
savaþlarda ise kanla beslenen ve daha da 

deðerlenen tek þey oluyor. Yeraltýndan çýkarýlýp, 

merkez bankalarýnda tekrar yeraltýna gömülüyor. 

Aylaklýða övgüye de böylece konu oluyor. “Altýn 

G. Afrikada yerin altýndan çýkarýlýr, hýrsýzlýða ve 

kazaya karþý sýnýrsýz önlemler alýnarak Londra'ya, 

Paris'e yada Newyork'a taþýnýr ve bu þehirlerde 

yine yerin altýndaki çelik banka kasalarýnda 

saklanýr. Böyle yapýlacaðýna G.Afrikada yerin 

altýnda býrakýlsa hiç bir þey deðiþmeyecektir.  '' 

(Bernard Russel )

Bir de bu metalin ikinci el deðer kaybý, yok 

denecek kadar az.  Hiç altýn çýkarýlmasa da, 

dünyaya 400 yýl yetecek altýnýn þu anda mevcut 

olduðunu ve hurdasýndan yeniden üretilebildiðini 

düþünürsek, bu kadar maliyetle ve bu kadar çok 

zarara raðmen çýkarýlmasýna ihtiyaç yok 

sonucuna  varmamýz zor olmaz.

Altýn Taký Sadece Bir Süs müdür?

Bergama Ovacýk altýn madeni iþletmesi nedeniyle 

siyanürlü altýn çýkarýlmasýna karþý oluþan köylü 

hareketi, Türkiye'de yakýn tarih açýsýndan güzel bir 

örnek oluþturdu. Bergama'da en önde direnen 

kadýnlar altýna meydan okudular, gözlerini onun 

büyüsüyle kamaþmaktan korudular. Türkiye'yi 

krizden yoksulluktan altýnýn kur taracaðý 

masallarýna inanmadýlar. Topraklarý üzerinde 

yaptýklarý tarýmýn altýndan daha deðerli olduðunu 

gördüler. Altýnýn yoksulluðu nasýl ürettiðine, 

komþuyla komþuyu, anayla oðlu, iþçiyle köylüyü 

nasýl karþý karþýya getirdiðine ve en sonunda yine 

savaþý körüklediðine þahit oldular. Siyanürleme 

yöntemiyle çýkarýlan altýn, insan saðlýðýný, yaþamý, 

doðayý sürekli tehdit etmeye devam ediyor. 

Topraðýmýzý, suyumuzu siyanürleyen, solu-

duðumuz havayý zehirleyen altýn, kadýnlarýn 

boynunda, kolunda masumlaþýyor mu? Bütün 

günahlarýndan arýnýp aklanýyor mu? Þimdi biz, 

“altýn taký, sadece bir süstür” diyebilir miyiz? 

Ayný zamanda “kültürel metal” de diyebileceðimiz  

altýnýn, acaba tarihler boyu  en yararlý kullanýmý da 

kemanýnýn melodisiyle  ortamý þenlendiren bir  

Çingene'nin  aðzýndaki altýn diþ olabilir mi, hani bir 

gülümsemesiyle ýþýldayan; mezar kazýcýlarý 

unutursak tabi. Savaþlarýn ve yoksulluklarýn 

tarihinden yükselen bu parlak metalin, yararlý 

diyemesek de en zararsýz kullanýmý belki 

kadýnlarýn taktýklarý bilezik, kolye gibi görülebilir. 

Kirlilikten, zehirden çýkýp gelen ve hiç solmayan 

altýn, çoðu zaman; bono, tahvil gibi erkek 

dünyasýnýn yatýrým araçlarýndan uzak,  birçok 

kadýnýn tek yatýrým aracý, tek güvencesi olarak 

görülebilir. Çünkü kadýnlar kendi kazançlarý 

olmadýðý için ya da kazancýný  biriktirme þansýný 

bulamadýklarý  için ancak çeyiz olarak gelen ve 

üretim, finans akýþlarýnýn görece dýþýndaki bir 

yatýrým malý olarak  altýnla daha yakýn iliþki kuruyor 

olabilirler.  Halkýn yerleþik kültür haline gelen 

kullanýmý nedeniyle altýn, ayrý bir piyasa ve iliþki 

biçimi edinmiþ durumda. “Taký takma” evlilik 

kurumuna imece yöntemiyle destek gibi görülse 

de, kendi içinde bir dengesi var. Çok altýn getirene 

çok, az getirene az  götürülerek ödeþme, 

denkleþtirme anlayýþý toplumun geneline hakim 

görünüyor. Kadýnlarýn altýn üzerinden, birbirleriyle, 

kýyaslarýn, kýstaslarýn,  rekabetin kýþkýrtýlmasý da 

yine kapitalizmle patriyarkanýn süregelen 

iþbirliðiyle hayata geçiriliyor. Altýnýn gramajý, ayarý, 

kadýnlara  verilen“deðer”in de birimi, ölçüsü 

oluyor.

