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Asian doktor Ogino'ya, 
onerdigi "yontemin" uretken 

ba�armzligi sayesinde dunyaya 
gelip bu kitabi yazmama katkida 

bulundugu i{:in, 
en i{:ten te�ekkurlerimle ... 



Aff et beni, anne ! 

Evet, affet beni anne . . .  Biliyorum ki -sen ba�ta olmak 
iizere- binlerce kadm, bu kitab1 goriir gormez beni iha
netle suc;layacak. 

Daha �imdiden, sizin gibi bir kadm oldugum halde, 
bu tiir ate�li bir anti-feminist bildiri yaymlamaya ciiret 
ettigim ic;in beni "davaya" ihanet etmekle suc;lad1gmm 
duyar gibiyim. Ihanet ne kelime? Vah�i bir saldm ! Sava� 
ilam! Gozii kapah bombalama eylemi ! Insanhk suc;u! 

Ne yapahm, sorumluluktan kac;acak halim yok . . .  
\:iinkii kabul etmelisin ki, senin ve 60-70'li y11lardan 

kalma "ozgii rle�mi�" eski arkada�lanmn yamndayken 
pek fazla eglenme f1rsat1m1z olmuyordu. Kutsal ve sihir
li formiiliiniiz olan "Kadmlann Kurtulu�u" sozciiklerini 
telaffuz ettiginizde, sanki eski direni� giinlerini ve �ehit 
dii�en arkada�lannm deh�etli sava� oykiilerini anlatan 
muharip gazilere benziyordunuz. Teyzeler direni�te . . .  
Erkeklere kaq1 yiiriittiigiiniiz gerilla sava�1 oykiileriyle 
amma da kafamm �i�irmi�tiniz !  

B u  arada bizler, k1zlanmz, hap1 yutuyorduk. 1968 
May1s'mm dolleri, utanmadan onlara dayatmaktan c;e
kinmediginiz �eylerin etkisiyle tamamen ALLAK BUL
LAK oluyordu. Yani herhalde, siit tozuyla beslenen 
benim ve k1z arkada�lanmm, "seventies"lerde [yetmi�li 
yillarda] katlamlan tiim o rezaletler ic;in sizlere te�ekkiir 
etmemizi beklemiyordunuz. 

Daha dogar dogmaz, kavunic;i koca c;ic;ekli o igrenc; 
d uvar kag1tlanmzm, pleksiglas ya da parlat1lm1� alu-
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minyumdan mobilyalanmzm, "gm;ek" taklit deriden 
puflanmzm ve sizi ger�ekten lspanyol bogalanna �evi
ren Ispanyol pa�a pantolonlannmn iistiine ge�irdiginiz 
o tiksindirici �orapli kazaklarmmn vah�i saldmsma ug
rad1k. 

Ah! 68 'de yirmi ya�larmda olan ninelerin sand1klan 
bayag1 �enlikli olacak. Makrome �antalanmz1, akrilik 
�ortlanmz1, Larzac bolgesindeki asker! manevralara 
kar�1 koyliilerin direni�ini destekleyen bildirilerinizi, Va
sarely'nin optik yamlsamalara dayali geometrik bi�im
lerini yans1tan duvar posterlerinizi ve takviyeli topuklu, 
esrar komas1 renkli ayakkab1 kolleksiyonlannlZI (bunla
n giymek, 1rzm1za ge�ilmesi tehlikesine kaq1 en iyi si
gortayd1! ) bulacak olan torunlanmz (tabii dogum kont
rol haplannm gazabmdan kurtulabilmi� olanlan)  kah
kahadan kmlacak eminim. 

Arna kabus bununla da bitmiyordu ki! Be�igimin 
iizerine, Twiggy'nin kutsal resmini asm1�tm, hani o sizin 
kadm dergi lerinizin gozde mankeni; onun sayesinde ide
al kadmm i�tahs1z bir iskelet olmas1 gerektigini anlam1�
um. Bugiin, sizin o �ok-ince-taze-bezelye-viicut hatlan 
konusundaki beyin y1kamalanmz yiiziinden, elektronik 
tarn aletim bana ne zaman yan baksa, kendimi derhal 
h1zh zay1flama �uruplanna dalmak ya da Montignac re
jimine ba�lamak zorunda hissediyorum. 

Aa, dur! Jartiyer soykmmm1 unutuyordum! Kiilotlu 
�orap kullamlmasm1 dayatan senin ku�agm, hata utan
madan �ocuklannm suratma bakmaya cesaret edebili
yor mu? Kiilotlu �oraplar, bekaret kemerinden bu yana, 
a�k1 katletmek i�in bulunan en etkili silahur. 

Ve tabii -malum konu!- bir de o me�hur erkek dii�
mam miicadeleniz vard1. " Bok yesinler! " diyordunuz. 
lyi de, bu yiizden aruk onlar da pek bize bok atm1yor
lar. Ah ah, nerede o eski cinsel tacizler! Aruk bir biiro 
amirinin, [Brassens 'in �ark1smdaki gibi] "Fernande'1 
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dii�ledikc;e c;iikii kalkm1yor '', aksine c;iikii dii�iiyor za
vallmm! Parmak atmak, yakmda, ancak tarih kitapla
rmda izine rastlanan, yok olmakta olan �aheserler kate
gorisine dahil olacak. 

Erkekleri kompleksli, dizginlenmi�, neredeyse had1m 
edilmi� hale getirdiniz ve bugiin bizler, heniiz homosek
siiel olmam1� ya da iktidars1zliga ugramam1� bir erkege 
kanca atabilmek ic;in c;1lgmca ter dokiiyoruz. 

Ne yaz1k ki, kirk yilda bir turnay1 goziinden vurdu
gumuzda ise, bize i�in oziinii, yani ona lezzetli ev ye
mekleri pi�irmeyi, gomleklerini hu�u ic;inde iitiilemeyi, 
kenar i�lemelerini dikmeyi ya da ona GERC::EK bir kah
ve pi�irmeyi ogretmeyi reddetmi� oldugunuz ortaya c;1k1-
yor. Bekarl1k olimpiyatlarmda altm madalya alip kiirsii
ye c;1kma �ans1m yiiksek . . .  

Biliyorum anne, yine abartt1g1m1, haks1zlik yapt1g1-
m1, bo�una miicadele etmediginizi soyleyeceksin. Do
gum kontrol hap1, e�it i�e e�it iicret, on sekiz ya�mda re
�it olma hakk1, yeni evlilik ve yeni bo�anma anlay1�1, 
kiirtaj, bunlar bo� �cyler mi yani? 

Degil elbette. 
Biliyorum, bayag1 yol aldm1z ve uc;urumun kenarm

dan dondiik. 
Sana sadece biraz tak1lmak istemi�tim annecigim. 

Arna yine de sana ac;1kc,:a � unu soylemeliydim: ben onla
n seviyorum, yani erkekleri! Hem de biitiin o kusurlan 
yiiziinden. C::iinkii biz kadmlar ne dersek diyelim, ne ya
parsak yapalim, bal gibi biliyoruz ki onlar asla gerc;ek
ten degi�meyecekler ve sonsuza dek neyseler oyle kala
caklar; yani, fevri c;1k1�lan olan ama altm kalpli, mac;o 
ama beceriksiz, saf ama duygulandmc1, saplantil1 ama 
kab1z, havali ama odlek, boynuzlu ama. . .  halinden 
memnun. 

Bu kitapla ben, ezelden beri hakk1m1zda yumurtla
d1klan e��ekc;e sac;maliklan burunlarmm dibine sokarak 
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kendi tarz1mda onlara nanik yap1yorum (ya da sen i:iyle 
tercih edersen malum bir el hareketi de diyebiliriz ) .  Bu 
kitab1 erkeklere ithaf ediyorum, i;:iinkii onlara i;:ok ben
ziyor: Bazen giiliini;:, sebepsiz yere sald1rgan, ama i;:ogu 
kez komik ve her zaman geri;:ege de o kadar aykm degil, 
ne dersin? 

Agnes MICHAUX 



"Zarif bir vi.icuda sahip kadmm erkek gibi ag1r 
i �lerde �ali�tmlmas1 zuli.imdi.ir. Kadmm vatana 
yapacag1 en bi.iyi.ik iyilik, en onemli gorevi �ocugunu 
iyi bir �ekilde yeti�tirmektir." 

Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN, 
Tiirkiye Cumhuriyeti Ba�bakani, 

Ankara lkinci Uluslararas1 Hanimlar Toplant1s1 
(Hurriyet gazetesi, 15 Aralik 1 996) 



CEViRMEN NOTU: 

"Tercumana zeval olmaz" (m1?) 

"El�iye zeval olmaz! " El�ilerin, i lettikleri mesajm i�eri
ginden sorumlu olmad1klanm vurgulayan bu deyimi 
herkes bil ir. Ancak, el�iler i�in ge�erli olanm, �evirmen
ler i�in de haydi haydi ge�erli olmasma kaqm, kimse 
"terci.imana zeval olmaz" diye bir deyim icat etmemi�tir. 

l�te bu nedenle, Saym Ozdemir Ince, (Agnes Mi
chaux'nun tabiriyle) bu " anti-feminist bildiriyi " �evir
memi bana onerdiginde, bunu ancak -kendimi temize 
�1kartma tela�mm bir i.iri.ini.i olan- bir "�evirmen on no
tu" yazmak kayd1yla kabul edebilecegimi soylemi�tim. 
<;:i.inki.i, madem ki hepsi de benden �ok daha ciddi ve ta
mnm1� bu kadar �ok say1da kalburi.isti.i aydm ve yazar, 
kadmlar hakkmda bu kadar kolayca z1rvalay1p aup tu
tabilmi�, onlar gibi i.inli.i olmayan bir "erkek-�evirme
nin" de bu kitab1, i�erigini benimseyerek �evirdigi di.i�i.i
ni.ilebilirdi, oyle degil mi ? 

Aslmda elbette, cinsiyet�ilikten tamamen annm1� bir 
erkek (heni.iz? )  yoktur (annelerimizin -ve tabii babaian
mmn da- kulaklan �mlasm! ) .  Bu nedenle, bilincinde ol
dugum ve olmad1g1m bir�ok cinsiyet�i gi.inah1 ister iste
mez i�leyen bir erkek olarak, hemcinslerimin bu se�me
sa�malanm �evirirken bir ti.ir su�luluk duygusuna kap1l
mamam olanaks1zd1. Kald1 ki, bu kadar yi.iksek dozda 
ve toplu olarak oni.imi.ize sunulduklarmda gi.ili.in�li.ikle-
1·1. aptal liklan, kabaliklan ve itici likleri �ok bariz hale 
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gelcn bu sozleri ve benzerlerini, dost sohbetlerinde teker 
teker ya da daha az dozda i�ittigimizde, acaba aram1z
dan ka� ki�i isyan etmeyi ya da itiraz etmeyi akil ediyor? 
Di.iri.ist olahm: Aksine, �ogumuz gi.ili.ip ge�meyi ya da 
-daha beteri- gizli gizli benimseyerek onaylamay1, hatta 
a�1k arurmaya gitmeyi bile yeglemiyor muyuz? Kendi 
pay1ma itiraf etmeliyim ki, bu kitab1 �evirirken, s1k s1k 
"insaf, bu kadan da olmaz ki!" diye �a�mp k1zd1ysam 
da, zaman zaman (bazen sinirimden de olsa) kahkaha
larla gi.ildi.im ve genelde yapt1g1m i�ten zevk ald1m. 

Tabii kendimi savunmak i�in mesleki gerek�eler ar
dma gizlenebilirim. Ger�ekten de, baglamlanndan ko
puk almulardan olu�an bu ti.ir bir metin, bir �evirmen 
i�in ciddi bir meydan okumad1r. Ostelik, soz konusu 
almularm onemli bir kesiminin espri yapma amacm1 ta
�1yan �arp1c1 sozci.ik oyunlarma dayamyor o lmas1, bu 
meydan okumanm boyutlanm artmc1 bir etkendir. • 

\:i.inki.i, kullamlan dilin yap1sal inceliklerine ve ki.ilti.irel 
�agn�1mlarma dayanan nitelikli bir mizah i�eren metin
ler, �evrilmesi en zor metinler arasmda yer ahr. Di.izeysiz 
ya da koti.i bir mizah anlay1�ma dayah metinlerse, �cvir
men i�in koti.i bir tuzakur, �i.inki.i cam s1kilan okur ge
nellikle, metindeki zevksizligi, yazarm anlay1�mdan �ok, 
�eviri hatalanna baglamaya yatkmd1r. 

* Bu tor durumlarda, kullamlan sozcuklere koru korune sad1k kalan 
bir iteviri, metnin biitimine degilse bile ozone ihanet olacag1 iitin, yer 
yer melnin tamamen d1�ma itikarak, her zamankinden daha "ozgur"" 
bir iteviri yapmay1 yegledim. SOzcuklerin sozluk kar�1hklanm degil
se de, benzer anlamlan ve kavramlan kullanarak, benzer torde ita9-
n�1mlar uyand1rmay1 hedefleyen TurkifS sozcuk oyunlan uretmeye 
itah�llm. Ornegin, Peder PIERRET'den yap1lan bir ahnlida, Frans1z
ca "adultere·· (zina) sozcugunun "A .. harfiyle ba�lamasm1n "bir rast
lanli olmad1g1 .. ve "bundan kaynaklanan tom illetlerin de ayni harfle 
ba�lad1gl"' belirtilmekteydi. Ardmdan da "A .. harfiyle ba�layan, "Ago
nie" (can iteki�me), "Abjection .. (igrenitlik), "Athee .. (dinsiz) gibi bir di
zi Frans1zca sozcuk s1ralanmaktayd1. c;;eviride bu sozcuklerin Turk
ite kar�1l1klanmn verilmesi, elbette i�in tom "esprisini" yok ederdi . 

. -· 
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Bu arada �unu da belirtmeliyim ki, Kadm Du�manz 
Sozluk'iin Tiirk�e metnine �evirmen olarak imza atar
ken, okurlan bir i:H�iide aldamg1mm da bi lincindeyim. 
c;:unkii aslmda ger�ek b ir  "Tiirk�e Kadm Dii�mam Soz
liik" yaymlamak i�in yapilmas1 gereken, Agnes Mi
chaux'nunkine benzer bir yontemi, eski-yeni Turk yaz1-
nma uygulayarak ozgiin bir �ali�ma yiiriitmekti (ama bu 
hem benim �evirmenlik i�levimin sm1rlanm a�ard1, hem 
de yaymevi �ok daha hacimli bir kitap yaymlamak zo
runda kah rd1!). 

Ancak yapt1g1m i�ten zevk almamm ger�ek nedeni, 
cinsiyet�i kayg1lanmda yatmaktadir. Tabii hemcinsle
rim, kadm dii�mam zirvalan ve onyargilan (ve bu me
tinlere imza atan iinlii yazarlan) te�hir eden bir kitab1 
�evirmek suretiyle erkekligin �anma ihanet ettigimi dii
�iinebilirler. Ancak emin olsunlar ki ger�ek hi� de oyle 
degil. Aslmda ben de, bir�ok hemcinsim gibi,  kadmlarm 
giderek erkeklere iistiinliik taslayabilecekleri hi�bir alan 
birakmamalan kaq1smda �ok ciddi �ckilde endi�elen
mekteyim. Inamyorum ki biz, crkcklcr olarak, kadmla
ra kaq1 iistiinliik komplekslerimizi yitirirsck, ciddi bir 
kimlik bunahmma dii�ebiliriz. Neyse ki Agnes Mi
chaux'nun derlemesi beni bu konuda rahatlatti: c;:unkii 
�evirmeden once bu kitab1 ok udugumda gordiim ki, er-

Onun yerine, "zina" gibi "Z" harfiyle ba�layan ve Frans1zca metinde
kine benzer 9agn�1mlar yapan "zamparalik, zmd1khk, zibidilik, zUh
revi hastal1klar" gibi sozcUkler s1ralamay1 yegledim. Daha u9 bir ba�
ka ornekteyse, Coluche'den yap1lan bir alinlida, Frans1zca'da sonu 
"al" ile biten sozcUklerin 9ogul hallerinde "aux" ekini ald1g1 hat1rlat1l
d1ktan sonra (ornegin anal=anaux). buna dayanan bir sozcUk oyunu 
ile, bu nun, (oznesi bir gelin olan) bir istisnas1 oldugu belirtiliyor: "un 
trousseau" (bir 9eyiz). "deux trous sales" (iki kirli delik). Burada da 
sozcUklere sad1k kalmamn bir anlam1 olmayacag1 i<;:in, TUrk9e'de 
sonu "Ii" ile biten sozcUklerin 9ogul hallerinde "ler" ekini almasma 
dayall bir sozcUk oyunu ile benzer bir espri ve aym 9agn�1m1 yap
may1 hedelleyen (oznesi yine bir gelin olan) bir istisna turetmeyi 
yegledim: "bir deli" "iki delik" 
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keklerin kadmlardan kesinlikle iistiin olduklan son bir 
alan kalm1�: Kadm dii�mam z1rvalar yaraup sa�malama 
yetenegi ! l�te kitab1 bu nedenle, hem bu rahatlama duy
gusunu payla�mak i�in, hem de erkeklerin kesin iistiin
liigiinii kamtlad1g1 ( ! )  i�in �evirmeye karar verdim. An
cak yine itiraf etmeliyim ki, bu derlemede imzas1 bulu
nan kimi iinlii kadmlann ba�anli katk1lanm goriince, 
bu alanda bile " yarauc1 iistiinliigiimiiziin" tehdit alun
da oldugunu dii�iinmeden de edemedim! 

Sonu� olarak, bakmaym siz, " El�iye zeval olmaz" 
dendigine: Aslmda hi�bir el�i tamamen masum ve so
rumsuz degildir. <;evirmenler de oyle! 

Yi�it BENER 



Ac1 

A 

<;ileli bir ya�am olarak nitelendirilebilir erkegin ya
�am1. Kadmsa buna ac1 bir �e�ni katma i�levini yiik
lenir. 

Georges WOLFROM, Courts-Circuits [K1sa Devreler) 

( 1 960) 

Kadmlar her zaman kendilerinin a�mad1klan yarala
ra ac1rlar. 

Jean ANOUIUI, Pauvre Bitos ou le Diner de tetes 
[Zavall1 Bitos ya da Kelle Yemegi] (1958)  

Ada let 
ltiraf etmek gerekir ki kadmda geli�mi� bir  adalet 
duygusu yoktur ( . . .  ); ger�ekten de e�itlik duygusu, 
arzunun oziimlcnmesinden ge�er ve bu arzunun han
gi ko�ullarda ortaya konmasma izin verildigini gos
terir. Biz diyoruz ki, kadmlarm erkeklere k1yasla sos
yal ilgileri daha azd1r ve i�giidiilerini yiiceltme yetile
ri daha zay1fur. 

Sigmund FREUD, La (eminite [Di§ilik] ( 1 932)  
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ADEM 

Ad em 
Kutsal kitaba gore kadm, Adem Baba'nm kaburga
smdan yarat1lm1�t1r. Herhalde hayli y1pranm1�, kmk 
dokiik bir kaburga kemigi olmahym1� bu! 

Adet gorme 

Pierre VERON, Le Carnaval du Dictionnaire 
(SozlUk Karnaval1] ( 1 863) 

Kadm hasta �ocuktur ve y ilda en az on iki kez kirli
dir. 

Alfred de VlGNY, La Colere de Samson (Samson'un Ofkesi) 

Tiim hayvan aleminde, bir tek, insamn di�isinin ay
hk akmt1s1 vard1r . . .  Bu durumdaki bir kadma yakla
�ild1gmda, siit ek�ir, dokundugu tohumlar k1s1rla�ir, 
a�ilanan �i�ekler derhal solar, bah�enin bitkileri ku
rur ve altma oturdugu agacm meyveleri dokiiliir. 

Ya�h PLINIUS, Histoire nature/le 
[Tabiat Bilgisi) (yakla�1k MS 70) 

Yirmi sekiz giiniin on be�i ya da yirmisinde (yani ne
redeyse her zaman diyebiliriz) kadm sadece hasta de
gil, aym zamanda yarahd1r da. Hi� durmaksmn a�
km ebedi yarasma katlamr. 

