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Giriş ve gerekçe
Tarihte «Adet algısı»

• MÖ 538; adet gören Yahudi
kadınlar «kirli» sayılır &
erkeklerden ayrı tutulur &
topluma dönüşleri «arınma
ritüeli» ile olur
• Orta çağ; Katolik din adamı,
adetliyken kadın «hayvana»
dönüşür, demiri paslandırır,
çimleri soldurur, köpeği
kuduz eder
• Kiliseler; kadınlar, Havva’nın
günahının bedelini ödüyor
• 1960 larda kan zehirli,
kadınlar bu nedenle
adetliyken sinirli vb.

Adet ve adetliyi saklama

Adette kullanılan ürün

• ABD ‘de Kızılderili kabilesi
kadınlar, kamptan ayırır ve
dallardan yapılmış kulübede
yaşar
• Kongo’da adetliyken kadın
erkeğe yemek pişirmez. Yiyen
erkek iyileşmez. Mutfaktan uzak
tutulur
• Alaska’da Holosh Kızılderilileri
ergen kızı 1 yıl boyunca kapalı
kulübeye kapatır
• Müslüman’lar adetli kadını
dinsel alandan uzaklaştırır,
namaz kılamaz, oruç tutamaz
• Hristiyanlıkta, adetliyken
komünyon alamaz

• 1800’lerde Batı Avrupa kadınlar
bez kullanmıyor «kıyafette kan
izleri»
• 1896 Johnson & Johnson
«Lister’s Towels» adı ile ilk
hijyenik ped (odun hamuru bandaj)
• 1920’lerde «para kutuları» //
alırken kimse fark etmesin
• GÜNÜMÜZDE pet ve tampon
vb. ürünler, reklam sektörü,
satışı, vergisi, kadın bedeni baskı
kuran sistem, toplumsal cinsiyet
kalıpları (rahatsız edici,
saklanması gerekli, fizyolojik
süreci metalaştırma, ped in
gazete kağıdında saklama,
beyaz pantolon, hareketli &
sağlıklı kadın)

Adet kanamasının nasıl algılanacağı, nasıl yaşanacağı toplum tarafından belirlenir

Sonuçta…Tarihsel ve toplumsal süreçte «Adet kanı»;

Kadının yaratıcı, doğurgan ve
besleyici yetilerine karşı, bundan
yoksun olan erkeğin saldırı ve
hakimiyeti olarak yorumlanır *

Kadının bu olağanüstü mucizevi
özelliğini sıradanlaştırmak, aşağılamak
üzere kadın ve kadın bedeni kirlilikle,
erkek bedeni ise kutsallıkla
özdeşleştirilmiş **

*Akal, Cemal Bali, İktidarın Üç Yüzü 2016; **Bilgin, Rıfat 2016.

Adet Algısının kadın sağlığı ve toplumsal statüye etkisi

Adet ağrısı ve
negatif algı,
kadın sağlığını
(-) etkiler

Adetle, kadın
bedeninin
ticarileşmesi,
metalaşması

TC eşitsizliğin
bir simgesi;
kadın bedeni
utanılansaklanan bir Adetli kadına
yasaklar ve
şey

dışlama; kadın
kendi
bedenine
yabancılaşır
utanç duyma

İkircikli
yaklaşım;
kirli-iğrenç
AMA kutsal

Beklenen çıktılar

Araştırmanın amacı:
Adet üzerine din-ataerki
ve politikaların etkisini
feminist bakış ile
araştırarak tanımlamaktır

❑ Adet üzerine üretilen
söylemler, din-ataerki ve
politikaların etkisini
tanımlanacak ve niteliksel
veriler elde edilecek
❑ Veriler, STK ların ve toplum
çalışmacıların «adet» e ilişkin
toplumsal bilinç oluşturma ve
savunuculuk çalışmalarına yol
gösterici olacak

Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı tipte Kalitatif yöntem

Örneklem
40 kadın + 25
erkek+ 20 ergen
(8 ♂ ve 12♀)
= 85 birey

STK, meslek
örgütleri aracılığı
ile ulaşıldı

Kalitatif
yöntem
8 OGT
(4 kadın, 2
erkek, 2
karma ergen)
Yarı yapılandırılmış
görüşme formu
(adet tanımı,
öyküler, duygudüşünceler,
söylemler, beden
algısı, uygulamalar)

