorunlarının narin ruhlarının 

çektiği dayanılmaz acı duygusu ve bu duygunun zamanla deliliğe kadar 

gidişidir. Bunun göstergesi de birçoğunun psikolojik tedavi görmüş olmasıdır. 

Ama ne yazık ki kaçınılmaz olan son hep aynıdır; intihar(Ata, 2020). 

Nilgün Marmara ve Anne Sexton’ın yaşadığı gerek çocukluk gerek 

yetişkinlik dönemi travmalarının yanı sıra, her kadını etkileyen toplumsal 
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baskıları içeren derin izler de, ölmeyi seçmelerindeki etkenler olmuştur. Sexton 

gibi birçok feminist yazar  ‘ev’ içindeki kadının,  toplumun dışında tutulmasını 

eleştirir. Bu eleştiri Marmara’nın şiirlerinde de karşımıza çıkar. Her iki şair de 

eşleri uğruna vazgeçtikleri eylemlerini ya da eşlerinin ve toplumun onlara 

dayattığı örseleyici beklentileri şiirlerinde ifade eder. Hayat tecrübeleri, ıstırapları 

ve yaratım aşamasında onları bu sürece taşıyan acı ve varoluşsal sorgulamaları da 

içsel bir savaşın dışavurumudur. Her iki şairin de kadın temsilleri incelendiğinde,  

çeşitli kadınlık deneyimlerinin çok yönlü bir şekilde ele alınmasının yanı sıra 

Anne Sexton ve Nilgün Marmara’nın kendi yaşadıkları trajedilerin okurları 

tarafından da tekrar tekrar yaşanmasına imkân verdiği görülür. Bu imkân onları 

yüzleşme ve itiraf etmenin anlık rahatlığına ulaştırır. 

İtirafının yanı sıra kadın şairin varlık gösterebilmesi adına yaşamsal bir 

eylem olarak yazıyı seçmesi de intihara sürüklenen bir zihinsel savaşın yönünü 

değiştiremez. Nilgün Marmara bu seçim için “Sylvia Plath’in İntiharı Bağlamında 

Analizi” isimli bitirme tezinde şu ifadeleri kullanır: “İntihar dünyada var olmanın 

bir başka yoludur. Sartre’a göre kişi bir eylem olarak ölümü seçtiğinde kendi 

varlığının farkına vararak, varlığının tanımını da hiçlikle yapar”(Marmara, 2016, 

s. 19). Marmara da, Sexton da bu noktada varlıklarının tanımını hiçlikle yapmış, 

yaratımsal güçlerini başta ifade etmeye çabalarken sonunda yaşadıkları 

travmaların etkisiyle suskunluğu ve hiçliği bir varoluş olarak seçmişlerdir. 

Freud’un belirttiği gibi her insanın bilinçaltında var olan ölüm itkisi (thanatos), 

kişinin aslında arzuladığı bir metafizik olgudur. Yaşamında başa çıkamadığı, 

kendini savunamadığı durumlarda içinde bulunduğu durumu ve ıstırabını 

dindirmek için intihar yolunu seçer.  

Carl Gustav Jung’a göre, ölüm korkusunun temeli aslında yaşama korkusudur. 

Hayata uyumlanamayan kişinin yaşam karşısında yaşadığı paniktir bu. Yaşamın 

hızla akıp gitmesi zamanın ilerlemesiyse durumu daha da sıkıntılı bir hale 

sokmaktadır. Sigmund Freud’a göre insan bilinçaltında zaten ölümü gizlice 

arzulamaktadır. Freud’un ölüm içgüdüsü (thanatos) olarak adlandırdığı şey, 

insanın ana karnına yani canlılığın huzursuz, eksik, kontrolsüz, tedirgin edici 

ortamından cansızlığın huzurlu, hareketsiz, tamamlanmış olan durumuna (nirvana) 

bilinçsizce içsel yönelimidir. Varoluşçu felsefe ölüm ve yaşamı birbirinden ayrı 
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olgular olarak ele almak yerine ikisini bir bütünlüğün birbirini anlamlı kılan 

parçaları olarak ele almaktadır.  Heidegger, her kişinin kendi ölümlülüğünü içsel 

bir tecrübe aracılığıyla kavrayabilmesi sonucunda hayatının gerçek anlamını 

bulabileceğini düşünür. Çünkü ölüm hayatı anlamlı kılarak değerini ortaya 

koymaktadır(Hiçyılmaz, 2018). 

 Freud, Jung ve Heidegger gibi düşünürlerin ölüm üzerine düşünceleri 

üzerinden Marmara ve Sexton’ın intiharları değerlendirildiğinde, şiirlerinde 

belirttikleri bunalımların ve sıkışmışlık hislerinin onları ölüme bir adım daha 

yaklaştırdığı görülür. Çünkü varlıkları ile tutunamadıkları hayatlarına ölüm veya 

hiçlikleri ile değer biçmeyi ve sonsuz bir uyku halini tercih ederler(Ata, 2020). 

Ataerkil toplum yapısının baskısıyla yalnızlaşma ve izole olmayı seçen kadın 

figürü, her iki şairin şiirlerinde de temsillerce göz önüne serilmiştir. Bu 

yalnızlaşma sürecinde her iki şair de kırılma noktalarını ruhsal çöküntüleri ile 

yaşar ve tedavi görür. İletişimsizlik isteği aslında yaşamın kaosundan uzak 

durmak için seçtikleri bir yoldur fakat çözümleyemedikleri sorunlar kendilerini 

var etmelerine ya da gerçekleştirmelerine engel olur. Bunun üzerine intihar yolunu 

aslında bu kaostan kurtulmak için tercih ederler. 

 Sonuç olarak, Anne Sexton ve Nilgün Marmara toplumda kadının 

konumunu belirleyen ve kadına atfedilen roller çerçevesinde yaşama 

zorunluluğuna sebep olan tüm “özel alan” engellerini deşifre etmek için şiirsel 

anlatıma başvururlar. Kültürel ve dönemsel olarak farklı olsalar da, her iki şair de 

şiirlerinde kadının bedene indirgenmişliği ve “ev-eş-toplum” üçlüsü içerisindeki 

sıkışmışlığını ortaya koyar. Sorgulamalarının, yaşamları ile değiştiremedikleri bir 

sancıya dönüşmesi onları var olmanın başka bir çeşidi olarak değerlendirdikleri 

hiçliği seçmeye iter. Şiirlerinde zihinsel gelgitlerin benlik sorgulamalarının ruhsal 

bunalımların ve kadınlık travmalarının yazıya yansıdığı süreçler tüm çıplaklığıyla 

gözlemlenebilir. Aslında, toplumsal eşitsizliğin farklı perspektiflerden analiz 

edilerek kadın şairlerin hüzün, özgüven, üretme tutkusu gibi çok boyutlu yönleri 

şiirlerine yansır. Bu ifade biçimini yansıtmanın yanı sıra bir düşünce sistemi 

oluşturmaya yönelik bir çabadır. Çünkü kadın düşünme, hüznünü ya da üretimini 

ortaya koyma yöntemini ve varlığını yansıtabileceği alanı kendi seçmelidir. Bu 



 

78  

düşünce sisteminden hareketle, her iki şairin hayatları, var olma ve bu varlığa tüm 

kadınlar adına dikkat çekme amacıyla “ölüm itkisi” ne yönelişi ile son bulur. 
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