Jules MICHELET, L'Amour (A§k] ( 1858)  

Bu kanla temas eden ekinler fi lizlenmez, �arap si rke
l�ir, ot saram, aga�lar meyvelcrini yitirir, demir pas
lamr ve bak1r oksitlenir. Bunu yutan kopekler kudu
rur. Ne demirle ne di.: suyla eriyen asfalth zamk bile 
bu kanla pislenirse �oziiliir. 

Aziz Isodore de SEVlLLE, Etymologies, XI. Kitap 
(Sozcuk Kaynaklan) (yakla�1k MS 610) 
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AGI.AMAI< 

Kadmm i�inde iki kadm vard1r ( . . .  ) Once kadm ve 
adct gi:irm kadm. Ilki yumu�ak, iyi, dogas1 geregi i:iz
verili bir hayvandir; ikincisi ise �1lgm, ki:itii, ya�am1-
m payla�anm �ektigi ac1lardan buruk bir zevk alan 
bir hayvand1r. 

Jules ve Edmond de GONCOURT, Journal (Giince) 

Adm1  kotUye c1karmak 
Yalmz iki tip kadm vard1r, adlanm ki:itiiye �1kartt1k
lanmz ve ad mm ki:itiiye �1kartanlar . . .  

Henri B ECQU E, Notes d'Album [Album Notlan) 

Aglamak 
Bi r kadmm aglamas1, erkegin yiireginin kiiflenmesi
ne neden olur. 

Jacques AUDIB ERTI, Le Mal court [Kotii/Uk Kol Geziyor) 

Kadmlar aglay1p s1zlanarak neler yitirdiklerini bir 
bilsdcr! Bir erhgin, onlarm kirgm oldugunu gi:iriip 
daha fazla kmna arzusunu ta�1mamas1 i�in melek ol
mas1 gcrck. 

Henry de MONTH ERL ANT, Lesjeunes Filles 
[Gens: K1zlar] (Gallimard, 1936) 

Kadmlarda her zaman, dokunuldugunda onlan agla
tan bir nokta vard1r. 

Jean GIONO, Le Chant du monde (Diinya �arkm] 

Aruk sevilmeyen bir kadm aklma ne eserse yapabilir, 
yeter ki aglamasm! 

Mme du B ARRY, Correspondance [Mektuplar] 
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AH I.AKi <;:DK ONTO 

Ahlaki �okuntU 
Giiniimiizdeki e�itlik<;i ve cinselligi iki tarafl1 kilan 
diizii�meler, fantezileri yoksulla�t1rm1�t1r. Diiriist di
yalog, uzun sanatsal monologlan silip atm1�t1r. Ah 
nerede o eski l irik adi herifler! Valium gibi sakinle�
tirici ila<;lar deliriyum gibi sinir krizlerini oldiirdii. 
Olmayacak hipnozlarm pe�inde giden <;iftler, birbir
lerini kesip bi<;ip par<;aliyorlar. Oysa keyifli doyum
lara ancak kau ahlakm cenderesinde ula�ilabilir. Bel
den a�ag1sm1 yonlendiren bogucu utanga<;liklar, bur
j uva din bezirganlig1 ve koku�mu� ikiyiizliiliiktiir. 

Yasaklar ve tabular, pantolon fermuvarlanna i�lerlik 
kazandmr, cinsellige efsanevi, batil ve sannli bir bo
yut katar. 

Ah nerede o giinah i�lemenin verdigi haz, kotiiliigiin 
titre�imi, giinah <;1kartmanm s1kmt1s1! Muzaffer kili
se, hi<; olmazsa genelev oniinde duyulan kutsal kor
kuyu giivence altma aliyordu. 

Patrid< GRAINVlll E, Lui (O} 

Aile 
Yakilmay1 gomiilmeye yeglerim, ho� her ikisi de haf
ta sonunu ailemle birlikte ge<;irmekten daha iyidir. 

Woody ALLEN 

Hepimiz bu asil <lava i<;in yigit<;e sava�maliy1z. Arna 
ku�kusuz siyasal b ir miicadeleye giri�erek degil; <;iin
kii kiirsii kadmlarm miicadele alam degildir. Bizim 
yapmarruz gereken, mutlulugun sadece ailenin kutsal 
gorevlerini yerine getirmekte ve evcil yuvanm tatli 
keyiflerinde bulunabilecegini herkese gostermektir. 
Gen<; k1zlar, size b ir kez daha ammsatmak isterim ki, 
Tannnm kadmlara uygun gordiigii yegane i�lev i�te 
budur! ( . . .  ) Budur i�te ona uygun goriilen siradan ve 
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AKIL 

basit i�lev, budur yerine getirmesi gereken H1risti
yanlik gorevi, budur onun yegane havariligi . . .  

Kontes d e  BASSAINVILLE, L e  Soir et le matin de la vie-: 
ou Conseils aux jeunes (ii/es [Ya§amm Cece ve 
Gunduzu ya da Genf Kzzlara bgutler] ( 1 8 50) 

Ya�am1m1zm ilk boliimiinii ana-babalanm1z harcar, 
ikincisini ise �ocuklanm1z. 

Clarence DARROW 

Akdeniz 
Akdeniz iilkelerinde �izofren bir ahlak anlay1�1 ka
dmlan iki kategoriye aymyor: bakireler ve fahi�eler. 
Ilk kategoridekiler duygulu a�klara konu olma hak
kma sahipken, ikinci kategoridekiler sadece cinsel 
gereksinimleri kaqtlamaya yararlar. 

Ak1 I 

Kristina AI-ILMARCK-MICHANEK, 
}u11g{ruton och dubbelmoralen ( 1 965) 

Kadmlar ili-:111..; yarattklard1r: ya ak1llarmda hi�bir 
�ey yoktur, ya da ak1llan ba�ka yerdedir. 

Alexandre DUMAS 

Bir�ok kez kadmlara ak1llanm neyle ikame ettikleri
ni sormak istemi�imdir. 

ALAIN, Les Passions de la sagesse 
[Bilgeligin Tutkularz] (Gallimard) 

Kadmlar olaganiistiidiirler. En ufak kozlanm bile 
kullanmasm1 bilirler: kimi yiiriiyii� bi�imini, bir dige
ri yakas1 a�1k elbisesini, bir ii�iinciisii ise bacaklan
m . . .  Hatta aklm1 b ile kullananlan var ! 

Tristan BER..'lARD, Ce que /'on dit aux femmes 
[Kadmlara Soylenenler] 

23 



AKIL 

Aklm1 kullanmaya kalkan bir kadm i;irkinle�ir, deli
rir ve maymuna cloner. 

Pierre Joseph PROUDHON, 
La Pornocratie ou /es femmes dans /es temps modernes 

[Pornokrasi ya da Modern <;:aglarda Kadm] (1 875)  

0 kadm sadece anlamad1g1 �eyleri dinlerken zekiy
mi� gibi goriiniir. 

Jules RENARD, Journal [G14nce] (1 8 87-1 910) 

Kadmlar genellikle aptald1r. Zekas1 ancak vasat bir 
erkegin zekasma e�deger olan bir kadma, i;ok ak1ll1 
oldugu soylenir. Bunu daha fazla gizlemenin alemi 
yok.  

Henri JEANSON, La Volonte [lrade] ( 1925- 1 934) 

Ak1ll1 kadmlan sevmek ibnelere ozgii bir zevktir. 
Charles RAUDELAIRE, Journaux intimes [Mahrem G14nceler] 

Kafas1m kullanmak ogrenilebilir bir �eydir, t1pk1 di
ki� dikmek gibi ve geni; k1zlann egitiminde bunun da 
modasmm yaygmla�mas1m i;ok isterdim. 

Daniel STERN (Marie de FLAVIGNY'nin takma ad1), 
Esquisses morales et politiques [Ahlaki ve Siyasi Denemeler] 

Kadmlarm pek i;ogu ii;in dii�iinmek, gei;erliligi sii
rekli olan bir durumdan i;ok, mutlu bir rastlant1d1r. 

Daniel STERN (Marie de FLAVIGNY'nin takma ad1), 
Esquisses morales et politiques [Ahlaki ve Siyasi Denemeler] 

Ak1ll1 bir kadm, yamndayken diledigimiz kadar ap
tal olabi lecegimiz bir kadmd1r. 

Paul VALERY, Mauvaises pensees et autres 
[ Kot14 D14§14nceler vb.]  
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Al}v\AN KADINI 

Kc11di11i ;.ik1ll1 s;.inan kad111lar, erkeklerle aym haklan 
is rcrlcr. (;cri;ckten akilh olanlar ise bundan vazge<;er. 

COLEnE 

En <;ok da ak1ll1 olduklan i<;in <;irkin olma hakkma 
sahip olduklanm sanan kadmlardan nefret ederim. 
Allah'tan, bugiine kadar hi<; ak1ll1 bir kadma rastla
mad1m. 

AIGalma 

Boris VIAN, Textes et chansons 
[ Metinler ve $ark1lar] (Julliard) 

Sonu<;ta kadmm i<;inde ta�1d1g1 o korkun<; al<;alabil
me giiciinii de hesaba katmam1z gerek. 

Ah�kanhk 

Fran�ois �IAURIAC, L'Education des (ii/es 
[Kn: <;ocuklannm Egitimi) 

l'.ir bd1111 hl'y11i11111 dogal tutars1zligm111, istencinin 
dirt·11,s11 1ay11l1g111111, dii�iincelcrinin <;amurlu bula-
111 kl1g111111, yiircgi nin a�m duygusall1gmm, s1k1c1 ve 
s1kilga11 bcnlilliginin dondurucu soguklugunun onu 
ka�1111lmaz b1r �ekilde siiriikleyecegi ahlakl ve fizik
sel karga�adan kurtarabilecek tek �ey, ali�kanlikur. 

Alman kadm1 

Bernadette JOlMN, Pour etre heureuse 
[Mutlu Bir Kadm Olabilmek /fin) (1907) 

lster kuzeyli olsun, ister giineyli, biitiin Alman ka
dmlarmm istisnas1z ii<; ortak ozelligi vardir: koca
man ayaklan, kocaman kollan ve koca koca kulak
lan ! 

J. GRAND.CARTERET, La Femme e n  A llemagne 
[Almanya'da Kadm) (1 887) 
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AMERiKALI KADIN 

Alman kadmlanm gordiikten sonra gen;ek bir inekle 
kaq1la�mak, insana inamlmaz bir keyif verir! 

Paul CLAUDEL, Journal (Gunce) (Gallimard) 

Alman kadmlan �ok s1k ve �ok �ok yemek yedikleri 
i�in iriyan olurlar, iistelik, dikdortgen bi�imli giysiler 
giyerek bu �irkinliklerini daha da belirginle�tirirler. 

Anne FAY, Music Study in Germany 
[Almanya'da Muzik Egitimi) ( 1 8 8 1 )  

Almanlar'm miizigi kadm, kadmlan ise birer s1gird1r. 
Nathalie CUFFORD-BARN EY, Pensees d'une amazone 

(Bir Amazonun Dii§iinceleri) 

Ren Nehri'nin ote yakasmm kadmlan insanda �ok 
ac1kli bir izlenim b1rak1rlar. Kaliplara uyarak ve ka
z1k gibi hareket ederler. D1� goriinii�leri di�ilikten ta
mamen yoksun bir ozellik ta�1r. Ayakkab1lan �irkin
dir. Sokakta gezinen kadmlann ayaklanm incelemek 
kadar anlamli bir �ey yoktur: Ayakkabilannm eski
mi� topuklan, gev�emi� kon�lan ve k1vnlm1� kosele
leri, a�m boyutlu organlanm daha belirgin hale geti
rir. Frans1z kadmlan kayar gibi hareket ederlerken, 
Alman kadmlan ayaklarmm bast1g1 yerde �i�ek bit
meyecek bir �ekilde yiiriirler. 

Amerikah kadm 

Marc HENRY, Au pays des maltres chanteurs 
[$antajc1lar Olkesinde] (1 916) 

Makineler, Amerikahlar'm mutlu edebildikleri yega
ne kadmlardir. 

Paul MORAND, USA [ABD) 
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ANNE 

Anatomi 
Memeleri biraz sarkik, omuzlan ise �ukurmu�, ne 
gam! \:iinkii ben bunlan asla kullanmam. Bir kad1-
nm omuzlan onunla clans edenler i�in, memeleri ise 
�ocuklan i�in gereklidir . . . 

Jules RENARD, L'Ecorni(leur (Asalak] 

Anla�1lamamak 
Kadmla crkek birbirlerini altp birak1rlar, birle�ir ay
nltrlar, �a�1rt1rlar, ancak asla anlamazlar. 

E. lHIAUDIERE 

Anne 
Ogullar annelerinin iffetli olduguna inamrlar. K1zlar 
da oyle, ama onlar daha az inamrlar. 

Anatole FRANCE, L'Anneau d'amethyste, XV 
[Ametist Ta§b Yuzuk] ( 1 899) 

Kadm sadccc bir anne ya da bir bakire olarak anla
�tlabilir ve tammlanabilir. Eger, maddi bir olanaks1z
ltk olmaksmn ( . . .  ), kendi ya da kocasmm iradesiyle 
k1S1r kaltrsa, sadece su� i�lemi� olmaz, aym zamanda 
i�levini, anla�1lamaz hale getir ir. 

Doktor A. CORNIVEAUD, Le Lendemain du mariage: etude 
d'hygiene [Evlilik Sonrasz: Bir Hijyen lncelemesi) ( 1 889) 

Nice �ocuk, annesinden, kendisi i�in degil, ba�kalan 
dii�iiniilerek verilmi� opiiciikler alm1�ttr. 

Etienne REY, De I' Amour [A§ka Dair) ( 1 925) 

S1k s1k dii�iinmii�iimdiir ki ,  Tann'nm [�ocuklugumda] 
bana bir anne vermeye gerek gormemesi, benim mut
lu olmam1 arzulamasmdan kaynaklanm1� olsa gerek. 

Marcel ACHARD, Noix de coco [Hindistan Cevizi) ( 1 935) 
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APTAL KADIN 

Kadmlik, anneligin i�inde yer alir ve kald1 ki annelik, 
kadmligm elifbas1d1r; kadmm sagligmm ve duygula
nnm nirengi noktas1d1r, bu canli gizemi �ozecek 
anahtard1r ( . . .  ) <;:ocuk kad1m tamamlar . . .  onsuz ka
dm eksik kalir. 

Doktor j. B. FONSSAGRIVES, L'Educa tion physique des 
jeunes (illes [ Genf K1zlarm Beden Egitimi) ( 1 869) 

Oteden beri kadm, ti.imi.iyle, onun yeryiiziindeki ya
�ammm yiice amac1m olu�turan bu kutsal annelik 
gorevi i�in �ekillenmi� ve haz1rlanm1�t1r. 

Doktor J. B. FONSSAGRIVES, L'Education physique des 
jeunes (illes (Genf K1zlarm Beden Egitimi) ( 1 869) 

lyi bir q ve anne, i�te kadmm i�levi bu olmalid1r. Bu 
i�lev yeterince giizel ve asildir, kadmm tiim ya�am1m 
doldurmalid1r; dolay1s1yla kadm, se�men oldugu i�in 
erkege oykiinmemeli, tiim �ekiciligiyle zerafetini yiti
rebilecegi siyasi arenaya inmeye niyetlenmemelidir; 
bir diploma edinme h1rsmm temelindeki kibir, �ogu 
kez ailenin ona verebilecegi mutluluktan vazge�meye 
mal olmaktad1r ve kadm1 cinsiyetsiz, dolay1S1yla da 
i�e yaramaz bir varl1ga doni.i�tiirmektedir. 

Aptal kadm 

Dictionnaire medical a /'usage des (amilles 
[Ai/el.er /fin T1bbi Sozluk] ( 1 8 90) 

Di�i bir devenin qinin erkek bir deve olmas1, ille de 
aptal bir kadmm qinin aptal bir erkek olmasm1 ge
rektirmez. 

Yvan AUDOUARD, Les Pensees [Du§14nceler) 
(Le Cherche-Midi, 1 9 9 1 )  

Erkekler aptal kadmlara bay1lirlar. Kadmlann aptal 
olarak kalmalan i�in, i�te bu yiizden, yi.izlerce y1ld1r 
ellerinden geleni yapular. 

WOUNSKI, Charlie-Hebda 
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APTALLIK 

Tathm, eger bir erkegi elinden kai;1rmak istemiyor
san, ona delice a�1k ol, burnunun dibinden, kollan
nm arasmdan aynlma, ti.im �akalanna kahkahalarla 
gi.il, belden a�ag1 konu�tugunda yi.izi.in k1zarsm, sana 
anlamklanm anlamazhktan gel, titre, inle, betin ben
zin atsm, agla, safi;a sorular sor. 0 bi lgii; oldugunda 
sen cahil ol. Kel kafasmdan zeka f1�k1rd1g1m soyle, 
koca gobeginin yumu�ak ve rahat oldugunu belirt, 
ter kokusundan ho�lan, horlamalanm ninniye ben
zet, uyuklamasmm sevecenliginden dem vur, ufac1k 
cinsel orgamna sevimlilik atfet, erken bo�almalanmn 
ne derece yogun oldugunu vurgula, iktidars1zhklan
m egitici olarak degerlendir. Fantezi lerinin umulma
d1k oldugunu di.i�i.in. Onu degerli k il, hayran ol, ap
tal ol: Erkekler aptal kadmlara bay1hrlar. 

WOLINSKI, La Morale [Ahlak] (Le Cherche-Midi, 1 992) 

Aptalhk 
Karnn hana hir �i.in �oylc dcmi�ti: 
-Sev�i lim, hiliyor musun, baz1 sozci.ikler sozli.ikte 
yer al1111yor, ornegin sanmsak, filim, aceba, notiir, 
ki.iti.ipanc, kirbit, dcmoklasi, �ofor, vb . .  

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 947) 

Aptal o lmayan bir kadmm nc kadar k1sa si.irede ap
tall1k merdivenlerini urmand1g1m gorseniz, hayrete 
di.i�ersiniz. 

Georges COURTELINE, La Philosophie de Georges 
Courteline [Georges Courteline'in Felse(esi) ( 1 927) 

Gerek aileleri gerekse toplumun gelenek ve gorenek
leri tarafmdan s1k1 s1k1ya kontrol edilmeyen aptal 
kadmlar, aptal birer hayvan haline doni.i�i.irler . . .  

Frarn;ois MAURIAC, Plongees [Dal1§lar) (Grasset) 
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A$AGI 

Aptalhk, i;ogu kez giizelligin takis1dir. 

Charles BAUDELAIRE, Choix de maximes consolantes sur 
I' amour [A§ka Dair Teselli Edici Ozdeyi§ler) 

Kadmlarla �ans1m hit; yaver gitmedi. Eninde sonun
da aptalhklarmm boyutu benim a�k1mm boyutlanm 
a�t1. 

Paul LEAlffAUD, Journal litteraire 
[Yazm Guncesi) (Mercure de France) 

Mutlu olmak ii;in, kankocanm qit derecede aptal ol
mas1 �arttir. 

Di.i�es d'ORLEANS, Melanges historiques, anecdotiques, 
critiques [Tarihi, Ayrmt1sal ve Ele§tirel Kar1§1mlar] 

Kadmlar zaten akils1z olduklarmdan asla ak11lanm 
yitirmezler. 

Henri JEANSON, La Volonte [lrade] (1925-1 934) 

Kadmlar her �eyi tahmin edebilirler, ama dii�iinmeye 
kalktilar m1, i�te o zaman yamhrlar. 

Alphonse KARR, Une Poignee de verites [Bir Avus: Gers:ek] 

Hammm biri benim oniimde bir giin kendisinden soz 
ederken, diinyanm en dogal �eyiymi� gibi, "Katiyen 
dii�iinmem, i;iinkii bu beni yorar, ama eger dii�iin
mem gerekirse, hii;bir �ey dii�iinmemeyi yeglerim," 
demesin mi! 

Georges COUR TEUNE, La Philosophie de Georges Courteline 
(Georges Courteline'in Felse(esi) (1 927) 

A�ag1 
Kadm daha a�ag1 bir yaratik degildir, erkek daha iis
tiin bir yaratiktir. 