Veri
analizi
Kantitatif veriler
Tanılama formu (37
soru) excel programı

Kantitatif veriler
Tematik analiz
(ilk adet duygusu,
görülen davranış,
adet bilgisi,
toplumsal değer,
dini değer, günlük
yaşama etki )

Çalışan,
ev kadını,
öğrenci

Farklı eğiti,
sosyoekonomik
düzeyi

Türk, kürt,
alevi farklı
etnik
gruplar

Katılımcı profili

BULGULAR / Tanıtıcı özellikler
Kadınlar (N:40)

Erkekler (N:25)

Ergenler (N:20)

%42,5 i 19-35 yaş grubunda

%64’ü 20-30 yaş grubunda
%84’ü en az lise mezunu
%60’ı işçi, %40 (mühendis,

%60’ı (n=12)♀ ve
%40’ı (n=8) ♂
%60’ı 13-15 yaş arası
%65’i ortaokul-lisede
okuyor
%90 çekirdek aile tipinde
ve tamamı apartmanda
yaşıyor
En uzun süre yaşanılan yer
-Şehir

%60’ı en az lise mezunu
%67,5’i ev dışı çalışıyor
(muhasebe, tekstil, öğretmenlik gibi)

%57.5’i 10-12 yaş adet olmuş
%60’ı evli (n=24), %17,5’i 18
yaştan küçük evlenmiş

%77,5’inin sosyal güvencesi var
%62,5’i geliri giderine eşit
%55’i gebelik, %42.5’i doğum
deneyimlemiş
En uzun süre yaşanılan yer Şehir

öğretmen, fotoğrafçı, müzisyen vb.
meslekler)

%40’ı evli
%78’i sosyal güvenceye
sahip
%56’sı geliri giderine eşit
tanımlıyor
En uzun süre yaşanılan yer Şehir

BULGULAR /Nicel veriler
İlk adet bilgileri ve öyküler

İlk adet gördüğünde hissedilen duygu
Kadınlar/ergen kızlar (N=52)

n

Heyecan

6

Sevinç

Korku
Utanç
Endişe

%66.5

Belli bir duygu ifadesi yok

%
11.5

2
12
11
11

3.8
23.1
21.2

10

19.2

21.2

İlk adet olduğunda yapılan eylem (ne yaptı?)*
Biriyle konuştum (anne-abla-ark.)
18
34.6
Ağladım
%57.7
12
23.1
Bez-ped-tampon alıp kullandım
Çevremden sakladım
Diğer (şaşırdım, bakıcıma söyledim, hiç birşey
yapmadım, yazılmamış )

* Birden fazla yanıt

12
11

23.1
21.2

5

9.6

İlk adet bilgisi
Kadınlar (N=40)
Vardı
Biraz
%55
Yoktu
Ergenler (N=12)
Vardı
Biraz
%75
Yoktu

18 %45.0
9 %22.5
13 %32.5
3 %25.0
5 %41,7
4 %33,3

Bilgi alma kaynağı;
Kadınlar; anne, abla, arkadaş
Ergenler kızlar; anne, arkadaş ve okul
eğitimi
Ergen oğlanlar; hiçbir bilgisi yok
Erkekler; internet siteleri, kadın arkadaş

….. hani böyle kötü
bir şeymiş gibi ne
bileyim. Utanmıştım.
Düşünsenize uzun
süre bizim evdekiler
benim olduğumu
bilmiyorlardı. Bezimi
evde bir yerde
görseler
anlayacaklardı. Ama
ne için sakladım o
dönemki duygumu
bilmiyorum açıkçası
(29 yaş, bekar, kadın)