Ailenin Ýlk Sermayesi

Altýnýn, ailenin ilk sermayesi olduðu ve bunun için, 

yuvayý diþi kuþ yapar misali kadýna “emanet” 

verildiði çok açýktýr. Halk dilinde “söz atma”, 

“niþan atma” durumlarýnda, ailenin ilk sermayesi 

olan altýnlar “oðlan evi” tarafýndan geri istenir. Bu 

durumda  kadýnýn sahip olduðu bilezik, küpe, 

sandýktaki tamý, yarýmý  ne kadar kadýna ait olabilir 

ki.  Ailedeki erkekler tarafýndan bu altýnlara her an 

el konulabilir ve bu, aslýnda baþýndan beri de bilinir. 

Zaten sonunda altýnlar, saklanýldýðý yerden, 

çoðunlukla kadýnýn boynundan, kolundan alýnýp, 

ev araba olarak erkeðe geri döner. Üstelik 

kadýnlarýn bu altýnlarý çýkarýp getirmeleri de, iyi bir 

eþin yapmasý gereken görev olarak addedilir.

Peki þimdi, beþi bir yerde takarak, hep bir yerde, 

hep ayný yerde kalan kadýn, bu yatýrýmla güvende 

midir? Evin içine kapatýlan kadýn, evdeki altýnlarla 

birlikte, kendini ve hayatýný deðiþtirebilir mi? 

Kendisine “emanet” edilen altýnlarý bireysel 

inisiyatifiyle istediði þekilde kullanma þansý var 

mýdýr? Bu deðerli metal onu özgürleþtirebilir 

mi/özgürleþtirebildi mi,  yoksa kadýn sadece bu 

metalin koruyucusu yani kasasý mýdýr? 

*Bu Yazý Feminist Politika Dergisi'nin 2009/2.sayýsýnda 

yayýnlanan yazýnýn geniþletilmiþ halidir.

**Yazýda yer verilen teknik bilgilerin aktarýmýnda Cemalettin 

Küçük'ün Yýldýz Ün. Yüksek Lisans Tezinden yararlanýlmýþtýr.

Bu kadar deðerli bir metal, her þeyden mahrum 

býrakýlan kadýna niye adanmýþ acaba? Ýslamiyet 

altýný kadýna layýk görürken, erkeðe haram, günah 

etmiþ; sosyal adaleti bozacaðýný öngördüðü için, 

altýn ve gümüþ kaptan su içmeyi yemek yemeyi 

yasaklamýþ. Latincede “parlayan þafak” anlamýna 

gelen altýn, yer altýndan çýktýktan sonra, testiyle, 

ibrikle, kap kacak olarak baþladýðý serüvenine 

sonra para kýlýðýnda devam ediyor, þimdi de para 

deðerinin ifadesi olarak merkez bankalarýnýn 

yeraltýndaki kasalarýna gömülüp  devlet sýrrý 

oluyor. Çýkarýlýrken, iþletilirken de ticari sýr diye 

yalan-dolan oluyor. Altýnýn yaklaþýk üçte biri 

merkez bankalarýnýn kasalarýnda, küçük bir kýsmý 

üretimde, geriye kalan büyük kýsmý ise kuyumcu 

piyasasýnda dönüþümde bulunmakta. Neredeyse 

toplumsal hiçbir faydasý olmayan, üretim 

alanlarýnda ihtiyaç duyulmayan altýn, kriz 

dönemlerinde yüksek deðer kazanýyor,  

Yaban balý özgürlük kokar,
Toz, güneþ ýþýný kokar,
Bir kýzýn aðzý -menekþe
Ve altýn -hiçbir þey kokmaz altýn.
Tereotu su kokar,
Aþk ise elma,
Ama biz, biliyoruz artýk
Yalnýz kan kan gibi kokar…
(Anna Ahmatova)
 

KADIN, ve günahkar metal ALTIN
Ya hep yeraltýnda bir yerlerde, ya da bir kadýnýn teninde…

Hatice Erbay

106HABER BÜLTENÝ BÝR KONU BÝR GÖRÜÞ

Evlilikte Pazarlýk Gücü Olan Altýn

Kadýnýn bu hep yeraltýndaki ve günahkar metalle 
iliþkisi nedir. Kadýn “baþ göz” edilirken, söz 
kesilirken, niþanda ve özellikle düðünlerde özel bir 
yeri olan, altýn takma merasimleri, hepimiz için 
çok bildik, çok tanýdýktýr. Çocukluðumdan bilirim, 
söz kesmelerde kaç kadýn için altýn zincirin metre 
pazarlýðý yapýlmýþtýr; bu pazarlýðý, kadýnlarýn 
kendilerinin pazarlýðý gibi hissedebileceði hiç 
düþünülmeden üstelik.  Altýn, kadýnlar arasýnda 
deðer hiyerarþisinin, evlilikte pazarlýk gücünün 
sembolü oldu. Takýlan altýnýn miktarý ise kocanýn 
ve ailenin þaný þöhreti. Düðün ritüelinin as 
elementi altýn, kýrmýzý kurdele ile beyaz gelinliðin 
üstüne takýlmazsa, ritüel tamamlanmaz, tablo 
eksik kalýr, resim resim olmaz, gelin de gelin. Ama 
kadýn, altýn halkayla baðlanýrken alyansý için 
onlarca ton kayanýn öðütülmesi gerektiðini bilse, 
acaba evliliðin kutsallýðý da biraz olsun öðütülür 
müydü dersiniz?
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