Franr;oise PARTURIER, Chroniques (Gunceler) (1964) 
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Kadmm ula�t1g1 mertebe yeterince yiiksektir: Bir yu
kan basamaga �1ksa giiliin� duruma dii�er. Bir kad1-
nm hakim olabilecegini dii�iinebilir misiniz? Ya da 
senator? 0 bak1mdan, erkegin kad1m giiliin�liigiin ve 
maskaraligm e�iginde durdurmas1, onun kendi �1ka
n a�1smdan, onuru, yiice annelik ve ogretmenlik tac1 
a�1smdan �ok yerinde bir davram�tlr. 

Jean ALESSON, Le Monde est aux femmes 
[D14nya Kadmlara Aittir) ( 1 900) 

Bir kadma, anlayamayacag1 tiirden az �ok derinlik 
i�eren bir-iki laf edin. Bu onu �a�1rtacak, tedirgin 
edecek, endi�elendirecek ve dii�iinmek zorunda kalip 
savunmas1z olarak ve kendi altta kalan konumunun 
bilincine varm1� bir halde kaqm1za �1kacakt1r. \:iin
kii gerisi bir �ocuk oyuncag1d1r. 

T;ibii bunun kaq1hgmda sizin onu anlayabilmeniz 
kl'sinlikk zorunlu degildir. 

J ulcs RENARD, Journal [ G14nce) ( 1 887) 

Co�kulu bir cncrjiyc sahip olma a�1smdan olsun, 
kavrayabilme giicii a� 1smdan olsun, cesaret ya da 
akil yiiriitme giicii a�1smdan olsun, kadm erkekten 
daha a�ag1 bir konumdad1r. 

Mme de GASPARIN, Le Mariage du point de vue chretien 
[Hiristiyanl1k A{=1smdan Evlilik] 

Kadm yiireginin kotiiliigiinden kaynaklanan hasta
liklar �unlard1r: al�akgoniillii olmayan bir soz dinle
mezlik, kolay ofkelenme, dedikodudan ho�lanma, 
k iskan�lik, akli k1salik. Bu bq hastalik, on kadmdan 
yedi ya da sekizinde mutlaka g6riiliir; i�te bu neden
le erkekler kadmlardan iistiindiir. 

Kaibara EKIKENN ( 1 630- 1714  ), La Grande Science 
pour /es femmes [Kadmlar /{=in B14y14k Bilim] 
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Genellikle erkekten �ok daha az gii�liidiir, uzun sure 
�ah�abilme yetenegi daha azd1r; kam daha fazla su
landmlm1�t1r, eti daha gev�ektir, sa�lan daha uzun
dur, uzuvlan daha toparlakur, kollan daha az kash
d1r, agz1 daha ufak, k1�1 daha iri, kal�alan daha ay
nk, karm daha geni�tir. Bunlar, diinyanm her yerin
de, tiim 1rklarda, Laponya'dan Gine sahillerine ka
dar, Amerika'da oldugu gibi <;:in'de de kadmm ay1rt 
edici ozellikleridir. ( . . .  ) 
Her �eyin giice dayah oldugu dii�iiniildiigiinde, tiim 
iilkelerde erkegin kadma egemenlik kurmu� olmas1 
�a�1ruc1 degi ldir. Genelde erkek, beden ve hatta dii
�iince a�1smdan �ok daha fazla iistiinliige sahiptir. 
<;:ok bilgili ve hatta sava��' kadmlara rastlanm1�t1r, 
ancak hi�bir donemde tek bir mucit kadm olmam1�t1r. 

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophiquc [Felse(i Sozluk] 

lyi bir q ve anne, i�te kadmm i�levi bu olmahdir. Bu 
i�lev yeterince giizel ve asildir, kadmm tiim ya�amm1 
doldurmahdir; dolay1s1yla kadm, se�men oldugu i�in 
erkege oykiinmemeli, tiim �ekiciligiyle zerafetini yiti
rebilecegi siyasi arenaya inmeye niyetlenmemelidir; 
bir diploma edinme h1rsmm temelindeki kibir, �ogu 
kez ailenin ona verebilecegi mutluluktan vazge�meye 
mal olmaktad1r ve kadm1 cinsiyetsiz, dolay1S1yla da 
i�e yaramaz bir varl1ga donii�tiirmektedir. 

Dictionnaire medical a /'usage des families 
[Aile/er /yin T1bbi Sozluk] ( 1890) 

Tann erkege bir e� vermeye karar verdiginde kadm1 
erkegin bir kaburgasmdan yaratm1�t1r. Boylece neyi 
kamtlamak istemi�ti r? ( . . .  ) Kadmm erkege baglan
mas1 gerektigini, yani tek kelimeyle sarma�1gm, tiim 
varhg1m ve kaderini emanet ettigi gii�lii �mara zay1f 
dallanyla sanlmas1 gibi. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille OU Conseils sur /'education 

[K1Ztma Mektuplar, )'a da Egitim Ozerine Og1'4tler] ( 1841) 
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Kadm, ancak elmanm yans1 olabildigi ol�iide tam 
bir kadmd1r. 

A�ag1lama 

Jacques AUDIBERT!, Le Mal court 
[ Kotuluk Kol Geziyor) ( 1 947) 

Kendilerini erkek mi samyorlar, onlara en azmdan 
bedensel ozellikler a�1smdan sadecc kadm olduklan
m kesin bir  �ekilde kamtlamak gerek. Kibirliler mi; 
onlan a�agilamak gerek. Kendilerini kime verecekle
rini mutlaka kendileri mi belirlemek istiyor; onlan 
zorla elde etmeye �ah�mak gerek, ozellikle de vermek 
istemedikleri zaman. <::ocuk dogurmak m1 istemiyor
lar; onlan dur durak bilmeden dollemek gerek. I�te 
bu yaratiklar ancak bu �ekilde yeniden ger�ek birer 
kadm olabilirler, yitirmi� olduklan yiirekleriyle, yu
rnu�Jklikbnyla, duyarhhklanyla, a�klan ve hatta 
y11vJrbk hii.;imli di�i giizellikleriyle. 

I. du VAi.DOH, Les Signes de la fin du monde 
I K1yamct in Alametleri) ( 1 89 3) 

Kadmlar a�agilanmaya bay1hrbr, yctcr ki bu, rahibe
lerden ogrendikleri siislii bir dille i fade edilsin. 

Bernard POIROT-DELPECH, L'Ete 36 
(1 936 Yaz1) (Gallimard, 1 984)  

A�km kollanna yuvarlamveririz ve her yuvarlam�ta 
oldugu gibi, camm1z ac1r. 

Fram;:ois WEYERGANS, Berlin mercredi 
[Berlin <;ar§amba] (Balland 1 979) 

A�km dili mas1yla: i�e ba�lamadan biiyiik iddiali laf
lar, i� iistiindeyken kii�iik tath sozler, i� bitince de ka
ba saba sozciiklerden olu�ur . . .  

Edouard PAILLERON 
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Ne zaman biri bana sevilmeye deger bir kadmdan ve 
ona duydugu a�ktan soz ederse, sanki bir engerek y1-
lanm1 oven, onun �ok sevimli oldugunu soyleyen ve 
onun tarafmdan sokulmaktan mutluluk duydugunu 
iddia eden bir deli gormii� gibi oluyorum. 

Pierre de MARIVAUX 

Kadmlarm ya�amm1 ii� doneme ayirmak miimkiin: 
llkinde a�k dii�leri kurarlar; ikincisinde a�k1 ya�arlar; 
ii�iinciisiinde ise bundan pi�manlik duyarlar. 

Antoine de SAINT-PROSPER, L'Observateur 
du XI Xe siecle [XIX. Yuzyilm Gozlemcisi) ( 1 829) 

A�k, bir erkegin tek bir kadmla yetinmek i�in harca
dig1 �abaya verilen isimdir. 

Paul GERAlDY, L'Homme et I' amour [lnsa11 ve A�kl (1951) 

Erkek i�in ba�mda a�k1 seviyordur, sonunda ise bir 
kadm1 . 
Kadmsa bir erkegi severek yola koyulur, sonunda a�
k1 sevmeye ba�lar. 

Remy de GOURMONT, Physique de I' Amour 
[A�km Fizigi) (Mercure de France) 

A�k1 iyi tamnm ve bu duyguya kaq1 hi�bir sayg1 bes
lemem. Zaten dogada boyle bir �ey yoktur; o, kadm
larm icad1d1r. Kellemi kesseler, ko�eye s1k1�tmlm1� 
bir hayvan gibi saklanacag1m bir �alilig1 bana a�1k 
olan bir kadmm yamna s1gmmaktan daha giivenli 
bulurum. 

Henry de MONTHERLANT, Les Jeunes Filles 
(Genf K1zlar) (Gallimard, 1936) 

Erkekler i�in a�k tekildir. Kadmlar i�inse �ogul. 
Aslmda tam tersinin ge�erli oldugunu samrd1m. 

Claude AVEUNE, Avec toi-meme, etc. 
[Kendinle B� Ba�a, vb.) (Mercure de France) 
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A�km oykiisii, erkegin kadm tarafmdan somiirgele�
tirilmesinin oykiisiidiir. Elbette erkek bunu tepkisiz
ce kabullenmi� degildir. Kadmm her giri�iminde, er
kek de yigitlik taslayarak kar�1 saldmya gec;:mi�tir. 
Kadm ona agac;:lann govdelerine ic;: ic;:e gec;:mi� kalpler 
kazdirtmay1 icat ettiginde, erkek de tuvaletlerin du
varlanm karalamay1 ke�federek ociinii alm1�t1r. Ka
dm a�k �arkilanm yaramgmda, o da belden a�ag1 
�arkilar bulmu�tur. Kadm flortii geli�tirdiginde, o da 
pandik atmay1 piyasaya c;:1karm1�t1r. Kadm saray ede
biyatmda yer alan �iirlerin esin kaynag1 o lmu�tur, er
kekse ac;:1k sac;:1k f ilmlerin. Kadm yeminleri icat et
mi�tir, erkek yalanlan . . .  

CAV ANNA, L'Almanach-Agenda 
[Y1ll1k Ajanda] (Belfond, 1 984) 

Stoac1liga yakm bir duygu olup, erkek ac;:1smdan tek 
bir kadmla yetinmeyi ongoriir. Kadm ac;:1smdan ise, 
diger ili�kilcri konusunda ketum olmay1 gerektirir. 

<;t·orgcs ELC;ozY, /,'Esprit des mots ou l'Antidiaionnaire 
I Kelimelerin Ruhu ya da Kar§1t-Soz1Uk ) (De noel, 1 98 1 )  

A�k, iki ki�inin birlikte aptalla�malanndan ba�ka bir 
�ey degildir. 

Paul V AL ERY, Monsieur Teste [Bay Teste) (Gallimard) 

A�k kad1m ya yiiceltir, ya giiliinc;: dii�iiriir. 

Mme NECKER, Reflexions sur le divorce 
[Bo§anma Ozerine Du§unceler) 

Insan ya�ammda en az bir kere a�1k olmalidir. 

Boylece bir daha aym �eyi tekrarlama istegini ebedi
yen yitirirsiniz. 

Yvan AUDOUARD, Les pensees 
[Du§unceler) (Le Cherche-Midi 1 99 1 )  
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Hem romantizme hem de boy aptesine direnebilmi� 
olan bir konu hakkmda kotii soz sarf etmek olanak
s1zdir. 

E. M. CIORAN, Syllogismes de l'amertume 
(Acmm Tas1m1] (Gallimard, 1 952) 

Kadmlara tapanm, ama erkekleri sevmelerini hi�bir 
zaman affetmeyecegim. 

Albert COHEN, Belle du seigneur 
[Tanrmm Guzeli] (Gallimard 1 968) 

As1l olan sevmektir, sevgilinin kim oldugu hi� onem
li degil, 

Sarho� olabildikten sonra, hangi �i�eden i�tiginize 
kim bakar ? 

Alfred de MUSSET, Premieres poesies, 
"La Coupe et /es levres" [Ilk $iirler, "Kadeh ve Dudaklar"] 

Evlilikte a�k1 canli tutmak i�in bir miktar nefrete ge
reksinim vardir. 

Jean ROSTAND, Pages d'un moraliste 
[Bir Ahlakpnm Yaz1lar1] ( Fasquelle) 

-Kim oldugumu biliyor musun? 

Alayc1. 

-Dii�kiin bir kadm. 

Hareketi kosniil. 

-Dii�kiin, hovarda, bayagila�m1�, �apkm, koku�
mu�, ahlaks1z, ol�iisiiz, kosniil, sikici, s1rna�1k, sap1k, 
sefa dii�kiinii, namussuz. 

Elimi sahte bir hayranlikla operek. 

-Ve tiim bunlara kar�m, yine de sevilmek istiyorum. 
Louis CALAFERTE, La Mecanique des femmes 

[Kadmlarm l§leyi§i] (L'Arpenteur/Gallimard, 1 992) 
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AYRU,MAK 

A�1k Kadm 

Av 

A�1k bir kadm nedir k i ?  Bir seks? Hadi camm! 0, 
hm�, birikmi� intikamlar, zaaf, kendini begenmi�lik 
ve iitopik dii�lerden olu�mu� muglak bir kan�1mdir, 
uygun gi:iriilen zamanda tadmm �1kart1lmas1 gerekir. 
Ve tabii ustalikla! 

Huguene MAURE, Avec une femme comme toi ... 
(Senin Gibi Bir Kadmla ... ) (Calmann-Uvy) 

Kadm avc1lig1 �ok ilgin� bir spordur. Ancak birini 
avlar avlamaz sorunlar ba�lar. 

Gabriel TIMMORY, Chroniques [Gunce) ( 1 82 8 )  

Aynkotu 
Kadmlar! . .  Bir yanda elde ettigimiz kadmlar vardir . . .  
011· yanda clde edebilecegimiz ama elde etmedigimiz 
ka d111lar. l�te hunlar, a ynkotudurlar. 

I.oms ARA<;oN, Chronique de la pluie et du beau temps 
) II avadan Sudan Olaylarm Guncesi) 

Aynlmak 
Kadmlar ayakkabilar gibidir: Onlan terk ettiginizde 
kalibma uydurmak gerek. 

Gitti - Nihayet! 
Nihayet yalmz1m. 

Pierre DAC, L'Os a ma/le [1/ikli Kemik) 

Y 1llardir dii�ledigim and1 bu. 
Amk yalmz ya�ayacag1m nihayet! 
Ve daha �imdiden merak ediyorum: Kiminle? 

Sacha GUTlllY, Toutes reflexions (aites 
[lyice Du§unup T�mdtktan Sonra) 
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AZGIN I<ADINLAR 

Tam�m1� oldugunuz en olaganiistii kadm, az once 
aynlm1� oldugunuz kadmdir. 

Jules RENARD, Journal (Gunce) ( 1 893) 

Bir kadm bavulunu toplay1p �ekip gittiginde, en �ok 
bavuluna koyduklanm ozleriz. 

Azgm kadmlar 

Yvan AUDOUARD, Les Pensees (Du§unceler) 
(Le Cherche-Midi 1 991 )  

(Kadmlarm azgmlig1yla ilgili olarak) Veterinerlik sa
natI, hayvanlar aleminde olup biteni gozlemleyip k1-
yaslayarak, insan hekimligine s1k s1k yard1mc1 ol
mu�tur. T1bbi Bilimler K1salt1lm1� Sozliigii'niin yaza
n �oyle der: "Her ne kadar hayvan di�ileri, kadmlar
la aym s1klikta a�k zevklerinin �iddetli ve diizensiz 
arzusuna kapilmasa da, bir�ok tiirde benzer durum
lara rastlayabiliriz ( . . .  ), inek, di�i kedi ve di�i kopek 
bunun birer ornegidir" 

PARENT-AUBERT, Almanach des mysteres 
de I' amour conjugal et de /'hygiene du mariage 

[E§lere Duyulan A§km ve Evlilik Hijyeninin Y1ll1g1) ( 1 8 5 1 )  

Belden a�ag1s1 alev alev yanan, feci, azgm bir  kadm 
oldugu soyleniyor. Rivayete gore, bir giin Landes 
bolgesindeyken, yere oturmu� ve bir orman yangm1-
na neden olmu�. 

Henri JEANSON, Les Bonnes causes [Hakl1 Davalar] ( 1 96 1 )  

38 



B 
Baba 

Baba, anneden daha fazla scvilmclidir, i;i.inki.i o i.ire
menin aktif ogesiyken, anne sadcce pasi f ogesidir. 

Aziz THOMAS, Chapitre de la charitc IMerhamet Bab1) 

Baba olmadan aile olmaz, i;i.inki.i i;ocuga soyadm1 ve
ren babadir. Gayn me�ru bir i;ocugun soyad1 yoktur. 
Kald1 ki, evde baba olmad1g1 zaman annenin de ana
hk gorevlerini yerine getirmeye pek hevesli olacagm1 
sanmaym. Dogas1 geregi, kadm kolayhkla kibar fahi
�elerin ozgi.i r ya�amma kendini kaptirmaya yatkmdir. 

Bacaklar 

Alexandre WEILL, Si (avais une (tile a marier 
I Evlendirecek Bir KJz1m Olsaydi) ( 1 86 0) 

Erkek bacaklanyla yol kat eder, kadm ise bacaklany
la yolunu bulur. 

Alphonse ALLAIS 

Erkekler, gi.i zel bacakh kadmlardan i;ok, kendilerine 
ilgi gosteren kadmlardan ho�lamrlar. 

Marlene DIETRICH 
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BA HANE 

Kadmlar bacaklanm gi:istermeye ba�lad1klarmdan 
beri, eskiden neden saklam1� olduklanm daha iyi an
lar olduk. 

Etienne REY, De I' Amour [A§ka Dair] ( 1 925) 

Bacaklan onanlmaz derecede k1sa olan bir kad1mn 
ruhuyla ilgilenmek ne derecede miimki.indi.ir? 

Henry de MONTHERLANT 

Gi.ini.imi.izde kadmlar artik bacaklanyla gi:iz kirp1-
yorlar. 

Jean RI CHEPIN 

Bahane 
Evet, Bach, Mozart, Tann, ti.im kadmlar lafa bura
dan girerler. Bunun ad1 namuslu bir sohbet olur, i�in 
ahlaki bahanesi. On bq gi.in sonraysa i�, yatakta 
ur;;an trapez numaralanna di:ini.i�i.ir. 

Bakire 

Albert COHEN, Belle du Seigneur 
[Tann'nm G14zeli] (Gallimard, 1 968) 

Gi.ini.imi.izde bakire denince, ancak, bq ya�mda, r;;ok 
r;;irkin ve r;;ok ama r;;ok h1zli ko�mas1m bilen bir ki.i
r;;iik k1z gelir akla. 

Philippe BOWARD, R.T.L . Radyosu (1 Haman 1 985) 

Bakire ve kurban: bu bir gereksiz yinelemedir. 
Geoffrey S COTT, Le Portrait de Zelide 

[Zelide'in Portresi] ( 1 932) 

Bakireydi. Arna azic1k, ucundan, si:izi.ini.i etmeye bile 
degmez. 

Henry de MONTHERLANT, Les ulibataires, VI 
[Bekarlar, VI] ( 1 934) 
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BANA GOZEL BiR  $EY SOYLE 

Bazen akhm1za bakireler gelince irkiliriz. Onlann 
tutkulu di.i�lerine girmek bize, bir sardalya konserve
si a�mak kadar zor ve s1k1c1 gelir. Oni.imi.ize hazir ve 
a�1k olarak gelenlerin rahathg1 varken . . .  

Ramon GOMEZ DE LA SERNA, G .  POMERAND'dan a lmma, 
Le petit philosophe de poche 

[Filozo(un Cep Kitab1] (Le Livre de Poche, 1 962) 

Bir bakirenin a�ki yepyeni bir ev kadar s1k1c1dir. ln
san kendini daha s1vas1 km umadan eve yerlqmi� gi
bi hissediyor. Tabii kabul etmek gerek ki, bu durum
da hi� olmazsa bir ba�ka kiracmm hastahk ta�1y1c1 ve 
i� bulandmc1 mikroplanm kapma tehlikesi yoktur. 