NİTEL VERİLER; İlk adet öyküsü
Ben 12 yaşındaydım sanırım.
Köyde, derede halı kilim yıkamaya
götürmüştüm..herhalde o zaman
bir baktım, bacak aramda kan
var. Eyvah dedim. “Kızlık gitti.”
…..hoplarken zıplarken kızlığınız
gider, hep bu şekilde yani….eve
geldim, tabii ablamlara
yanaşamıyorum çekindiğim için.
Kimseye bir şey söyleyemedim...
adet konuşuluyordu, belki benim
ki de oldu oldu dedim. (41 yaş, evli,
kadın)

Pek kimseye ifade etmediğim bir
şeydi. Utanıyorum, lavaboya giderken
pedi bir yere koymuyorum. Elimde
taşıyorum (25 yaş, bekar, kadın)

Ben çok uzun bir
süre sınıfta
arkadaşlarıma
söyleyemediğimi
hatırlıyorum. Onu
da şeyden dolayı,
erken olmak kötü
bir şeymiş gibi.
Galiba ilk benim
başıma geliyor (25
yaş, bekar, kadın)

Vücudumdan bir şey çıkıyor. Hiç
benim kontrolümde değil ve iğrenç
de bulduğum bir şey oldu yani…
öncesinde bunu konuşmuş
olmamıza rağmen “ne oluyor şu
anda ya?” diye iğrendim (24 yaş, bekar,

Ben 11 yaşındaydım. Benim annem
köy kadını, okumamış….adeti
arkadaşlardan duyuyordum… işte
ayıp deniyordu o dönemde, ayıp…
tuvalete girdim. Baktım, kan geldi. ….
Şimdi anneme nasıl
söyleyeceğim….kötü bir şeyse
kaçacağım yani. Dövmesin beni.
Anne dedim, sana bir şey
söyleyeceğim. Söyle, dedi. “Ama beni
dövmeyeceksin” dedim… “benim
oramdan kan geliyor”. Annem böyle
bir bana baktı, güldü. Bana sarıldı,
öptü. “Hiç korkma” dedi. “Her ay”
dedi, “genç kızlar, kadınlar kanama
olurlar. Sen artık büyüdün… (43 yaş,
bekar, kadın)

kadın)

Mead, Margeret, Male And Female; Firestone Shulamith, Cinselliğin Diyalektiği

NİTEL VERİLER; İlk adet öyküsü
………Ama ben iri yapılı biriydim. Ben hiç
duymamıştım, görmemiştim. Ama kanım geldiği
zaman çok korkmuştum. Ay bana bir şey oldu,
kızlığım filan bozuldu diye.. “Annem beni
öldürecek yani. Ben ne diyeceğim?” Mesela
afedersiniz, sildim. Bizim köyün tuvaletleri vardı.
Tuvaletten bezi attım. Ama bez kullanmayı bile
bilmiyorum ki hani. Öyle bir şey bilmiyorum.
Neyse. O gün akşam annemle tuvalete
gidiyordum. Allahım diyor bu ne? Geldi bana dedi
ki, “sen adet mi oldun?” dedi. “Anne, valla...”
derken bir ağlamaya başladım. “Anne dedim
valla bilmiyorum, kan geldi. Bir yere mi vurdum,
bir şey mi yaptım. Kan geldi. “Kızım” dedi, “bak
şu bezi al. Bu normal, dedi. Ama ben hala
annemden korkuyordum. Yani biz korkardık. Öyle
bir macera. (43 yaş, evli, kadın)

O zaman çok üzüldüm. Neden
üzüldüğümü bilmiyorum. Ama gerçekten
çok üzüldüm. Ağladım. Ablama
söyledim. Ablam anneme söyledi.
Annem “genç kız oldun işte. Bazı şeyler
değişti.” dedi. İşte şöyledir böyledir,
toplumda hangi gözle bakıldığını
anlattı. sonrası çok sancılı, sancım oldu.
Annem hatta doktora götürecekti.
Gitmedim. sonra birkaç ay olmadım.
Sonra tekrar olmaya başladım. Ama
detaylı hala bile anlatmıyorlar. (16 yaş,
öğrenci, kız)

Ben 19 yaşındaydım. Korkmadım çünkü benden bir
yaş büyük ablamın kızı vardı. Onların amcamın
gelinleriyle olan konuşmalarını duyuyordum. Yani
korkmadım o yüzden…(39 yaş, evli, kadın)