Jules RENARD, journal (Gunce] ( 1 887) 

Bakirel i k  
Bakirelik, ci.izdan gibidir. Her gi.in bir�ogu yitirilir . . .  
ama asla bulunmaz. 

Adrien HEBRARD 

Balay1 
Ah! Balayma yalmz �1kmak ne gi.izel olurdu! 

Jules RENARD, journal (Gunce] ( 1 8 87- 1 910)  

Sana guzel bir �ey soyle 
-Bana gi.izel bir �ey soyle. 
l�te bu ci.imle, insana dilini yutturmak i�in bire bir
dir. Hem dilsiz, hem de bu yi.izden su�lu olursun. ls
tedigin kadar di.i�i.in ta�m . . .  Elbette ona sevecen bir 
�ckilde sanlabilirsin, bu ti.im gi.izel sozlerden daha 
a nlamhdir, ama o 1srar eder. Ba�mm �aresine bak, 
moruk, bana gi.ivenme. 

41  

CAVANNA, L'Almanach-Agenda 
[Y1ll1k Ajanda] (Belfond, 1 984) 



Ba�an 
Bu saatten sonra ger�ekten ba�anlt olmanm en emin 
yolu, ya�lt bir kadmm amc1gmdan ge�er. 

]lNENAUS, Satires [Ta§lamalar] (yakla�tk MS 60) 

Bebek 
Bebegini hassas bir ozenle ve zevkli ve uygun bi�im
de giydiren on iki ya�mdaki kiz �ocuk, daha sonra 
da kendisine gostermesi gereken ozeni ve aile i�i ug
ra�larm payla�ilmas1 �er�evesinde kadma dii�en pa
y1 yerine getirmeyi, �ok isabetli bir bi�imde ogren
mektedir, boylece diizenli olma alt�kanltgm1 geli�tir
mektedir. 

M. A. TII£RY, Conseils aux meres sur les moyens de diriger 
et d'inst"4ire elles-memes leurs (illes 

[Annelere, K1zlar1m Kendi Ba§lanna Egitip 
Yonlendirmenin Yollarz Konusunda Ogutler) ( 1 837) 

Bebek, kiz �ocuklarmm en vazge�ilmez gereksinim
lerinden ve aym zamanda en ho� i� giidiilerinden bi
ridir. Ona bakmak, iistiinii o rtmek, siislemek, giy
dirmek, soymak, yeniden giydirmek, biqeyler og
retmek, biraz azarlamak, p1�p1�lamak, sanlmak, 
uyutmak,  bir nesnenin bir ki�i oldugunu sanmak, 
i�te kadmm biitiin gelecegi burada yatar. Dii� kura
rak ve dedikodu yaparak, kii�iik �eyizler diizerek ve 
bebek giysileri haz1rlayarak, kii�iik elbiseler, kii�iik 
mintanlar ve kii�iik yelekler dikerek �ocuk gen� kiz 
olur ve gen� kiz kadm olur. Ilk �ocuk, son bebegin 
devam1dir. Nasil �ocuksuz bir kadm olamazsa, be
beksiz bir kiz �ocuk da olamaz, olsa da onun kadar 
mutsuzdur. 

Victor HUGO, Les Miserables (Se(iller) 
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BELSOGUKLUGU 

Becassine· 
Kammca, k1lig1 k1yafeti ozensiz ve ahlaken �okmii� 
olan bugiiniin gen� k1zlanrun aksine, sagduyulu, cesur 
ve iyilik timsali bir insan olan Becassine tiplemesi, he
niiz sap1khgm batagma saplanmam1� olan korpecik 
gen�lerimiz i�in kusursuz bir ornek olu�turmaktadir. 

Mlle de SAJNf-GEHAN, 
Directives aux che(taines de nos patronages 

(Dini Okullarimmn Bayan Yoneticilerine Yonergeler) ( 1 9 1 3 )  

Beceri 
Ya�h beyler diye bir �ey yoktur, sadece beceriksiz ka
dmlar vardir. 

Georges CLEMENCEAU 

Bekar 
Bekar, kadm bulmamay1 becerebilmi� olan bir erkektir. 

Andre PREVOST 

En rahat yatak, bekarm yatag1dir. 
<;:I<;:ERO, Lettres a Atticus, XIV. 

(Atticus'a Mektuplar, XIV.) (yakla�Ik MO 55) 

Varl1kli bekarlar �ok daha yiiklii vergiler odemelidir. 
C::iinkii baz1 erkeklerin digerlerinden �ok daha mutlu 
olmalan haks1zhkt1r. 

Belsoguklugu 

Oscar WILDE, <:Euvres choisies 
(Sefilmif Yap1tlar] (Stock, 1 99 1 )  

Belsogukluguyla bir k1rlang1� arasmdaki fark, kir
lang1cm bula�1c1 olmay1�1dir. 

SAN-ANTONIO, Les Mots en epingle 
[One <;:1km1§ Sozci4kler) (Fleuve noir, 1 99 1 )  

* 191 O'larin bir Frans1z <;izgi roman kahramani 
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BELA 

Bela 
Kadmlann �ogunun, kendilerini zor durumlardan 
kurtarmaya yetecek kadar i�lek bir zekalan vardir, 
tabii ba�larm1 belaya sokmamay1 becerebilseler, �ok 
daha iyi olurdu. 

Mme de SEVIGNE, Lettres [Mektuplar] 

Belcika 
Orada oyle kadmlarla kar�1la�irsm1z ki, yag tulumla
nm andiran kalm bacaklan, katmerli boyunlan, he
le ayaklanyla igren�tirler! Daha �ok gen� ya�larda 
korkun� oranlarda �i�manlamaya ve v1C1k v1c1k bir 
�i�kinlige yatkmd1rlar, bu durum gene! olarak hava 
ve nem durumundan ve oburluklarmdan kaynakla
mr. Giiliimsemeye gelince, yiiz kaslanmn kat1hg1 ve 
�ene ve di� yapilan buna olanak vermez. 

Charles BAUDELAIRE, Argument du livre sur la Belgique 
[Belfika Ozerine Kitabm Gerek�si) ( 1864- 1 866) 

Bencil l ik 
Kadm bencilligi gibisi yoktur. S1rna�1k, iyice yaglamp 
bilenmi� bir mizrak gibi sivri, bir sanat�1 bencilligidir 
o, onlar da bunu bildikleri i�in gizlemeye �ah�1rlar, 
ancak iyice ararsan ke�fedebilirsin. 

Pierre J oseph PROUDHON, 
La Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes 

[Pornokrasi ya da Modern <;.aglarda Kadm) ( 1 875) 

o� tiir bencil vardir kammca, ( . . .  ) keyiflerine bakan, 
ama ba�kalanna da ya�am hakk1 tamyanlar, keyifle
rine bak1p ba�kalanna ya�am hakk1 tammayanlar ve 
ne kendileri dogru diiriist ya�ayan ne de ba�kalarma 
ya�am hakki tamyanlar. Kadmlar �ogunlukla bu so
nuncu gruba girerler. 

Ivan TIJRGENYEV, R oudine (Pion) 
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BUDALA 

Bet er 
Diinyada bir kadmdan daha beter bir �ey olamaz, ta
bii ba�ka bir kadm hari�. 

Be yin 

ARISTOPHANES, Les Thesmophories 
[Thesmophoriazusai) (MO V. yuzytl) 

Kadmm beyninin k1vnmlan erkegi nkine oranla daha 
az say1dad1r ve kadmdaki gri madde yogunlugu er
kektekinden daha dii�iiktlir - buna kaq1ltk, �ocuk
larda da gozlemlenebilecegi gibi, sinirleri daha gii�lli
diir. Bu nedenle de baz1 fizik agnlara daha kolay kat
lanabilirler; bu yonleriyle vah�ilere benzerler ve bu 
durum aym zamanda onlann sinir sistemlerinin daha 
kaba saba oldugunun kamttm te�kil eder. 

Binici l ik 

Au�ust STRINDBERG, De l'In(eriorite de la femme 
iKad111111 l\�ag1l1k Olma Durumuna Dair) ( 1 893) 

Eger cinscl bi>li-:clcrin bask1 altmda kalmasmm yara
tabilecegi tehlikclcrlc ilgili soylcdiklcrimi ammsaya
bilirseniz, saym bayan, gen� k1zlara ya da kadmlara, 
eyerin iistiine yan oturmak yontemi d1�mda ata bin
meyi kesinlikle yasaklars1mz. 

Budala 

Doktor J. L. DOUSSIN-DUBREUIL, Des £.garements 
secrets [Gizli Yanrlmalara Dair) ( 1 82 8 )  

A�km alfabesini kii�iik budala k1zlara tekrarlatmak 
pek umurumda degil. H1zlt okuyabilen kadmlan yeg
lerim. Hikayenin sonunu daha �abuk getirirsiniz . . . .  

Theophile GAUTIER 
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BULU� 

Bulu� 
Karimi olsa olsa bir Frans1z bulu�uyla k1yaslayabili
rim: Onu bulan benim ama ondan faydalananlar 
ba�kalan. 

Henri DlNERNOIS, La Lune de (iel [Ac1 Balay1) (Flammarion) 

Be� parahk akh yoktu 
Beyin desen bir yiiksiik kadar bile yoktu. 
Arna a�1k olmak i�in k1zlarm 
Biiyiik bulu�lar yapmalan m1 beklenir ki 

Georges BRASS ENS, Une Jolie fleur dans une peau de vache 
[Hirt Ruhlu Guzel Bir yifek] 

Bulug �ag1 
K1zlarda bulug �ag1, parmak hesab1 yapmayacak ka
dar biiyiidiikleri, ama heniiz bacaklarma dayah he
sap yapamayacak kadar kii�iik olduklan ya�ur. 

Bogmak 

COLUCHE, L'Horreur est humaine [/grenflik Insana 
Mahsustur) (Edition No l/Michel Lafond, 1 992) 

Oyle kadmlar vardir ki, nasil olur da �imdiye kadar 
hi� kimse onlan bogmam1� diye �a�mrsm1z. 

Henri de REGNIER, Lui ou Les Femmes et L'Amour 
(0 ya da Kadmlar ve A§k] ( 1 929) 

Bir kadmm bogazmm s1kilabilecegini anlamayan ki
�i, aslmda kadmlan tamm1yordur. 

Paul LEAUTAUD, Passe-temps, "Mots, propos et anecdotes " 
[ Vakit Oldurme, "Sozcukler, Sozler ve Kufuk OykUler") 

( 1 952) 
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BOYNUZLU 

Boksor 
Opii�en iki kadm bana her zaman el s1k1�an iki bok
sorii ammsatm1�t1r. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen] (Solar, 1 947) 

Boktan kanlar 
D� tiir kadm vardir: boktan kanlar, bombok kanlar, 
bokyediba�1 kanlar. Bu sonuncu kategori, erkekleri 
tamamen edilgenlige yoneltenleri i�erir. 

Paul VALERY, Melange [Kari§1m] (Gallimard) 

Bir kadm sana bok atmaktan vazge�mi�se, seni art1k 
sevmiyor demektir. 

WOLINSKI, Charlie-Hebda ( 1 977) 

Bo�anma 
Bo�anma bir bdmm, tiim ya�am1m aym erkekle 
payla�mad1�1 lialdc namuslu olarak kabul edilmesi
nin yasal bir yontcmid ir. 

Jules RENARD, Journal ] Gunce] ( 1 8 87- 1910)  

Eger tiim kadmlar, Tann'ya oldugu kad<!r kocalanna 
da boyun egseler ve kendilerini ailelerine adasalard1, o 
zaman bo�anmamn da aynlmanm da laf1 edilmezdi. 

Boynuzlu 

Paul ANTONINI, Mariage et divorce 
[Evlilik ve Bo§anma] ( 1 879) 

Otuz ki�iyi bir anda boynuzlayacag1m: c;:iinkii ka
n mla yatmaya gidiyorum. 

ANCELOT, Propos rapporte par Merimee a Stendhal 
[Merimee'nin Stendhal' e Aktardtg1 Sozler] (Arahk 1 83 1 )  
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BOYNUZLU 

C::ok iffetli bir kadm tamrd1m: Zavalh giiniin birinde 
bir boynuzluyla evlendi, 0 giin bu giin her oniine ge
lenle yatiyor. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 947) 

Nas1l olsa boynuzlu olacag1z madem, en iyisi evlenelim. 

Marcel ACHARD, L'Amour ne paie pas 
[A§k Para Etmez) ( 1 962) 

Eger kad1mn her yeni sevgilisi ile kocas1mn boynuz
lanna bir yeni dal eklenecekse, o zavall1 adam on �a
tall1 degil, yiiz �atall1 bir geyik oldu demektir! Koca
s1mn boynuzunda yeni bir dal �1karken, kadm da 
daldan dala atl1yor! Saka, kelime oyunu! Niiktedan 
olmak gerekmiyor muydu? 

Gustave FLAUBERT, Lettre a Louise Colet 
[Louise Collet'ye /l.lektup] 

"Boynuzlu ", ne ilgin�tir ki bu sozciigii genellikle sa
dece erkekler i�in kullanmz. 

Jules RENARD, Journal [ Gunce) ( 1 887- 1 910 )  

Kadmlar fotograflara benzer: Aptalm teki kli�eleri 
muhafaza ederken, ak1ll1 insanlar resimleri elden ele 
gezdirip payla�1rlar. 

Henri BECQUE, L'En(ant prodigue [Harika <;:ocuk] ( 1 868) 

Boynuzlu erkeklerin genellikle zina yapan kadmlarla 
evlenmeyi tercih ettiklerini s1k�a gozlemlemi�imdir. 

Alphonse ALL<\IS 

Baz1 kocalar sadece boynuzlu olmaya yararlar, iiste
lik bunu bile ancak kanlanmn yard1m1yla ba�arabi
lirler. 

Georges FEYDEAU 
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BRLlTANYALI I<ADIN 

Kanmz1 elinizden alan bir erkege yapilabilecek en 
biiyiik adilik, onu geri almamakur! . . .  

Sacha GUITRY, L a  Pelerine ecossaise (Kareli Pelerin) ( 1 930) 

Bu adamm elinden bir tek boynuzlu olmak gelir. 
Arna o i� ir;in bile kansmm yard1mma muhtar;ur . . .  

Alfred CAPUS, Notes et pensees [Notlar ve Du§unceler) 

Boyun egmek 
Gerr;ek bir kadm boyun egmek zorunda oldugunu iyi 
bilir. 

Andre SUARES, Variables [Degi§kenler) (Emile-Paul)  

Her kadmm yiireginde, giir;lii bir erkegi goriinii�te 
yonetmenin verdigi gururla, sonradan boyun egmesi
ne neden olan bir korkakhk kan�1mmm var oldugu
nu itiraf etsem daha iyi olmaz m1? 

George SANTI 

Sizin cinsiniz boyun egmek ir;in yarat1lm1�t1r. 
Mutlak giir;, sakalhda bulunur. 

MOLIERE, L'Ecole des femmes [Kadmlar Okulu] 

Bir erkek kamuoyuna meydan okumasm1 bilmelidir, 
bir kadmsa ona boyun egmeyi. 

Mme de STAEL, Delphine 

Brotanyah kadm 
Hizmetr;i sm1flamasmda Brotanyah kadmlar tiiketim 
ir;in daha uygun bir sektordeki Charolais cinsi okiiz
lcrinkine denk dii�en konumda evcil bir irkurlar. 
Agir i�r;i olan bu kadmlar, Montparnasse istasyonu
nun oniindeki Marne Caddesi'ndc kar�1dan kar�1ya 
gn;crlerken, i�inin chli muhabber tellallanmn siitlii 
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BROTANYALI KADIN 

kahve ir;:me davetlerinden kendilerini s1yirabildikleri 
takdirde, kusursuz bir hizmetr;:i olmay1 ba�arabilirler. 

Philippe BOWARD, Madame n'est pas servie! 
(So(ra Haz1r Degil, Hanime(endi!) ( 1 965) 



c 
Cad1 

Bu cad1larla ya�amak olanaks1zdir; 
Ancak bu cad1lar olmadan ya�amak da olanaks1zdir. 

ARISfOPHAN ES, Lysistrata 

Cahil 
Cahil olarak nitelendiremeyecegimiz ve  boliik por
-;iik baz1 bilgilere sahip olan kadmlann say1s1 bir elin 
bq parmag1m ge-;mez. 

Emile ZOLA, Le Messager de I' Europe dergisi (Kastm 1 878) 

Liitf en elinizden ge-;en her kad1m, yenisini tamd1g1-
mzda bulmak isteyeceginiz ol-;iide cahil b1rakm. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou I' Antidiaionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Karpt-Sozluk) ( Denoel, 1 98 1 )  

Cennet 
Erkek olmek iizereydi, kadm ona �oyle dedi: "Dua et. 

Beni yeniden gorebilecegin daha iyi bir oteki diinya
y a kavu�ursun. "  Arna o f1S1ldar gibi kad1m yamtlad1: 
"Hayattm, eger oteki diinya ger-;ekten daha iyiyse, 
bu demektir ki seni gormeyecegim." 

Henri L AV OIX ( 1 892) 
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Ci NA YET 

Cina yet 
Pedeqahi adaletin kau kurallan geregi bir erkegin 
kans1m oldiirebilecegi durumlar: 1 )  Zina, 2) Iffetsiz
lik, 3) Ihanet, 4) Sarho�luk ve serserilik, 5) Savurgan
lik ve hirs1zlik, 6) Inat1t1, buyurgan ve a�ag1lay1c1 ita
atsizlikler. ( . . .  ) 

Erkek kans1mn kaderi konusunda soz sahibidir; an
cak aym �ey kadin i1tin ge1terli degildir. Bu hakkin 
kaq1likli olarak tamnmas1, evlilikteki boyun egme il
kesine aykm olurdu. ( . . .  ) 

Kadinlann, ge1timsizlik ya da kocamn �iddete ba�
vurmas1 gibi gerek1telerle bo�anma talep etme hakk1-
na sahip olabilmeleri toplumumuz i1tin utan1t kayna
g1dir, yozla�ma belirtisidir. Erkekte nefret, ahlaks1z
lik, iktidars1zlik, 1tok agir ve gerek1tesiz kotii ali�kan
liklar olmad1g1 siirece, hala halinden �ikayet eden ka
dinlar su1tlu olarak kabul edilmeli ve tekrar ev i�leri
nin ba�ina yollanmalid1r. ( . . .  ) 

Kocamn diledigi gibi kans1m bo�ama hakk1 vardir. 
( . . .  ) 

Madem ki erkek kadindan daha zeki olma ozelligine 
sahiptir, o halde bu ozelligini kullanmalidir. Zeka ve 
karakter geregi bu boyledir. Ve madem ki erkek ka
dindan daha gii1tliidiir, bunun verdigi haklardan da 
yararlanmalidir. Gii1t geregi, giift hak sahibidir. 

Pierre Joseph PROUDHON, 
La Pornocratie ou les femmes Jans les temps modernes 

[Pornokrasi ya da Modern <;.aglarda Kadm) ( 1 87 5) 

Aslinda kans1m oldiirmeye karar vereli yirmi y1l ol
mu�tu, ama o zamanlar daha oliim cezas1 kaldmlma
m1�t1. 

Yvan AUDOUARD, Les Pensees 
(Dii§iinceler) (Le Cherche-Midi, 1 991 )  
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CiNSEL ORGAN 

Ginsel fantezi 
Kadmlann cinsel fantezileri bir bilmecedir. Onlann 
da fantezilerinin oldugu ve bunlardan etkilendikleri 
bilinir, ancak bunlann neler oldugu bilinmez. Bacak
lanmn arasma yerle�tiginizde en iyisi, akhmza esen 
tum k1�k1rt1c1 sozleri siralamaktir. Biraz �anshysamz 
dogru �ifreyi, tum prograrru harekete ge\iren sozcuk 
ya da tumceyi ke�f edersiniz. Hekimler de bazen bize 
dort ya  da be� ila\ birden verirler. Birinden birinin bi
zi iyile�tirecegini tahmin ederler, ama hangisinin ol
dugunu bilmezler. A�k da saghk gibi bir piyangodur. 

WOLINSKI, La Morale (Ahlak] (Le Cherche-Midi, 1 992) 

Ginsel organ 
Kadmlann cinsel orgam hakkmdaki ger\ek �udur: 0 
hir kasur. 

WOl.INSKI, La Morale (Ahlak] (Le Cherche-Midi, 1 992) 

Kad11 1 lar1 1 1  .,-o�unun bacaklan arasmda ku\uk, kan
s1z, hii:t i inlii vr �iiliin\ bir c insd organ vardir. En 
ufak bir �cy cinscl arrnsunu yok cdip onu kurutuve
rir; zatcn k irk y1lda bir, alclacdc i\inc bo�almmas1 
ona aylar boyunca yeter de artar bile. 

Jacques STERNBERG, Lettre ouverte aux Terriens 
[Dunyal1lara Apk Mektup] (Albin Michel, 1974) 

. . .  Kadm cinsel orgam: Ondan bize olaganustu zevk
ler vermesini bekledigimiz halde, bizi rahatlatmak
tan ba�ka elinden bir �ey gelmeyen �u zavall1 ara\. 

Roger FOURNIER, Inutile et adorable (Gereksiz ve Ho§] ( 1963) 

Kadm vampirdir, oluklu oyma kalemidir, yiyici ve 
i\icidir; cinsel orgam, i�tahla yuttugu erkek cinsel or
gamy la beslenir. 

Simone de BEAWOIR,  Le Deuxieme sexe 
[Kadm!lkinci Cins] ( 1 949) 

53 



CiNSEL TACiZ 

Kadm cinsel orgam ku�kusuz pek 1tok �eyle k1yaslan
m1�t1r, ama bir belaya hi1t (ya da yeterince) benzetil
memi�tir. 

Maurice CHAPE.LAN, Main courante [T1rabzan) (Grasset) 

Ginsel taciz 
ABD kaynakh bir modadir. Hemen hemen herkesi 
hapse yollamay1 saglar, yeter ki cinsiyeti erkek olsun 
ve giiniin birinde, kurbam oldugu varsay1lan ki�iye 
herhangi bir ark ada�1ta davram�ta bulunmaya ciiret 
etmi� olsun: Bu davram�, b ir goz k irpma da olabilir; 
ak�am yemegine davet de, hatta i�yerinin koridorla
nnda pantolonunu indirip vah�ice pe�inden ko�mak 
da. Goriildiigii gibi bu kavram, her tiirlii somiiriiye 
davetiye 1t1karmaktadtr. 

Jean-Christophe FLORENTIN, Le Guide de la par(aite 
salope [Kusursuz Kaltakhk Rehberi) (Albin Michel, 1 99 1 )  

Cinsler aras1 e�itlik 
Erkekle kendini e�it gormek isteyen bir kadmm ilk 
dii�iincesi, onunla zay1fhgm1 payla�makttr. 

Mlle de LEPINASSE, Correspondance [Mektuplar) 

l�te, bezelye, tiyatro, korku filmi, sentetik kuma�h 
siityen, ya da yazhk evlerin reklam1m onunla, onun 
goriintiisiiyle, viicut hatlanyla, fotograflanyla yap1-
yoruz. Mayolan da unutmayahm tabii. 0, a rttk vaz
ge1tilmez hale gelmi�tir: Metroda bilet kesmekte, 
operada �ark1 soylemekte, ftOCuklanm emzirmekte, 
postane gi�esinde sorulan yamtlamakta, giizellik 
krali1teleri yaratmaktadir. Sinemalarda aralarda " fri
go-buz" satmaktadtr. Yani ozetleyecek olursak: art1k 
kadm erkegin e�iti olmu�tur. 

Alexandre VIALATIE, Demieres Nouvelles de l'homme 
[Erkeklerden Son Haberler) Uulliard, 1 978) 
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COMERTLiK 

E�itlik diye bir �ey yoktur ve kad1mn sadakatsizligi
nin erkege, erkegin sadakatsizliginin kadina ya�am
gindan genellikle defalarca daha agir ac1lar �ektirdi
gi siirece de e�itlik olamaz. 

J. W. KA YE, The mariage and divorce bill (A�ustos 1 857) 

Hi�bir erkek kad1mn e�iti degildir, ya da olsa olsa, 
bir �omine ma�as1 ve bir �ift kar botuyla birlikte ola
bilir. Ki o ko�ullarda bile her zaman e�it say1lmaz. 

Comertl i k  

George Bernard SHAW, L .  TREICH'in Bernard Shaw 
adh yapmndan almml�tlr (Gallimard) 

Frengi hastahg1, onermeler, dersler, dii� kmkhklan ve 
eski ayakkab1lar, i�te erkeklerin ba�kalanna kolayca 
verdikleri �eyler bunlardan ibarettir. 

Daha comert olan kadinlar bedenlerini de verirler; 
tabii amk satin alan �1kmad1ginda. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou /'Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar�1t-Sozluk ] ( Denoel, 1 98 1 )  



Calkant1 
Ara ma r;alkalanmak istemeyen bir kadin, ya kafa
dan, ya da belden a�ag1sindan sakatur. 

Fanny DESCHAMPS, Journal (Gunce] ( 1 860) 

Cekici l ik 
<;:ekici ol ve sus! 

Charles BAUDELAIRE, Spleen et ideal, "Sonnet d'automne" 
IKeyi(sizlik vc Olku, "Sonbahar Sonesi"] ( 1 86 1 )  

Kad1mn �iddctinin s1rn r;ekiciliginde yatar. 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile, ou de /'Education 

[Emile, ya da Egitime Dair( ( 1 762 ) 

Kadin r;ekiciligi denen nesne, h1yarli8in ardina giz
lendigi paravandir. 

Julien TORMA, Euphorismes 
[Keyi/lilikler] (Paul Vermont, 1978) 

-<;:ekici kadinlar neden hep degersiz erkeklerle evle
nirler ? 
-<;:i.inki.i ak1ll1 erkekler r;ekiciligi olan kadinlarla ev
lenmezler de ondan. 

Somerset MAUGHAM, L'Envoute [Buyulenen Erkek] ( 1 919) 
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<;:EKiNGENLiK 

Cekingenlik 
\;ekingen bir ihtiyathhk, gen� bayanlara �ok yak1�ir 
ve onlan daha giizel ve daha kibar kilar. 

C1lgmhk 

J .  B. J. de CHANTAL, La Civilite des jeunes personnes 
(Gens: Hanrmlarm Kibarl1g1] ( 1 843 )  

Kim k i ,  dogaya kaqm iffetli goriinmeye �ali�ir ve  ye
teneklerini zorlarsa, kusurlanmn daha da belirgin 
hale gelmesine yol a�ar ( . . .  ); kadm her zaman kadm
dir, yani, ne tiir bir maske tak1mrsa takmsm, �ilgm. 

ERASMUS, Eloge de la (olie (<;rlgml1gm Dvgiisii] 

C1t1 r k1zlar 
Giiniimiiziin gen� k1zlan, dobra dobra tav1rlanyla, 
koca adaylanm once korkutup ka�myorlar, sonra da 
pe�lerinden ko�mak ya da kendilerini onlara sunmak 
zorunda kahyorlar. 

Bu �ekilde kestirmeden gitmekle ne kazamyorlar bi
linmez. \:iinkii er ya da ge� normal bir tempo yaka
lamalan gerekecek; otuz ya�mda �1t1r k1z yoktur ve 
eskiden �1t1r k1z olanlar da genellikle k1sa siireli ve 
kotii evlilikler yapm1�lardir; sonunda tad1 tuzu ka�
m1� k1z lar oluveriyorlar. 

Cicek 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[Yakmdan lncelenmi§ Halleriyle Kadmlar] ( Fayard, 1 96 1 )  

Kesinlikle kadmlara vurmaym. Bir �i�ekle bile. \:i�e
ge yaz1k. 

Gabriel TIMMORY 
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<;iFTLE$MEK 

Ciftle�mek 
Aym i;iviye as1lt dort j ambon, aim size a�k! 
Mesaneyle makat arasma daltvermek, idrarla daha 
beter bir �ey arasma girmek, aim size a�k! 

VOLTAIRE, Le Sottisier (Ses:me Sas:malar] 

Erkek rahathkla, 
"Oh evet, evetevetevet, ah ah, oh evet" diyebilir ve 
ardmdan, iki saniye sonra, nefes nefese kalm1� olan 
kadmm tepesinde dirseginin iizerinde dogrulurken, 
suratma Gauloise marka sigarasmm dumanm1 iifle
yerek: "Eee, iyi miydi? "  diye sorabilir. 

Kadm ise rahathkla �oyle diyebilir: 
"Oh evet, evetevetevet, daha daha, ah ah, oh evet, 
muhte�em! " Ancak erkegin hassasiyetini dikkate ala
rak �unu da eklemesinde yarar vardir: "Oh, Al
bert'cigim, bir erkegin kollannda ilk kez boyle bii
yiik bir mutluluk tad1yorum" Boylesine basit bir 
ciimlecik bile, siradan bir erkegin giiniinii aydmlat
maya yeter de artar . . .  tabii eger ad1 Albert degilse, o 
ba�ka. 

l'icrrc DF.5PROGE5, Manuel du savoir-vivre a /'usage des 
rustres et des ma/polis [Kaba ve Terbiyesiz lnsanlar ls:in 

Gorgu Kurallari Ders Kitabi] (Le Seuil, 1 9 8 1 )  

Erkek sagltklt ve  dolambai;s1zdir. 1 �  sadece ona kal
sayd1, cinsellik cinsellik olarak kaltrd1. Kadm her �e
yi karma�1k hale getirir. Cinselligin a�ka donii�mesi
nin sui;lusu kadmdir. 

CAVANNA, L'Almanach-Agenda [Y1ll1k Ajanda] (Belfond, 1984) 

Yiiz yiize i;iftle�en mahluklar hemen hemen sadece 
insanlar ve sosisli sandvii;lerdir. 
CAVANNA, L'Almanach-Agenda (Y1ll1k Ajando) (Belfond, 1984) 
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�iFTLE�ME K 

Birbirleriyle evli olmayan bir kadmla erkegin �iftle
�irken ne gibi tehlikelere maruz kald1gm1 sakm unut
maym: Canavarlar peydahlayabilirler, i:imiirlerinin 
yansm1 yitirebilirler, sagir ve ki:ir olabilirler, sa�lan 
di:ikiilebilir, �agi m1zr n en berbat hastaliklanna yaka
lanabilirler ve her �eyden i:inemlisi, cennetin kapilan 
suratlanna ebediyen kapamr. 

Peder NIOLET, Nouveaux sermons aux jeunes epoux 
(Gens: Evlilere Yeni Vaazlar] ( 1 849) 

Ba�ka la fa hacet yok, ad1 iistiinde, " kan-kocalik gi:i
revleri" 

Claude DULONG, Anne d'Autriche, mere de Louis XIV. 
[XIV. Louis 'nin Annesi, Avusturyal1 Anne) (Hachette, 1 980) 

Bir kadma kaq1 takmabileceginiz yegane tavir, eger 
giizelse onunla sevi�mek, degilse, bir ba�kas1yla se
vi�mektir. 

Oscar WILDE ( 1 8 8 1 )  

Sevi�me eylemiyle i�kence y a  da cerrahi b i r  miidaha
le arasmda biiyiik benzerlikler vardir. 

Charles BAUDELAIRE, Mon Coeur mis a nu 
[Apk Y ureklilikle] ( 1887) 

Diizii�menin, hastaliklar ya  da gebelikler d1�mda, 
herhangi bir trajik yi:iniinii gi:iremiyorum ama geri 
kalan k1sma atfedilmesi gereken deger konusunda 
Lenin'in yarg1sm1 payla�1yorum: 0, "�ok degerli bir 
biyolojik uyanc1dir" Ne bir eksik, ne bir fazla. 

Louis-Ferdinand CELINE, Milton HINDUS'dan almma, 
Ciline tel que ;e l' ai vu [Benim Gordugum Celine) 

(Edition de l'Herne) 

Cinsellik erkekler a�1smdan �ok keyifli bir i�ti, ta ki 
kadmlar bunun bir zevk oldugunu ke�fedinceye kadar. 
WOLINSKI, Les Pensees [Dii§unceler) (Le Cherche-Midi, 198 1) 
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<;:iRKiNLiK 

Sabaha kadar sevi�mek dediginiz �ey, on bq dakika 
siirer. 

WOLINSKI, Les Pensees [Dii§iinceler) (Le Cherche-Midi, 1981 )  

Ho�unuza gitmeyen bir  kadmla sevi�mek, �ali�mak 
kadar hiiziinlii bir i�tir. 

Cirkinl ik 

Jean ANOUILH, Pieces noires, "/'Hermine" 
[Kara Parfalar, "Kak1m") (La Table ronde, 1 93 1 )  

lki tiir kadm vardir: �irkinler v e  diizii�kenler. K i  as
lmda, s1k1 diizii�ken olan nice �irkin kadm tamd1m. 

WOLINSKI, Charlie-Hebdo dergisi ( 1 972) 

Bir gen� kmn, iffetinden sonraki en iyi bek�isi �ir
kinligidir. 

Mme de GENUS, Precis de ma conduite 
[Davrani§1mm El Kitab1) 

<;irkinligin giizelliktcn iistiin oldugu bir yon vard1r: 
Kalic1lik. 

Daniel �IUSSY, Les Limites de /'impossible 
(Olanaks1zl1gm Sm1rlar1) ( 1 963) 

<;irkinlik, doganm bir hesap hatas1dir, ancak bu ku
suru ta�1yan bir kadm, onun farkma varan herkesi 
bundan sorumlu tutar. 

Mme du CHATELET, Lettres [Mektuplar] ( 1706-1 749) 

Giizel kadmlardan akill1 olmalanm beklemeyiz, an
cak ak1ll1 kadmlann �irkin olmalanm da asla affet
mey1z. 

Jean MISTLER, Bon poids ... [Saglam Basmak . . .  ) ( 1 976) 
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<;::iRKiNLiK 

\;irkinlik: Bir kadm1 mutsuz ederken, tum diger ka
dmlan sevindiren bir kusurdur. 

Pierre VERON, Le Carnaval du dictionnaire 
(SozlUgun CUmbu§u) ( 1 863) 

\;irkinlik, namusun yans1dir. 

Henri REINE ( 1 84 1 ) 

Hi\'.bir kadm, iltifatlara duyars1z kalabilecek derece
de \'.irkin degildir. 

Lord CHESTERREID ( 1 747) 

Evet, o \'.irkin bir kadmdir ve ne yaz1k ki tum kadm
lar gibi, bir ruh sahibi olmaktan dolay1 mutlu olma
sm1 bilemeyecek kadar da aptaldir. 

Dii�es d'ORLEANS, Melanges historiques, anecdotiques, 
critiques [Tarihi, Ayrmt1sal ve Ele§tirel Kan§1mlar] 

Bir kere, her �eyden once, guzel olmayan kadmlarm 
sozlerine asla kulak asmamak gerek, \'.Unku akh ba
�mda bir soz soylemeleri olanaks1zdir. 

Louis-Ferdinand CEUNE, L'Eglise [Kilise) (Gallimard) 

Gizlenmesi gereken di�leri olan ki�ilere ozgu bir bi
\'.imde, dudaklanm k enetleyerek gulumserdi. 

Fran1fois MAURIAC, Un Adolescent d'autrefois 
(Gefmi§ Zamanlann Ergeni) (Flammarion) 

\;irkin kadmlar dunyaya sadece korleri teselli etmek 
amac1yla gelmi�tir. 

Jean-Louis COMMERSON, Les Pensees d'un emballeur 
(Bir Ambalajanm Du§unceleri] ( 1 85 1 )  

\;irkinlik, bayan, 
En iyi prezervatiftir. 

Herve BAZIN, Traits [<;izgiler] ( 1 976) 

62 



<;:OCUKLAR 

Sarayda Parisli ii� �irkin hamm vard1; onlara korku
luksuz kopriiler adm1 takm1�lard1, �iinkii kimse 
iizerlerinden ge�mek istemiyordu. 

VOLTAIRE, Le Sottisier (Sefme Safmalar] 

Evet, igren� �eyleri, giizellikle uzaktan yakmdan ilgi
si olmayan kadmlan diizmii� oldugum dogrudur. Bu
nu bir nevi kendimi cezalandirmak i�in yapum: bu 
tiksindirici nesneyi diiziiyorum ve yapt1g1m i�in bilin
cme vanyorum . . .  

Serge GAINSBOURG, Bayon'dan ahnma, Serge Gainsbourg, 
mort ou vices (Serge Gainsbourg, OIU ya cla Kirli) 

(Grasset, 1992) 

Cocuklar 
C::ocuklan dii�iiriiriim . . .  ama kucag1mdan degil! 

Dominique LAVANANT, Canal + televizyonu, Mon Ze
nith de A a Z (A' clan Z'ye Doruk Noktam) (Haziran 1992) 

C::ocuk dogurmaktansa, evlat edinmeyi yegliyor: �iin
kii daha az cam yanacak. 

Jules RENARD, Journal (Gunce) ( 1887- 1 9 10) 

Ger�ek bir Hiristiyan ailesi, kutsal arzulan yerine ge
tirmek i�in en az on be� �ocuk sahibi olmahdir ve 
bunlarm en az on ikisinin ya�amas1 gereklidir. 

Peder NIOLET, Nouveaux sermons aux jeunes epoux 
(Genf Evlilere Yeni Vaazlar] ( 1 849) 

Kadmlarm narin yap1s1 onlarm ana hedefine, yani 
�ocuk dogurmaya �ok uygundur. Elbette kadmm 
evin i�inde soziiniin ge�mesi gerekir, ama egemenlik 
alam bununla smirh olmahdir. Ba�ka alanlara ta�ma
s1 uygunsuz olur. 

MIRABEAU 
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<;:'.ORBA 

Bir aileye �ocuk gelmesinin en bariz sonu�lanndan 
biri, o zavall1 ana-babay1 tamamen salakla�t1rmas1-
dir, oysa o �ocuk olmasayd1, ana-babalar belki de sa
dece basit birer aptal olarak kalacaklard1. 

Georges COURTEIJNE, La Philosophie de Georges Courteline 
[Georges Courteline'in Felsefesi) ( 1 927)  

Erkek �ocugu i�er, kadinsa s1�ar. 

Jules et Edmond de GONCOURT, fournal (Giince) ( 1 86 1 )  

Corba 
A�k �orba gibidir: Ilk ka� 1klar fazla steak, son ka�1k
lar fazla soguktur. 

Jeanne MOREAU 

Kadinlar �orba gibidir, sogutmamak gerek. 

Jean ANOUILH, Ornif1.e ou le courant d' air 
(Ornif1.e, ya da Cereyan) ( 1 945)  

Kadin ger�ekten de erkegin �orbas1dir; 
Ve bir erkek bazen ba�ka erkeklerin 
c;:orbasina parmaklanm daldirmak istediklerini gor
diigiinde 
Haliyle a�m derecede sinirlenir. 

MOUERE, L'Ecole des Femmes I Kadmlarm Okulu) ( 1 662) 

Cuk 
Kadinlann bindikleri dah kesmemeleri gerek, yam 
�iikiimiizii ! 

WOLINSKI, L'Echo des Savannes dergisi (Ocak 1 992)  

Ashnda, gordiigiim kadanyla, kad1mn tek ugra�1 er
kek ve erkegin insanhg1dir. Kadin, bir �iikii �evrele
yen iki �ift kanatttr. 

Jules et Edmond de GONCOURT, Journal I Giince) ( 1 86 1 )  
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Curuk 
Kimi  kadmla r  p� land 1kr;a  d a ha }'Umu�ak o lur lar. Bir 
de  tama mcn r;iiriik ola n l a n  vard1r. 

Paul-Jean TOULET, Les Trois impostures 
r o{: Ald.1tmaca I (Emile-Pau l i  



D 
Dans 

Gen.; k1z, bir.;ok dansm, aslmda apa.;1k olan simge
selligini genellikle anlamaz. ( . . .  ) Bu durumda, zaten 
ozel olarak bu amaca yonelik olan bir tak1m hareket
ler ve viicutlann yakmla�mas1yla, bu i�e tertemiz ni
yetlerle ba�larru� olsa dahi, duyulann zevkini yava� 
yava� tahrik etmesi miimkiindiir. Dogal olarak bu 
tehlike, ozellikle de delikanli dansa kotii niyetlerle 
ba�larru�sa daha da biiyiiktiir. 