Özarslan, Aylin Dikmen; Kırmızı Kar Toplumsal ve Kültürel Açıdan Ayhali

Kadın neden adet olur? Bilinenler….
Kadınların tamamına yakını adetin fizyolojisini, kanamanın nasıl olduğunu
tam ifade etmedi
 Ergen kızların tamamı, «vücuttaki kirli kanın ve yumurtanın atılması» dedi
 Erkekler de adet döngüsü hakkında doğru bilgiye sahip değildi
 Ergen oğlanlardan sadece biri «kadın, adet olunca sağlıklı bir vücuda sahip
oldukları anlaşılır» dedi, diğerlerinin hiç bilgisi yoktu

….kirli kan dışarı atılır, içimiz
temizlenir (ergen kız, 15 yaş)
…..kadının doğasından olan doğal
bir şey, her ay döllenme
olmadığında yumurta rahimden
dışarı atılır (41 yaş, evli, kadın)

Erkek kardeşim üçüncü sınıftayken onunla açık açık
konuşmuştum. Annemin, kız kardeşim bana kızdı.
“O daha küçük, aklına sokma öyle şeyleri” diye.
Sanki kötü bir şeymiş gibi…oysa sonra bana soru
sordu.. fikri benimsiyordu… erken anlatmak
önemli…. (25 yaş, bekar, kadın)
Hampton, J. Menstrüasyon Tabusu, Farazi Dergi, 26 Mayıs 2017

…..yani üreme için
üretilen yumurtanın
kan şeklinde dışarı
atılması
(40 yaş, evli, erkek)

……yaşamın ve doğanın bir
mucizesini görüyorum,
yeni baştan yaratılıyor
kainat sanki.. ve küçücük
bir yumurtaya her ay
taşınıyor (26 yaş, evli, erkek)
Ortalama ayda bir
döllenmemiş yumurtaların
rahim kanalından kan pıhtısı
olarak vücuttan atılması
sürecidir (25 yaş, bekar, erkek)

Adet kanına ne ad veriliyor?

Kadınlar
hastalık

Ergenler
adet

adet
regli
kirlenme
kırmızılı kadın
vişneli kız

hastalık

regli
özel gün

adet

ana vatan kan
ağlıyor

eteklerim kanıyor
kızıl sakal

Erkekler

hastalık

regli

Delaney, Janice ve ark. The Curse A Cultural History Of Menstruation & Özarslan, Aylin Dikmen; Kırmızı Kar Toplumsal ve Kültürel Açıdan Ayhali

Adetli bedene yaklaşım….
Ben psikolojik olarak
etkilenmiyorum ama inanılmaz
ağrım oluyor. En çok
korktuğum şey evde tek
başımayken ya bir şey olursa?
Ya bayılırsam ne olacak, diye
aslında biraz gergin geçiyor ilk
günüm… dışarı çıkmak
istemiyorum ilk günlerimde
çünkü her an ağrım olabilir ve
kitlenebilirim diye korkuyorum.
(32 yaş, kadın bekar)

Önceden tedirgin oluyordum adet görünce.
İşte kıyafetime geçecek mi diye
korkuyorum. Birkaç kez de de okulda çok
feci şeyler yaşadım. Sıramı kan revan içine
kaldı. Onun için de adet olmayı
istemiyordum. Genel olarak yanımda hiç
ped taşımam. …..böyle hep başkalarından
istemek zorunda kalmak da beni biraz
endişelendiriyordu. Bir de o sancı çabucak
geçsin ve gitsin bir an önce diyorum. (26 yaş,
bekar, kadın)

Hayatımız aksıyor. … ..Ben hiç hoşlanmıyorum regl
olmaktan. Çok enerjisiz hissediyorum, yorgun
hissediyorum. Önceki birkaç günden başlayarak, uyku
ihtiyacım çok artıyor. O günleri çok daha verimsiz
geçiriyorum. Ağrım oluyor bazen. Sıcakta pedler
yapışıyor, kaşındırıyor. (24 yaş, bekar, kadın)