Dayak 

R. P. L. HONORE, Lui . . .  et toi, jeune (ille 
(0 Erkek . . .  ve Sen, Genf K1.t) (Casterman, 1 943 )  

Eger b i r  kadma bir  .;i.;ekle vuracaksamz, giilii tercih 
edin, hi.; olmazsa sap1 dikenlidir .. . 

Henri de REGNIER, Done . . .  (Demek ki . . .  ) ( 1 92 7) 

Gerektigi zaman elinizi vicdanm1za gotiiriiniiz. Zo
runlu oldugu hallerde de suratma yap1�tmmz!.  . .  

Henri JEANSON, Caviar [Havyar) ( 1 962) 

Kadm, km�t1g1 zaman doviilmelidir. 

Jean FAYARD 
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DAYANIL\lAZ 

lnsan, di�isini cloven yrgane canli tiiriidiir. Dolay1S1y
la tiim canli tiirler ic,:inde en kaba erkekler, insanog
lunun erkekleridir; yahut �oyle de diycbiliriz, tiim 
canli tiirlerinin di�ileri ic,:inde en tahammiil edilmez 
olam, kadmdir -ki aslmda, bu son gorii� rahathkla 
savunulabilir niteliktedir. 

Georges COURTE Ll"E, La Ph1/osophie de Georges Courte/111e 
[Georges Courteli11e'111 Felse(esi[ ( 1 927) 

Onu susturacak ba�ka yontem bulunmad1gmda ka
dm doviilmelidir. 

Georges COURTEU"E, La Plnlosoph1e de Georges Courteli11e 
[ Georges Courte/111e'm Felse{esi] ( 1 927) 

Kadm1 asla dovmeyiniz, hemen ali�1verir ve  bu sonra 
sizin ic,:in c,:ok yorucu olur. 

Aurclien SCHOLL 

Dayarn lmaz 
Aman dostlanm, diinyamn nimetlcrinden uzakm1� gi
bi goriincn insanlara dikkat cdin: mutlaka altmdan 
bir c,:apanoglam c,:1kar! Aym �ekildc, dayamlmaz olma
d 1klanm dii�iinen kadmlardan da sakmmak gerek: 
bunu bir kompleks haline getirirler ve bu, kendini bir 
halt zanneden kadmlann i�velerinden hetcrdir. 

Deha 

SA"-A"-TO"i!O, Sa11-A11to11i.J1ser1es 
[ Sa11-A 11to11ioca Safma/1kl ar[ ( Flcuve Noir, 1 98 9)  

Birc,:ok yeten ekli kadm vardir, ancak hic,:birinde, deha 
denilen yeteneklerdeki o c,:1lgmlik hastalig1 yoktur. 

Simone de BE AUVOIR , Le Deux1eme sexe 
[ Kad111/lkmc1 Cmsl ( 1 949) 

Deha, erkeklere ozgiidiir. 
Edmond et Jules de GO"COURT, Jouma/ [ Gii11cel 
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DiKKAT C,:EKMEMEK 

Del ik 
F.lleriniz size a i t  degildir, memeleriniz de ve  de ozcl
liklc, bedcninizin diledigimiz gibi kurcalay1p ic,:ine gi
rebilecegimiz deli klerinin hic,:biri size ait degi ldir. 

Pauline REAGE, H1sto1re d'O [0 '11u11 bykusul 

Deli l ik 
Akli ba�mda bir  �ey ic,:in bize ilham kaynag1 b i r  ka
dm varsa, bize delilik yaptlrtan yiiz kadm vardir. 

I. ;-.;APOLYON, !llax1mes et pensees [Ozdeyi�ler ve Di.i�i.inceler] 

Diki� 
Bic,:ki diki� i�leri kiic,:iimsenmcmelidir; ana-babalann 
zenginligi ve toplumdaki yeri ne olursa olsun, ( . . .  ) 
ic,:inden gec,:tigimiz bu siyasi firtmalann tam ortasm
dayken ve hie; kimse, her an sallant1da ve tehdit altm
da olan malm1 miilkiinii koruyabileceginin giivence
sine sahip degilken, hangi annc klZlm �a�maz ve par
lak bir gelecege sahip olacakm1� gibi egitme c,:1lgmli
gma kap1labilir? 

M me A. �IALINOS�LA HTITE, l.'Lducat1011 du (oyer-Co11seil 
'1UX ""'res qui el<�vc11t lcurs (illcs I Yum Kurma £g1tin11-

K1z �;(><"uklanm Yet1�t1re11 A1111elere bgutlerl ( 1850) 

Dikkat �ekmemek 
Genellikle sokakta ve kamuya ac,:1k yerlerde alc,:ak 
sesle konu�mak gerekir. Yiiksek sesle konu�an, hele 
de bir kadmsa, c,:ok olumsuz bir bic,:imde dikkat c,:e
ker. Kadmlar gozlerini, yanlarmdan gec,:en �ah1slann, 
ozel li kle de erkeklerin iistiine dikmemelidir. Aksi hal
de bu c,:ok biiyiik bir g6rgiisiizhik ve kabalik olur. 

J .  H. J. de CHANTAi., La Cwil1te des jeunes perso1111es 
[Gen� Hamm/arm K1barl1g1 I ( 1843 )  



Di� 

Di$ 

Ne zaman bir kadm bana di�lerini gosterse, ne kadar 
giizel olurlarsa olsunlar, kafas1m daha �imdideri bir 
kurukafa olarak dii�liiyorum. 

Jules RENARD, Journal [Gunce) ( 1 887- 1 9 10) 

Di��i 
Mutlaka bir di��iyle evlenecektir. Tiim kadmlar bir 
di��iyle evlenmek isterler. 

Gabriel MATZNEFF, Elie et Phaeton 
[Elie ve Phaeton) (La Table ronde, 1 99 1 )  

Di�il ik 

Diz 

S1mrs1z olan iki �ey vard1r: di�il ik ve onu somiirme
nin yollan. 

Jean-Luc BESSON'un Nikita adh filminin d iyaloglarmdan 
almm1�t1r (Jeanne M OREAU'nun bir ttimcesi) 

Saglik a�1smdan, kadmlan aklimzda tutmak, dizleri
nizin iistiinde tutmaktan daha iyidir. 

Maurice CHEVAllER ( 1942) 

Kadmlar, i� dizlerini birbirine yap1�t1rmaya gelince, 
olagiiniistii gii�liidiirler. 

Louis TEISSIER DU CROS, L'Amour, les femmes et nous 
[A§k, Kadmlar ve Biz) (Gallimard) 

Dogum kontrol 
Dollenme ger�ekle�mesin diye, erkegin, �iftle�me ta
mamen bitmeden once geri �ekilmesi ve menisini ev
l il ik vazosunun d1�ma ak1tmas1 o liimciil bir giinah ve 
evliligin igren� bir somiiriisiidiir. 

Peder LOlNEL, Traite de chastete 
[lf f et Ozerine Ders Kitab1) 
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DOST LUK 

Dokunma 
Kadmlarda dokunma duyusu erkeklerdeki kadar iyi 
geli�memi�tir. Ho�, kadmm eli  hep hassas ve yumu
�ak olarak tammlanm1�t1r; ancak, ·bu daha �ok deri 
altmda daha fazla yag birikmi� olmasmdan kaynak
lamr. ( . . .  ) Bir kadmm eli bir miizik aletine asla bir er
kek gibi dokunamam1�t1r. Rubinstein\ Liszt'i, Paga
nini'yi dii�iiniin hele! Hangi kadm eli bir erkek eli gi
bi parmaklanyla matbaa harflerini tamyabil ir?  Han
gi kadm eli bir erkek eli gibi yiinlii kuma� orebilir ? 

Dostlar 

August STRINDBERG, De l'In(eriorite de la femme 
[Kadmm A§ag1l1k Olma Durumuna Dair] ( 1 893)  

Dostlann kanlan kutsaldir . . .  Mutlaka tatlanna bak
mak gerek. 

Yves MIRANDE 

Bize dostlanmzm kanlanyla yatmaym deniyor. Peki .  
lyi ama . . .  o zaman kiminle yatacag1z? 

Lucien GITTRY 

Dostluk 
Nas1l ki diikkanlan kaq1 kaq1ya olan iki  bakkal ara
smda dostuk soz konusu olamazsa, iki kadm arasm
da da dostluk olanaks1zdir. 

Alphonse KARR , L'Echo [ Yank1] (27 Kaslm 1 8 8 1 )  

Kadmlar arasmda gizli b ir bag vardir, aym dinin iki 
rahibi gibi birbirlerini desteklerler, yani birbirlerin
den nefret ederler ama yine birbir lerini korurlar. 

Markiz de LAMBERT, Reflexions sur /'amour 
[A§k Ozerine Du§unceler] 
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DOL YATAG I 

Erkekleri bir araya  getirirseniz, birbirler in i  cl i n lcr:er; 
kadmlan bir araya getirirsen iz, birbirleri ni  gbzetlerler. 

Mme Jc :.IAl:\'TENON, Correspondance I Yaz1�ma] 

Do: yatag1 
D oga kadm1  b ir  dol ya tag1  konumuna i n d i rgcmi�t ir. 

J ules er Edmond de CO\.CO\ IRT, Journal I Giince] 

Erkck bir bey i 1�d i r, kad l i 1sa  bir do! ya rag1 . 

Jules � ! IC! I rlET, ) • 1uri:al [Gii11cc] (29 Haziran 1 84 8 )  

Drahoma 
0 bd1n "ok gii 1 r · I . bzcl l ik le  drahomas1  a " 1 s m d a n  
bakdd1g11 1d::i .  

A lexandre BRHfORT 

c,:ok "irkin bir kadm, ::i m a  ii� m i lyon l u k  dra homas1  var, 
pni  b1 1 11 u  hir "c�it tazmmat obra�  kah1 l  edc hi l i rs iniz! 

Dul (erkek) 

Ga�ton de c;,\ILL\\'ET ,.e Robert Jc H.ERS, 

i\liquette et sa mere I ,\fiqucttc l'C A nncsil  ( 1 906 ) 

E � i n i  �- i nn:n crkekler in ..;ogu d u l  ka ld 1ktan sonra faz
b �-::i � a maz, " ii n k ii e v l i l i k  onlan pqin en y 1pratm1�t 1r. 

Yvan ,\( IDO\ l,\RD, Les Pensees 
I Diiiii11cclcrl ( Le Chcrchc-MiJi,  1 99 1 ) 

E�im bu meza rda yanyor. Ah n e  k a d a r  da r a h a t  
H e m  o n u n ,  h e m  b e n i m  d i n l enebi l memiz i " i n .  

Jean � ! ,\ROT, e�i nin mezar ta�1 yaz1s1 

Dul (kadm) 
Era n s a'da qini  y i t iren erkek ler yashd 1r, k a d m  dul lar  
i sc ;i ks i n e  � e n  v c  mutludur.  

STFSDI l,\l, De f',Jmour I A�k.i Dair( 



DUL \ Kt\DINl  

Eger bnm b i r  giin Jul  b b c;iks;i,  bcn s;igken o l m;i
sm1 yegler im.  

Georges COURTELINE, La Philosophic de Georges Courtcline 
I Georges Courteli11c'i11 Fcl;c(csi] ( 1 92 7) 

Biz im b ur ;i l ;i rd ;i  b ir  d u l l ;i  evlenmek, ik inci  el b i r  e v
l i l ik,  h<J tt<l b irn b;iy;it  b i r  m ;i l  ;i l m ;i k  gi bi  ;i lg 1 bnm1-
yor m u  s;inki?  

Guy de :\!AUPASSA:-IT, Le Gaulois gazetesi (27 1-laziran 1882)  

Bi r tii r l ii tes e l l i  bu l;im;im1�  ve e�i n i n  y;ism1 tutm;iy;i 
dev;im ettigin i  b n 1tbm;ik i steyen J u l  b i r  bdm ob
rnk, yen iden e v l en meye, s;idece pek bnli  c;inl i olm;i
y;in bir  erkekle o l ur s ;i  rn1 obbi l i rmi� .  

Ju les RENARD, }oumal I Gii11cel ( 1 887- 1 9 1 0 )  

O y l e  b d m l ;i r  v ;i rd1r k i ,  k i l i seden n i k 3. h  m em u r lugu
n;i gid i nceye b d ;i r  b ir  Jul ed;ism;i biirii niiverir ler. 

Yvan Al n)(H IARD, Les Pcnsecs 
I D1j�ii11cclcrl ( l .c Chrn.:hc-Midi, 1 99 1 )  

K ;i n b r  n e  d e  i; o k  d u l  k a l m a y a  \' <J tkml;ir. D ikbt et
nm de, J u l  ka l m a y1 mcn a pozdan d;iha kol ;i y  h nme
d i yo r l a r. Her cdi kad 1n in  ii,: inde pornns iye l  b i r  J u l  
giz l i d i r. Sngi l i  qkri vefo t  edcr etmez o gi z l i  J u l  
3. n i n d a  orrny;i i; 1 k 1 veri yor. l� lem rn m;im.  lster s;in�m 
olsunl;ir, i ster esm e r, brn l;ir  b;igl;im;ik o n brn i;ok 
y;iki� 1yor. O rrn l;im;i omiir lerinin erkeklerden foz l ;i  
o ldugunu ii;gii diisel o l;ir;ik b i l d i k leri i i; i n ,  y ;i l n i z l i k l ;i  
b;i� etmek konusund;i m ;i n e v i  o l;irnk h n 1 rl 1 k l d ;i r. 

SA�-A:-.T07'10, Sa11-A11t 011ia iscrics 
ISa11-A11to11ioca Safmaltklar l  ( Fleuve :'.\'oir, 1 989 )  

Dost l;innizm olii m iiniin tek tesel l is i ,  ;irbl;inncl ;i  b1-
rnkt1 k l;in J u l  b r d ;i n d 1 r. 

SA�- A:-.T0!'\10, Sa11-A11to11iaiseries 
[S.111-i\ 11to11ioca Safmalrklarl ( Fleuve :'.\'oir, 1 989)  



D0NYATURU 

Dunya turu 
ltalyan kad1m mizacmdan otiirii sever; lspanyol ka
d1m zevk i�in; Alman kad1m kosniilliik merakmdan; 
Rus kad1m yozlugundan dolay1; Dogulu kadm ali�
kanliktan; Avusturyali kadm ustaliktan; Polonyali 
kadm dogas1 geregi; Flaman kadm gorev a�k1yla; In
giliz kadm hijyen kurallanna uymak i�in; Melez ka
dm i�giidiisel olarak; Amerikali kadm �1karlan ge
rektirdigi i�in; ta�rali Frans1z kadm can s1kmt1sm
dan; Parisli kadm meraktan; ve nihayet Lyon kenti
nin kad1m, duygusall1gmdan otiirii sever. 

Le Carillon lyonnais gazetesi (6 Ekim 1 907) 

ltalyan kad1m alirsan, 
Korkanm zehirler seni sonra, Colas; 
lspanyol kad1m alirsan, 
Sonra kole yapar seni, Colas; 
Frans1z kad1m alirsan, 
Sonra boynuzlar seni, Colas; 
Alman kad1m alirsan, 
Ayya� olur sonra, Colas; 
Yalon kadm1 alirsan, 
lnat�1 olur sonra, Colas; 
Flaman kadm1 alirsan, 
Sana �ok fazla �ocuk yapar sonra, Colas; 
lngiliz kad1m alirsan, 
Tats1z tuzsuz olur sonra, Colas. 

Karl PETTT'nin aktard1�1, ya:zan belli olmayan bir �iir, 
Le Dictionnaire des citations du monde entier 

[Tum Dunyadan Almt1lar SozlUgu] (Gerard & C", 1 9 60) 
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D0$0NCE 

Du� kmkhg1 
Kmmza, ya�amm bir dizi dii� kmkligmdan ibaret 
oldugunu ve gerek kendisi i�in, gerek �evresi i�in, 
bunlara agirba�lilikla katlanmas1 gerektigini  ogret
melisiniz. 

Mm� A. MALINOS-LAFFITTE, L'Education du foyer-Conseil 
aux meres qui elevent leurs filles [Yuva Kurma Egitimi

K1z <;ocuklanni Yeti§tiren Anne/ere bgutler) ( 1 850) 

Du� kurmak 
Erkekler �ali�1p ugra�irken, toplay1p �abalarken, 

hesaplay1p tahmin etmeye �ali�irken; kadmlar, doga
lan geregi, hangi ya�ta ve nasil ya�am1� olurlarsa ol
sunlar, sadece dii� kurmakla yetinirler. 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[Yakmdan lncelenmi§ Halleriyle Kadmlar) (Fayard, 1 96 1 )  

Du�unce 
. . .  Onun kendine ait hi�bir dii�iincesi yoktur, ki bu da 
bir kadm i�in yanli� dii�iincelere kapilmamanm en 
einin yoludur. 

Henry de MONTHERLANT, Les J eunes filles 
[Genf K1zlar) (Gallimard, 1 936) 

Kadmlar yeni dii�iinceleri �ok kolay kabullenirler, 
�iinkii cahildirler; onlan kolayca yayarlar, �iinkii 
dii�iincesizdirler; uzun sure savunurlar, �iinkii inat
�1d1rlar. 

J. A. de SEGUR, Les Femmes [Kadmlar) 

Kadmlarda dii�iinceden bol ne var! Eksik olan, de
rinlemesine ak1l yiiriitme yetenegidir. 

Bernadette JOUVIN, Pour etre heureus� 
(Mutlu Olmak lfin) ( 1907) 

75 



DOZO LM EYE YATKIN OL\\AYA'\ILAR 

Kanmza, bir oni.:eki qlerinizin size yapm1� olduklan 
adilikleri sakm anlatmaym. Delinin aklma ta� getir
menin alemi yok. 

Sacha C.UITRY, Elles et Toi [ Kadmlar v e  Sen] (Solar, 1 94 7) 

DuzUlmeye yatkin olmayanlar 
Bence kadmlar iki kategoriye aynhrlar: diiziilebile
i.:ek olanlar ve diiziilmcye yatkm olmayanlar. 

En makbul olanlan,  diiziilmeye yatkm olmayanlar
dir: i;iinkii onlan diizdiigiiniizde mutluluk gozya�lan 
dokcrler. 

\'t;'OLl�SKI, Les Pe11sees l Diifii11celer! (le Cherche-Midi, 1 9  8 1 )  



E 
Edi lgenl ik 

(Ger«;ck kadmla r )  crkekler i«;in ideal yard1ml'.ilardir 
ve «;ogu kez bu i�lev onlan «;ok mutlu ctmektedir. C::ok 
zengin yeteneklcri de olsa, her zaman, hi«;bir �ekilde fe
dakarhk yapm1� olma duygusuna kapilmadan kendi ug
ra�lanndan ve ba�anlanndan vazgc«;meye hazird1rlar. 
! . . .  ) \:iinkii edilgenlik kadmligm en rcmcl ozelligidi r. 

I k'l�ne l l l'.l rhCI I, l'REllll'un ogrencisi ( 1 94 4 )  

Egiti lmek 
Uslu soz..:iigi1 aslmda us sozl'.iigiinden gelir, yani akil
h, bilgili dcmckti r. Oysa k1zlara, hi«;bir �eyden haber
leri olmad1g1 zaman "uslu bir k1z'' deriz. 

Anatole FRA�CE, L'lle des pingouins [Penguenler Adas1) 

Bir kadmm her konuda aydmlanmak istemesini ka
bul edebilirim; 

Anl'.ak bilgi«; olabilmek i«;in bilgili olma �ekl inde or
taya «;1kan 

Kaba tutkuya kapilmasm1 hi<; istemem. 
;\IOLIERE, Les femmes savantes [Bilgif Kadinlar) 
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ECiTiLMEK 

Egitimi aptallara b1rakalim. c;:unkii nas1l ho� bir va
zoya bile, bir giin tesadiifen banndirm1� oldugu lq 
gibi bir s1vmm igren1t kokusu sinerse, tiim ogrendik
lerini sonradan unutsa bile, giiniin birinde bir dip
loma elde etmi� olan kii1tiik k1zda da, bir zamanlar 
edinmi� oldugu yanm yamalak bilgilerin tortusu 
kalir. 