Coşkun, A.T., Adet Öncesi Gerginlik Sendromu İle Ruh Sağlığı, Stres, Sosyoekonomik Düzey, Vücut Algısı Ve Kontrol Odağı Arasındaki İlişkiler, 2012

Adete ilişkin uygulamalar ve inanç durumu
Kadınlar
Ayağını sıcak tut, üşütme
Gizli, her ortamda söylenmez
Banyo yapılmaz
Cinsel ilişkiye girilmez
Turşuya dokunulmaz
Tavuk kesilmez
KİRLİDİR, yeni doğan bebeğin
yanına gidilmez
Adetliyken kuaföre gidilmez, yani
saç kestirilmez
Ağda yapılmaz
Dişçiye gidilmez
Kahve içilmez
Camiye gidilmez, namaz kılınmaz
Oruç tutulmaz, bazı yasaklar
Alevilik, ayıp sayıyor

……………Ben o konuyu rahat
konuştuğum için terbiyesiz diyorlar..
Hepşen, Ö. Tevrat, İncil ve Kuran’ı Kerim’de Kadın Bedeni, 2010).

Adete ilişkin uygulamalar ve inanç durumu
Erkekler

Ergenler

Cinsel ilişkiye girilmez
Ekmek yapılmaz

Dikkatli hareket edilir

….hatta İslam’daki kaza anlayışına
göre regl döneminde tutulmayan
orucun yerine bir gün karşılığında
misliyle kaza orucu tutulması
gerektiği bilgisini çevremden din
hocalarından çok az da annemden
edindim. (25 yaş, erkek)

……..aile bireyinden, eşinden ayrı uyuyor.
Ona şahitlik ettim. Ramazan ise kesinlikle
oruç tutamıyor. Cinsel birleşme kesinlikle
gerçekleşmiyor. Yemek ile ilgili nenemden
bariz bir şekilde hatırlıyorum. O dönemde
kimsenin ona dokunmasına izin
…Bana göre dışlayıcı bir tavra sahip toplum, bu
vermezdi. Çok duygusal hassas ben
üzücü bir durum. Bu durumu bir hastalık, kanama,
kirliyim bir inancın hassasiyeti ….
rahatsızlık, zorunluluk ve daha da vahimi dinsel
(29 yaş, erkek)
bir bakışla bu biyolojik durumun tanrının
kadınlara hem lütuf hem de ceza verdiğine dair
bir inanç söz konusu…… (28 yaş, erkek)
Firestone Shulamith, Cinselliğin Diyalektiği, 1970

Toplumun adete etkisi /bakışı, Medya
 Çevremde olağan bir şey ama toplumda konuşulmaz, saklanması gereken bir şey
 Sanki söylenmesi, yaşanması ayıp ve utanılacak bir şey, bakkallar peti gazeteye sarıp veriyor içki gibi….
 Medya/reklamlar- kadın beyaz pantolonlu, hareketli, her zaman sağlıklı görünmek zorunda*
 Yalnızca kadınlar arasında konuşulacak ve paylaşılacak bir şey, pis ve kokulu
 Adeti konuşmaya açık çevreler de tatlı ihtiyacı, agresif insanlar gibi klişe karşılıyor

Erkek arkadaşım benim sözlerimin altını boşaltıyordu. Reglisin
herhalde filan diye. …… üniversiteye başladıktan sonra daha rahat
konuşuyordum. En son anneme reglimle ilgili bir şey soracaktım...
“Otobüste mi konuşuyorsun?” diye tepki verdi... (23 yaş, bekar, kadın)
İki uçlu yansıtılıyor. Ya işte her şeyi yapabilirsin, reglin hiçbir engel
değil.. ya da işte adet direkt kadının toplumsal hayatın dışına itmek
için bir sebep gibi. Toplumsal yaşam, adet gören kadınlara uygun
düzenlemeye yönelik hiçbir şey yok. Ya çekileceksin, hiç
çalışmayacaksın…...(29 yaş, bekar, kadın)
……yani ablam vardı, benden 5 yaş büyük. Adetin kanama olduğunu
söyledi. olduğumda ona söyledim. Çok üzüldü dedi ki “kadın oluyorsun”.
Kadın olmak istemiyordum ben. Kadınların düştüğü durumu gördüğüm
için. Çok ağlamıştım… (17 yaş, öğrenci)

…genelde kaba çirkin ve kötü bir
yaklaşım sergilenir toplum tarafından ve
bir ''hastalık'' veya ''pislik'' olarak
yaklaşılır ..……..(35 yaş, erkek)

barışık olunmayan bir konu . yaşayan
kişi için stresli….. (23 yaş, erkek)
*Karen Houppert, Lanet, 2016

Devletin ve politikaların etkisi?
 Düşünce yapımı geliştirene kadar, çevrenin söylemlerinden etkilendim ve gizli olmalı düşüncesini
benimsedim.
 Ped veya tampon pahalı ürünler, devletin bunları karşılamaması beni ekonomik olarak etkiliyor. Devletin
kadın politikasına karşıt olduğum için kendi bedenimle kurduğum ilişkide belirleyici olmuyor.
 Piyasa ve rant haline geliyor…her şey para.. sosyal yaşantım olumsuz etkileniyor.
 Benim yaşamım beni bağlar.
 Ana, bacı, kardeş muamelesi yaptığını düşünürsek kadın cinselliğini yok sayma söylemleri….pek
etkilenmem.. ama genel olarak devletin kadına bakış, yaşamdaki duruşumu etkiledi, utanma algısı gibi..

……İşte neymiş “3 tane çocuk yapacak”, “Hamileyken dışarı
çıkmayacak” “nasıl giyinecek”. Bir baskı var kadında, karanlığa
sürüklüyor. Bu erkek egemenliğini ortaya koyuyor. Yani kadınlığa
karışıyor. Onun kararını ben vermeliyim, devlet değil… beni
etkiliyor. Diyemez, yönlendiremez beni. (43 yaş, evli kadın)
….ama bir yere gittiğimde arkadaşlarımla bu durumu, yani
baskıyı yaşıyorum….o medyada, televizyonlarda, basında
duyduğu kadın söylemlerinden etkileniyor insanlar….. (41 yaş, evli,
kadın)

……nefret söylemleriyle dolu cinsiyetçi ve
ötekileştirici bir tutum sergiliyor… (27 yaş, erkek)
…devlet , «yüce bir ana, itaatkar bir eş..namuslu bir
kız, kadın» söylemleri var….sanki bir araç.. bunlar
kadının birey olma ve bağımsız karar alması
açısından önünde engel oluyor…. doğası gereği
kendi karşıtını ortaya çıkarıyor ve çatışık bir
toplum... (29 yaş, erkek)

*Akal, Cemal Bali, İktidarın Üç Yüzü 2016; Karen Houppert, Lanet, 2016

Özet & Sonuç
Kadınlar ve genç ergenler, ilk adet olduklarında korku, utanma, endişe ve olayı sağlama gibi
OLUMSUZ duygular yaşamıştı
⁂ Adet kanamasının nedeni, tüm çalışma grupları tarafından doğru bilinmiyor. «kızlık zarı» ve
«bekaret» kavramları ile özdeşleştiriliyor
⁂ Her 3 grup da adet kanının nedenini «merak edip araştırmıyor» konuşulması için girişimi yok
⁂ Kirlilik, hastalık, konuşulmayan gizlenen bir şey olduğundan kadın, adetliyken olumsuz duygular
yaşıyor, günlük aktiviteleri etkileniyor, kendi bedenlerine yabancılaşıyor
⁂ Yetişkin kadınlar, genç ve ergen kızlar adeti toplum içinde konuşmaktan zorlanıyor, terbiyesiz
deniyor
⁂ Erişkin erkekler, adet kanamasının neden olduğunu açıklamakta zorlanırken genç erkekler, bu
konunun bilinmesi ve konuşulmasını savunuyor
⁂ Erkekler, kadınların adetleri ve duygusal değişimlerinin eş zamanlı gerçekleştiğine dair inanca
sahipler
⁂ Din ve inanç, adetli kadın için namaz kılmaz, oruç tutmaz, baş örtüsü takmaya başlar gibi bazı
kurallar getirebiliyor
⁂
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