Henry de MONTHERlANT, Les Jeunes filles 
[Gens: K1zlar) (Gallimard, 1 936) 

Kadmlar egitim almalid1rlar, ama bilgili olmamak 
kayd1yla. 

Mlle de LESPINASSE, Correspondance [Mektuplar) 

Kadmlann egitilmesine nefretle kaq1 1t1k iyor olmali
s1mz, 1tiinkii ( . . .  ) aptallardan ibaret bir halk1 idare et
mek, bilgili insanlardan olu�mu� bir halk1 idare et
mekten daha kolaydir. 

Honore de BALZAC, Physiologie du mariage 
[Evliligin Fizyolojisi) 

Bir kadm beyni i1tin bu kadar 1tok bilgiye ne gerek 
var! Bir igne deliginin iistiine bir bardak su da dok
seniz, tiim okyanusu da bo�altsamz, o delikten ancak 
tek bir damla su ge1ter. 

Jules RENARD, Journal (Giince) ( 1 888 )  

Kadmlar ev i�leriyle ugra�malidir; onlan iyi  besle
mek, iyi giydirmek ama asla toplum i1tine 1t1kartma
mak gerekir. Din egitimi almalilar, ancak �iir ve siya
set bilgisinden uzak tutulmalilar, sadece mutfakla il
gili ve dini kitaplar okumalilar. Biraz miizik, resim ve 
clans, zaman zaman da az1c1k bah1tivanlik ve tanm 
bilgisi alabilirler. 

Lord BYRON, Letters and journals 
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EGiTiM 

Kadmlar bilgili olmamalilar, merak onlan ukala ve 
yarars1z hale getirir; fazla kafa yormadan ev i �lerini 
idare edip kocalarma itaat etmeyi bilsinler yeter. 
FENELON, De /'Education des (ii/es [K1zlarm Egitimine Dair) 

Kadmlar, ancak degerli di�ilik niteliklerini yitirme 
pahasma birtak1m entelektiiel bilgeler elde edebilir
ler. Tiim gozlemciler, ak1ll1 kadmlann erkeksi olma
ya ba�lad1klanm dogrulayacakur. Bunun canli bir 
ornegi de benim: f elsefe diplomam1 ald1g1mdan beri 
bacaklanmda killar �1kmaya ba�lad1 ve utanga�lig1-
rru yitirdim!  

Helene DEUfSCH, FREUD'un iiyencisi ( 1 944) 

Egitim 
"Giizel bir kafa dolu bir kafadan iyidir" .  Bu sozle

rin yazan Montaigne, gen� k1zlann Yiiksek Okul ye
rine berbere gitmeleri halinde daha ba�anli olacakla
nm belirtmek istemi�tir. 

Claude ROBERT, L'Humour vert (<;:ig Mizah] ( 1 969) 

Gen� k izlar i�in egitimlerinin az �ok tamamland1g1 
bir an gelir �atar: Yani birka� temel bilginin oziim
senmi� oldugu, baz1 dillerin dome ii� oramnda ogre
nildigi, resim ya da miizige yanm yetenek sm1rlann
da kimi yatkmliklarm edinildigi bir an . . .  

Kontes Agenor de  GASPARIN, Le mariage du point 
de vue chretien (H1ristiyanl1k Apsmdan Evlilik] ( 1 853)  

Kadmdan, kadmlik egitiminin iistiine bir de erkek 
egitimi eklemesini talep etmiyoruz; ondan ne hukuk, 
ne up, ne ticaret egitimi, ne de derin felsefi konulann 
incelenmesine dalmasm1 bekliyoruz; inanm bize, iki 
erkegi evlendirmek gibi bir niyetimiz yok. 

Kontes Agenor de GASPARIN, Le mariage du point 
de vue chretien [H1ristiyanl1k Apsmdan Evlilik] ( 1 853) 
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E l. �'ANTASI 

" lJyf:a rl 1k" diizeyi yiikseldigi oranda dogurganl ik 
azalmakrad1r, okullar ilerleme kaydettiki;c dogumlar 
daha zor ko�u llarda geri;eklqmekte, slit salg1s1 azal
makta ,  yani ozct olarak kadmlann bu i�e yatkmlig1 
yok olmaktad1r. 

Dokror P. ]. '.\!OEBIUS. De la debilite mentale physiologique 
cha. la femme I Kadmdaki Fizyolojik ZekJ. G eriligi] ( 1 900) 

El Qantas1 
Kadm, cski i;aglara kadar uzamr. Sai;lanna tepeden 
bi r topuz yapm1�t1. Postac1ya kap1y1 ai;an, i;oraplann 
sokuklcrini cliken ve i;ocuklara din egitimi veren 
odur. Kadm esas olarak bir sai; topuzundan ve bir el 
i;antasmdan ol u�maktad 1r. Erkekle fark1m csas ola
rak belirleyen el i;antas 1d 1r. 

Alexandre VL\LATTE, Demieres nouuelles de l'homme 
[lnsandan Son Haberlcrl (Julliard, 1 978) 

(El i;antasmda) her �ey bulunur, art1 bir yedek kulot
lu i;orap, araba kullanmak ii;in rahat ayakkab i l a r, 
ufac1k bir �emsiyc, siyah rime!, kirm1z1 ruj, yqil far 
ve pudra, i;antada bir �cy aramak ii;in kui;iik el lam
bas1, yald1zli oldugu ii;in parlayan biqeylcr ve i.ii; 
haftadtr her yerde aran1p cla bulunamayan mektup. 
Aynca , mendilin a l tmda bir i;ift iri clag ayakkab1s 1 .  
Zaten el i;antalannm ncdcn bu kadar i r i  olduklanm 
ba�ka  tiirlii anlayamazd1k. 

Eller 

Alexandre VIALATfE, Demieres nouvelles de /'bomme 
[ lnsandan Son Haber/er] (Julliard, 1 978) 

Kadmlann dizinin dibinden ayrdmaym. Ayakla rma 
kapanm . . .  Arna asla ellerine dii�meyin. 

TALLEYRAXD ( 1 8 1 2 )  
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ENG iNAR 

Kadmlar �ok tath olabilirlerdi, eger onlan kollanm1za 
ald1g1m1zda aym zamanda ellerine dii�mii� olmasayd1k. 

Ambrose BIERCE, Collected Works ( 191 1 )  

E l  6pme 
El opme iyi  bir ba�lang1�t1r. Etin kalitesini, kokusun
dan anlc:imaya yarar. 

Olivier de KERSAUSON, Les Grosses tetes 
[Koca Ka(alar) (RTL program1) 

Hi�bir zaman bir kadmm elini opme, sonra yiiziigii
nii yutarsm. 

Jules RENARD, joumal (Gunce) ( 1 8 87- 1910 )  

Bir  erkegin b ir  kadmla tam�ugmda elini opmesini 
ongoren gelenegi benimsiyorum. l�e bir yerden ba�
lamak gerek, oyle degil mi? 

Sacha GUITRY, Elles e t  Toi  [Kadmlar ve Sen) (Solar 1 947)  

Emzirme 
Annele�inin  memesindcn siit emmeyen �ocuklar, di
gerlerine oranla bin kat daha fazla homoseksiiel ol
ma tchlikcsiyle kaq1 kaq1yad1rlar. 

Ayetullah !\IONTAZZERI (Tahran, Mart 1 98 5 )  

Enginar 
Kadmlar enginara benzerler, en lezzetli k1S1mlan k i l
larm alundadir. 

SAN-ANTONIO, Les Mots en epingle 
[One c;1km1§ Sozcukler) (Fleuve noir, 1 99 1 )  

Bir gen� k1za evlenme teklif etmeden once onun en
ginar yiyi�ini seyrctmekte yarar vardir. 

Louis TEISSIER DU CROS, L'Amour, /es Femmes et Nous 
[A§k, Kadm/.Jr LI<! BizJ ( I  93 1 )  
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EN SE ST 

Ens est 
Kalabalik ailelerde t;ogu kez k1zlarla erkekler birlik
te uyurlar. Bu durumda i�t;i kadmm bu ortamdan 
kirletilmeden t;1kabilmesi it;in, ya �ansli bir dogaya 
ya da biiyiik bir irade giiciine sahip olmas1 gerektigi
ni tahmin edebiliriz. 

Emile ZOLA, Le Messager de /'Europe 
(Avrupa'nm Habercisi) (Kas1m 1 878 ) 

Entrikac1 
Bilgisini ve gorevlerini a�an konulara bilint;li olarak 
burnunu sokan bir kadm, entrikac1 s1fat1m almaya 
hak kazamr. 

MARIE-ANTOINETTE, Correspondance [ M ektuplar) 

Erkekler 

E� 

Eger erkekleri seviyorsam, bu oncelikle kadm olma
d1klan it;indir. 

Jacques BREL, 0. TODD' clan almm1�t1r, Jacques Brei, une vie 
Uacques Brei, Bir Ya§am) ( Robert Laffond, 1 984) 

Erkek olmad1g1m it;in mutluyum, t;iinkii oyle olsay
d1m, bir kadmla evlenmek zorunda kalird1m. 
Mme de STAEL, Gabriel Cl-IEVALIER'den ahnm1�nr, L'Envers de 

Clochemerle (Clochemerle'in Ters Yuzii) (Flammarion, 1 966) 

Bilint;li bir qin en temel ozelligi, biitiin bir ya�am bo
yunca kocasma, zekasmm kansma lay1k olamayacak 
kadar geri, ancak maa�mdan t;ok daha fazlas1m hak 
edecek bdar da ileri oldugunu kamtlamakur. 

SAN-ANTONI(), San-Autoniaiseries 
(San-Antonioca Safmal1kkrr] (Fleuve Noir, 1 989) 
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E$CiNSEL 

Kadm sadece q ve anne olabilir: aksi halde bir ca
navardir. 
Le Moniteur Universe/ [Evrensel Gazete) ( 2 8  Brumaire an II) 

Miikemmel bir metres, q olma f irsatm1 ka�irm1� bir 
kadmdir . . .  Ancak iyi  bir q ,  metres olmay1 becereme
mi� bir kadmdir! .  . .  

Henri ]EANSON, Amis comme avant [Eskisi Gibi Dost Kala/1m) 

Kendini kocasma vermek iizere olan namuslu bir q, 

kendini sevgilisine vermek iizere olan bir fahi�eyle 
aym pozisyondadir. 

RACHILDE, Monsieur Venus [Bay Venus) ( 1 889)  

E�ler, gen� erkekler i� in hep birer metres, olgun er
kekler i� in birer ya�am arkada�1, ya�lilar i�inse birer 
bak1c1d1rlar. 

Francis BACON, Essais de politique et de morale 
(Siyaset ve Ahlak Denemeleri) 

Birer koca kapar kapmaz, amk ebediyen, iiretici er
kege ta pan birer �ocuk iireticisi olmaktan oteye gide
mezler. 

STENDHAL, De /'Amour [A§k'a Dair) 

Evliligin ayird1g1 nice q vardir bir bilseniz! 
Alfred CAPUS, Notes et pensees [Notlar ve Dii§iinceler) 

E�cinsel 
Kulampara olmama bahts1zhgm1 ya�ayanlara, erke
gin yerine ikame etmek i�in bula bula kadm bulun
mu�tur. 
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EVDE KAI.MI:> l<ADIN 

Evde kalm1� kadm 
Evde kalm1� kadm siit gibidir, fazla uzun siire bekle
tilince ek�ir. 

Jean-Pierre DU COMMUN, Les Yeux, le nez et /es tetons 
(Cozier, Bu"'n ve Meme Uflar1) ( 1734) 

Ev i�leri 
Bir kadm i�in en sayg1deger ve yararl1 bilim dali ve 
ugra�, ev i�leri bilimidir. 

Michel Eyquem de MONTAIGNE, E.ssais, 9, "De la va11ite" 
[Denemeler, 9, "Kibir'e Dair") 

Ev kad1m 
Sizden istenen ki�ilikte olun yeter: yumu�ak, ketum, 
i�ine kapali, bagli, �ali�kan, iffetli, 1limli, dikkatli, 
itaatkar, al�akgoniillii; i�te o zaman sizi ba�anli ola
rak kabul ederiz. ( . . .  ) Aynca bu kadar �ok meziyetin 
siralanm1� olmas1 sizi iirkiitmesin; aslmda burada yi
nelenen hep aym �ey: EV KADINI olun, bu sozciik 
yeterince anlamli. 

Pierre-Joseph PROUDHON, Notes et pe11sees-<E.uvre posthume 
[Notlar ve DUiu11celer-O/Umunden sonra yaymlanan yap1tlar) 

Evl i l ik 
G iiniimiizde artik rahiplerden ba�ka evlenmek iste
yen ka lmad1. 

Louise de Vil.MORIN 

Rahip -Tann �iddete cevaz vermez. 
Pierre -Tann evli degildir ki aziz peder. 

Jacques DEVAL, La Rose de septembre [Eylul GU/u] ( 1 926) 

Tann birlikte ya�amay1 icat etmi�rir, Seytansa evliligi . 
Francis PICABIA, Ecrits [Yaz1lar] (Belfond)  
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EVLiLiK 

Kilise, a�k1 yok edemeyecegini anlaymca, onu hii; ol
mazsa dezenfekte etmek istedi ve evli lik kurumunu 
yaram. 

Charles BAUDELAIRE, /\Ion Coeur mis a nu 
[Apk Yureklilikle] ( 1 887) 

" Peki o zaman insanlar neden evlenirler ?"  diye sor
dum Peder Mugnier'ye. Soyle yamt verdi: "Felaketle
ri sevdikleri ii;in" 

Henry de  l\.IONTHERLAND, Le Demon du bien 
[/)'ilik $e)'tanr] ( 1938) 

Evlenin, iyi edersiniz; evlenmeyin, daha iyi edersiniz. 

Aziz PAVLUS, Epitre aux Corihthie11s [Kori11toslulara J\Iektup] 

Dclikanh, eger evlenmek istiyorsan, bil ki erkekligin 
ilk ko�ulu kansma egemen olmak ve onun ef endisi 
olmaktir. 

Birini goziine kestirip bcgendikten sonra kendine ha
kim olamad1g1m hisscdiyorsan vc kanndan en az bir 
kat daha giii;lii dcgilscn, cvlcnmc. 

Eger sen yoksulkcn o senin zengin olmam saglaya
caksa, o zaman ondan dort kat daha giii;lii olmahsm. 

Eger akh ba�mda, yetenekli, vb. bir kadmsa, o za
man ondan yedi kat daha giii;lii olmahsm; yoksa ev
lilik yasak. ( . . .  ) 

Bir sanatiy1yla evlenilmemeli, iii; nedenden otiirii: 
1 .  \:iinkii o seyircisine aittir; 
2. \:iinkii eger yetenekliyse iistiinliigii ele gei;irir; 
3. \:iinkii o da para kazamr ve kocasma bori;lu ol
maz. 

Pierre Joseph PROUDHON, 
La Pomocratie ou les femmes clans les temps modernes 

[Pornokr<JSi )'a da J\Iodem <;aglarcla Kadm] ( 1 87 5) 
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EVLiLiK 

lnsanlar ozgiir ve qit haklarla diinyaya gelirler. An
cak sonra, bazilan evlenirler. 

Marcel JOUHA!'.TIEAU 

Bekarl1k? S1k1c1. - Evlilik? S1kmt1 kaynag1. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi (Sen ve Kadmlar] (Solar, 1 947) 

Kadmlar evlenmek i�in yaraulrru�lardir, erkeklerse 
bekar kalmak i�in. Zaten biitiin sorun da buradan 
kaynaklamr. 

Sacha GUITRY, Mon Pi!re avait raison [Baham Hakl1ym1§) 

Yirmi y1ll1k bir macera hayatI bir kadm1 harabeye �e
virir, yirmi y1ll1k evlilik ise onu bir tiir abide haline 
getirir. 

Oscar WILDE ( l 8 82 )  

Kadmm erkegin yans1 oldugunu soylemek yanli�ti r. 
c;:unkii evli bir erkek amk yanm bir erkek say1lir. 

Romain ROLLAND, Jean-Christophe 

Kim daha ozgiirdiir: Diktatorliik rejimi altmda ya�a
yan bekar rru, yoksa demokratik bir rejimdeki evli 
erkek mi? 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou /' Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar§1t-So:i:luk] (Denoel, 1 98 1 )  

Bir kadmla bir erkek evlendiklerinde amk tek bir ki
�idirler. Arna hangisi . . .  

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou /' Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar§1t-So:i:luk] (Denoel, 1 98 1 )  

Benim i�in evlilik, lokantalardaki yemek l istesi gibi
dir: iyi se�im yap1p yapmad1g1rruz1 anlamak i�in sin
dirim anm1 beklemek gerek. 

Elisabeth TAYLOR, CNN ( Ekim 1 99 1 )  
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EVLiLiK 

Eger yalmz kalmaktan �ekiniyorsamz, evlenmeyin. 

Anton <;:EHOV, Carnets de notes [Not Defteri] 

Evet, kadm erkek i�in yarat1lm1�t1r ve evlilik de tam 
kadma gi:iredir; onun bu diinyadaki dogal amac1dir, 
kendini miikemmellqtirmesi ve ulvi i�giidiilerini tat
m in edebilmesi i�in, diinyevi yi:intemler arasmda 
Tann'nm bah�etmi� oldugu en etkili yi:intemdir. 

Kontes Agenor de GASPARIN, Le Mariage au point de vue 
chretien [H1ristiyanl1k Apsmdan Evlilik ] ( 1 853 )  

Evlilik, yani kadmm yiiregini ve ya�anum erkegin 
iradesine bag1mh kdan bu kurum, bugiin bile hala 
tiim eski giizelligini ve giiciinii korumaktadir ( . . .  ) Bu 
Yaratan'm yap1tlannm ta�landmlmas1dir. 

Kontes Agenor de GASPARIN, Le Mariage au point de vue 
chretien [H1ristiyanl1k Af1smdan Evlilik] ( 1 853)  

Tannm, sizsiniz beni birle�tirdiginiz qi  min �ahsmda 
bana deneyimsizligim i�in bir rehber, zay1fl1g1m i�in 
bir k oruyucu vcren ( . . .  ) Size lay1k o lma mutlugun
dan sonra, k ocama baghhgm ve onu mutlu etme �a
basmm tiim benligimi doldurmasma izin verin. Ira
dcnin feragau sayesinde ve en ufak arzusuna i:izen 
gi:istererek onun ya�amm1 ho� ve mutlu k ilmama 
1zm verm. 

Kontes de FLAVIGNY, Recueil de prieres, meditations et de 
lectures [Dualar, Du§unceler ve Okumalar Derlemesi] ( 1 8 6 1 )  

Gen� bayanlar felaketlerden sakmmak i�in yiirekleri
ni duygusal egilimlere kapamahd1rlar. E�lerinin se�i
mini ana-babalanna birakmahd1rlar. 

Baron de ?l.IENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille OU Conseils sur /'education 

[K1z1ma Mektuplar, ya da Egitim Ozerine Ogutler] ( 1 843)  
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EVLiLiK 

Ilk evliliginde kadm gern;liginin en giizel y1llanm yi
tirir ve bo�anarak da aptallara, hakkmda kotii soz 
soyleme f1 rsat1 tamr. 

STENDHAL, De /'Amour [A§k'a Dair] 

Biz kadmlann gm;ek toplumsal i�levi evli olmakur; 
dogal kaderimiz evliliktir; en s1k rastlanan, en doku
nakh, en dogal ve en sayg1deger arzumuz evlenmek
tir. Aksini iddia eden ka"dm ya hastadir ya da dogru
yu soylememektedir. 

Bernadette JOUVI1', Pour etre heureuse 
[Alutlu Olmak /�in] ( 1 907) 

Ashnda merak ediyorum, evli kadmlar dii�kiinliikle
rinin farkmda m1d1rlar? Bir giinde �ogu her �cyini 
terk edip etkisiz hale geliyor, boyun egip tamamen 
kocalannm kaltplanna gore bi�imleniyorlar. 

Henri TROYAT, L'Araignec [Or14mcek] 

Eger siradanlarsa, k1zlar bir an once ve en iyi �ekilde 
evlensinler ve konuyu kapatahm. Eger biraz ki�ilik 
sahibiyseler, o zaman on ya�lanna bamklannda sevi
ci olsunlar ve erkeksiz ya�ayabilecek ve hepsini to
katlayabilecek konuma gelsinler, boylece sadece mil
yarderlere ve halk komiserlerine (ayni �ey say1hr) ve
rirler. Yoksa ebediyen bula�1k ve �ama�ir y1kamaya 
mahkum olurlar. 

Louis-fer<linan<l CfLJ:--..E, Henri MAI IE' den almrna, La 
Brinqueballe aucc Celine [ Celine' Ii <;:alkantrlar] ( 1 860) 

Evlilik ya bolluk boynuzudur ya da boynuz bollugu. 

SA'.':-A:--..To:--..10, Les Mots en epingle 
[One <;:rkmr� Sozc14kler] ( rleuvc noir, 1 980)  

Bir bo�anma gerek�esi mi soyleyeyi m? Oh evet saym 
avukat: Evliyim! 

Avukat Emile POLLAK 
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EVLiLiK 

Onu evlendirdik ve bir  de baktik ki,  birdenbire, yu
vasm1 mahveden c;1lgm bir kadm olup c;1km1�. Gene; 
k1zken c;ok yumu�ak, biraz fazla hassas gibiydi. Hat
ta bu �aka konusu olmu�tu, evliligin onu adam ede
cegini soylerdik. Aksine, evlilik ona dengesini iyice 
yitirtmi�, hasta etmi�. O nunla evlenen delikanh bir 
doktora ba�vurmamakla hata etmi�, c;linkli kam c;e
kilmi�, sini rleri iyice y1pranm1�, c;ok namuslu olarak 
yeti�mi�, ama kaq1sma c;1kan ilk aptalla onu aldata
cak olan bir kadmm yaratacag1 s1kmt1larla ve i�ken
celerle ba� etmek zorunda kalacakur. 

Emile ZOLA, Le Figaro gazetesi (28 Subat 1 8 8 1 )  

Niye evlenecekmi�im k i ?  Evlenirsem ba�1ma gelebile
cek en iyi �ey boynuzlanmamakur, ki evlenmezsem 
bunu c;ok daha emin yollardan elde edebilirim. 

Sebastien CHA!>IFORT, Pensees, maximes et anecdotes 
[ Du§unceler, Ozdeyi§ler ve Amlar] 

Her tlir para sorununu bir kenara b1rakacak olursak, 
evlencn erkek daima kadma iyilik yapmaktadir, c;lin
kii kadm ii;in cvliligin ya�amsal onemi vardir; ama 
er keg in ona gcrcksinimi yoktur. Kadmlar evlenirler, 
c;iinkii cvlilik, onlara mutlulugun kaplSlm ac;acak tek 
anahtardir, oysa erkekler evlenirler c;linkli Ahmet'le 
Mehmet de evlenir; onlar, ali�kanhktan, hatta ser
semlikten dolay1 evlenirler. 

Henry de MONrHERLA!'-1, Les Jeunes (ii/es 
[ Genf K1zlar] (Gallimard, 1 936) 

Kadmlar iki kategoriye aynhr: evlilik du�leri kuran 
bekarlar ve bo�anma du�leri kuran evliler. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou /'Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar§tt-Sozluk] (Denoel, 1 98 1 )  
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EVLiLiK 

D ii�iincesizlikten dolay1 evlenilir. Sonra da sabirs1z
liktan bo�amlir. En sonunda da bellek yetersizligin
den dolay1 yeniden evlenilir. 

Armand SALACROU 

Sonu "I i"  ile biten kelimeleri i;ogul yapmak ii;in 
"ler" taklSI eklenir. Ornegin evli ve evliler gibi. Tek 
istisnas1 taze gelinlerdir: Onlarm bacaklannm ara
smda bir deli ve iki delik vardir. 

COLUCHE, L'Horreur est humaine [/gren�:lik Insana 
Mahsustur) (Edition No 1/Michel Lafon, 1 992) 

Evlilik i;ogu kez, giindiizleri homurtu ve geceleri 
horultu ali�veri�idir. Kar�1likli can s1kmt1smdan 
i barettir. 

Jean-Louis COMMERSON, Les Pensees d'un emballeur 
[Bir Ambala;cmm Du§unceleri) ( 1 8 5 1 )  

Evliligi piyangoya benzetirler. Arna bu  yanli� b i r  ben
zetmedir, i;iinkii piyangoda az da olsa kazanma �an
sm1z vardir. 

George Bernard SHAW, L. TREICH'in Bernard Shaw 
adh yapmndan almm1�t1r (Gallimard) 

Evlilik, iki ki�inin birlikte, yalmzken kendi ba�lanna 
ya�ayabilecekleri kadar m1..itlu ya�amaya i;ali�uklan 
zor bir zanaatur. 

Georges FEYDEAU 

Evlilik . . .  yataga girmenin en tats1z bii;imidir. 
Gaston de CAILLAVET vc Robert de FLERS, 

L'Evantail [Yelpaze] ( 1 907) 

Evlilik: Halkanm kadmm parmagma, kocanm da 
burnuna gei;irildigi bir torendir. 

Herbert SPENCER ( 1 880 )  
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EVLiLiK 

Evlilik, ya�am1 kolayla�tmrken giinii zora sokar. 

Jean ROSTAND, Maximes sur le mariage 
[Evlilik Ozerine Ozdeyi§ler) ( 1 927) 

Nas1l sirke �arabm iiriiniiyse, evlilik de a�km iiriiniidiir. 

Lord BYRON ( 1 8 19)  

lyi  bir  evlilik, ancak kor bir kadmla sagir bir  koca
nm evliligi olabilir. 

Michel Eyquem de MONTAIGNE, Les Essais [Denemeler) 

A�k soz konusu oldugunda iii; tiir kadm vardir: ev
lendiklerimiz, sevdiklerimiz ve para kaq1lig1 elde et
tiklerimiz. Tabii bu iii; ozellik aym k admda da bulu
nabilir. Once parayla elde edersiniz, sonra sevmeye 
ba�larsm1z, en sonunda da evlenirsiniz. 

Sacha GUITRY, Les Femmes et /'amour [Kadmlar ve A§k] 

Hem resmi hem de din! nikah k1ymak, bir paketi 
baglamak ii;in iki diigiim atmaya benzer. Tutmama
smdan o kadar i;ok korkuluyor ki. 

Andre BIRABEAU 

Oi; hafta baki�mz, iii; ay sevi�iriz, iii; yil kavga ede
riz, otuz yd  birbirimize katlanmz; ve i;ocuklar da ay
m yoldan gider. 

Hippolyte TAINE, Vie et opinions de Thomas G raindorge 
[Thomas Graindorge'un Y�am1 ve Du§unceleri) (Hachette) 

Bir k1z sizi sevdiginde, i;ok daha aptal olur, siimiiklii 
olmaya ve ayagm1 burkmaya daha yatkmdir . . .  Bunu 
anlamak ii;in nikah torenindeki a�1k gelinin yiiz ifa
desine bakmak yeterlidir. .. Damat bu ani ve igreni; 
degi�imin nereden kaynakland1g1m merak ededur
sun: So run �u, o kadm aruk a�1kt1r . . .  

Jean GIRAUDOUX, Ondine (Grasser) 
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EVLiLiK 

A�km gozi.i kordi.ir ama evlil ik onun gozi.ini.i ai;ar. 
LICHTENRERG, Aphorismes [A(orizmalar) ( 1 790) 

lnsanm burnunu sokabilecegi en sai;ma yer bir tas
madir. 

Kopekler hii; olmazsa bunu zorunluluktan yaparlar; 
erkekler ise bunu [evlendiklerinde] isteyerek yapacak 
kadar aptald1rlar. 

Victor HUGO, Porte(euille [ Cuzdan) ( 1 839- 1 843) 

Ti.im omri.ini.i aym ki�inin yanmda ti.iketmek, ne de 
uzun bir si.ire: Evliligin yararlanndan biri de bize za
man kavram1m hissettirmesidir. 

Jean ROSTAND, Pages d'un moraliste 
[Bir Ahlakpdan Say(alar) ( Fasquelle) 

Nikahtan bir ay once, erkek konu�ur, kadm dinler. 

Nikahtan bir ay sonra, kadm konu�ur, erkek dinler. 

Nikahtan on y1l sonra, aym anda konu�urlar ve 
kom�ular dinler. 

Pierre VERON, Carnaval du dictiomzaire 
[Sozlugun Cumbu§u) ( 1 863) 

Ti.im erkekler yalanc1, tutars1z, sahte, geveze, ikiyi.iz
li.i, kibirli ve korkak, ali;ak ve kosni.ildi.ir; ti.im kadm
lar kallq, di.izenbaz, kendini begenmi�, merak!t ve 
ahlaks1zd1r; di.inya ise, en bii;imsiz ibnelerin i;irkef 
daglannm i.izerinde k1vn!tp si.iri.indi.igi.i dipsiz bir la
g1m deligidir; ancak yine de kutsal ve yi.ice bir �ey 
vard1r, o da bu kadar kusurlu ve igreni; iki varltgm 
evliligi. 

Alfred de MUSSET, On ne badine pas avec /'amour 
[A§k Saka Kald1rmaz) ( 1 8 34 )  
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EVLiLiK 

Bir erkegi mutlu eden tek bir evlilik vardir:  Kmnmki. 

Marcel ACHARD 

Bana oyle geliyor ki ,  en mutlusu dahi olsa, evlilik, en 
sevecen ve en atqli a�1klan bile eninde sonunda cin· 
sellik memuru ve mutluluk bek�isi haline donii�meye 
mahkG.m ediyor. 

Maurice DONN AY, Les Eclaireuses [ Ondi Kadmlar] ( 1 9 1 3 )  

Evlenmek i�in b i r  tamga gereksi niminiz var, t1pk1 bir 
kaza ya da diielloda oldugu gibi. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen] (Solar, 1 947) 

Evliligi �erefsiz ilan etmek gerek! ( . . .  ) A�k1 ancak te· 
caviiz kurtarabilir. 

Roland DORGELES, Le Ch.lteau des brouillards 
[Sisler $atosu] (Albin Michel) 



F 
Fahi�e 

Biitiin kadmlann ii;inde her an ortaya i;1kmaya haz1r 
gizli bir fahi�e yatar. 

Henry de MONIHERLANT, Les Lepreuses 
(Cu:uam/1 Kadmlar] ( 1 936) 

Onlar, ya�amlanm k1i;lannm teriyle kazamyorlar. 
Thyde MONNIER, Entre paranthese [Yeri Gelmi§ken] ( 1 860) 

Fahi�eler, sosyete kadmlanmn ham halidir. 

Henri JEANSON, La Volonte [/rade] ( 1925- 1934) 

Her fahi�e, ya�land1ki;a namuslu gei;inmeye ba�lar. 

Victor HUGO, Ruy Blas ( 1838)  

Tam olunmas1 gerektigi gibi bir  kadmd1 neredeyse, 
ama ashnda olmas1 gereken kadmlardan biriydi sadece. 

Honore de BALZAC, La Vieille (ille [Evde Ka/mi§ Kn:] ( 1 837) 

Insan, bir giin dahi bakan ya da fahi�e olursa, o iin
vam omiir boyu ta�1maya hak kazamr. 

Avukat Cesar CAMPINCl-II ( 1 937) 
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FAHi�ELiK 

Siz, hepiniz, tum kadmlar ( . . .  ) 
Fiilen ya da isteyerek 
O rospusunuz, o rospu oldunuz ya da olacaksm1z. 

Jean de t.!ElJNG, Le Roman de la rose (Gulun RomamJ 

Fah i�e l ik 
Kamu alanma a it  olan her  �ey licretsiz olmahdir. 
Okul, ula�1m ve k1zlar. 

Alphonse ALLAIS 

Halk kesimlerinde saghks1z ortam ve i�li d1�h ya�am, 
gen� km kaq1sma �1kan ilk erkegin kollanna atiyor: 
Bu hemen fahi�elik olarak degerlendiril ir, evlil ikten 
once. Burjuva kesimlerde gen� k1z, evlilige kadar saf 
ve temiz olarak korunur; ancak evlil ikten sonra, yoz
la�m1� ortamm ve ki:itli egitimin etkileri kendini gi:is
termeye ba�lar ve onu bir a�1gm kollanna atar: Bu 
amk fahi�elik degil, zinadir, ama degi�en tek �ey kul
lamlan si:izcliktlir. 

Emile ZOLA, Le Figaro gazetesi (28 Subat 1 8 8 1 )  

Oyle k1zlar vardir ki, kendini satmaya kalktigmda 
mli�teri bulur da, vermeye niyetlenince ahc1 bula
maz. 

Sebastien CHAJ\.IFORT, Maximes et pensees 
(Ozd0·i�ler ve Du�uncelerJ 

Fahi�elik, kadmhgm olagan halidir. 

Faki r l ik 

Theophile GAUTIER, 
Goncourt'larm Guncesi'nden ahnma (22 Haziran 1 863)  

Sen hi�  fakirleri seven bir  kadma rastladm m1 ? . .  

Marcel PAG�OL, Topaze 
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FIRILDAK 

Fark 
lki cinsiyet vardir: iyi olam ve giizel olam. 

Felaket 

DECOLY, Impertinences et autres pensees 
[Densizlikler ve Ba§ka D1'4§1'4nceler] ( 1952) 

Aslmda, biraz kafasm1 �ah�uran her erkek, bir kad1-
na yakla�tigmda, bir felaketler silsilesinin ya da en 
azmdan bir tehlikeler silsilesinin �arklan arasma gir
diginin ve kadere meydan okudugunun farkma vara
bilir. 

Felsefe 

Henry de MONTHERLANT, Les jeunes (ii/es 
[Genf K1zlar] (Gallimard, 1936) 

Erkek felsefe yapmaya kalk1�t1gmda sonu� felsefi saf
satac1hga vanr, isterseniz bun a sadece saf satac1hk da 
diyebiliriz; ancak felsefe yapmaya soyunan bir, ya da 
iki kadm oldugunda, i�in varacag1 yer sa� sa�a ba� 
ba�a kavgadir. 

Anton c;:EHOV, Les Trois sCEurs, I. Perde [ Vf K1z Karde§] 

Fmldak 
Kadmlar fmldaklara benzerler: Ancak paslanmca sa
bi tle�irler. 

VOLTAIRE, Le Sottisier [Sefme Safmalar] 

Kadmm kafas1, fmldak gibidir, 
Evin tepesinde, hani o ilk r iizgarda donen. 

MOLIERE, Le Depit amoureux [A§k Vz1'4nt1'4s1'4] 
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FiKiR 

Fikir 
Fikrinizi almak i1tin 1srar eden bir kadm, aslmda he
men her seferinde size kendi fikrini onaylatmaya 1ta
h�1yordur. 

Mme de MAINTENON, Correspondance [Mektuplar] 

Flo rt 
Ne surette olursa o lsun flort saghga kesinlikle zarar
hdir . . .  

Siirekli olarak yinelenen bu tiir duyumlar eninde so
nunda tiim sinir siteminin hastahkh bir bi1timde uya
nlmasma yol a1tarlar ve bir s iirii sinirsel bozukluga 
neden olurlar. Doga, kendisine dayatilan tiim bu a�1-
nhklarm ociinii ahr. 

Frans1z kad1m 

R. P. L. HONORE, Lui ... et toi, jeune (ille 
( 0  . . .  ve Sen, Genf K1z) (Castennan, 1 943)  

-Frans1zlan seviyorum, 1tiinkii kadmlan insam hi1t 
rahat birakm1yorlar. 
-Evet, bizim buralarda onlarla ho�1ta vakit ge1tirmesi
ni biliriz, yeter ki ogleden sonra gezdirelim, ak�am eg
lendirelim, gece ok�ayahm, sabahsa dokunmayahm. 

Paul MORAND, Ouvert la nuit (Cece Aflk] ( 1 92 1 )  

Frans1z kadm1, pasakhhgm v e  tembelligin somutla�
mas1dir . . .  Belden a�ag1 k is1mlarmda bu kadmlar itici 
derecede pistirler, hele i�1ti ve koylii kesimlerinde, ka
dmlarm y iizlerinden ba�ka bir taraflanm y1kad1klan 
pek nadirdir . . .  

Her taraflarmdan yag  fi�kmr ve hemen tiimiiniin cil
di safran sans1 rengindedir. 

John Bull's Neighbour in her true Light (Londra, 1 899) 
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FUTBOI. 

Futbol 
"VSD " haftal1k dergisinin yonelttigi bir soru: 

-Giinliik ya�amda bir kadmda sizi en -;ok sinir eden 
�ey nedir? 
-Ma-;m ba�mda kafasmm iizerine koydugum bira 
�i�esini dii�iirmesi. 

Antoine de CAUNES, VSD dergisi (3 Ekim 1 99 1 )  



G 
Gebel ik 

Kadmlarda gebelik, iki tiiz yetmi� giin siirer. Bu siire 
boyunca kadm ukmir, i;irkinle�ir ve belli belirsiz in
lerken, bir yandan da i�yerindeki devams1zlik istatis
tik lerini arurmaya katk1da bulunur. 

Pierre DESPROGES, Dictionnaire super{lu . . .  
[Fuzuli Sozluk] (Le  Seuil, 1985) 

Bir erkegin, gebeligin dokuz ay1 boyunca bir kadma 
baglanmas1 dogal degi ldir; i�tahlar tatmin edildikten 
sonra aruk ne erkegin �u ya da bu kadma, ne de ka
dmm �u ya da bu erkege gereksinimi kalm1�t1r; er
kek, eyleminin sonui;lan konusunda en ufak bir kay
g1ya, hatta dii�iinceye sahip degildir; biri bir yana, 
oteki obiir yana gider ve goriiniirde, dokuz ay sonra 
birbirlerini tamm1� olduklanni animsayacaklannm 
bile en ufak bir belirtisi yoktur. ( . . .  ) 0 zaman neden 
erkek dogumdan sonra kadmm yard1mma ko�sun 
ki? Neden ona ait o ldugunu bile bilmedigi bir i;ocu
gun yeti�tirilmesinde ona yard1mc1 olsun? 

Jean-Jacques ROUSSEAU, 
Discours sur l'origine de l'inegalite parmi /es hommes 

[ lnsanlar Arasmdaki E§itsizligin Kokenleri Ozerine Soylev) 

1 0 1  



GE<;'.iM KAPISI 

Adet gorme ve gebelik ( . . .  ), tam anlanuyla hastahk 
olarak degerlendirilmeseler de, akli dengeyi bozmak
ta ve ozgiir istence zarar vermektedirler. 

Doktor P. J. MOEBIUS, De la debilite mentale physiologique 
chez la femme [Kadrndaki Fizyolojik Zeka Geriligi] ( 1 900) 

Baz1 kad1n belsogukluklannm Tann taraf mdan yol
land1g1 anla�1hr. Omriinii gebe kalmaktan korkarak 
ge-;iren bir kadm, bir tiir iktidars1zdir ve ya�am boyu 
kesin olarak ba�anh olamaz. 

Louis-Ferdinand CELINE ,  Voyage au bout de la nuit 
[Gecenin Sonuna Yolculuk] (Gallimard) 

Gecim kap1s1 
Kadmlar, cinsel organlarma ge-;im kap1s1 goziiyle ba
karlar. 

Edmond et Jules de GONCOURT, Journal [Gunce) 

Gelecek 
Bir kadm, bir koca buluncaya kadar gelecegi konu
sunda endi�elenir; bir erkek ise ancak bir kadmla ev
lendikten sonra gelecegi konusunda endi�elenmeye 
ba�lar. 

Gene k1zlar 

George Bernard SHAW, L. TREICH'in Bernard Shaw 
adh yapinndan almm1�t1r (Gallimard) 

Yirmi ya�mdaki bir delikanh heniiz yiikiinii tutma
m1�sa da, ondan umut kesilmez. Ancak yiiklii bir 
gen-; k1z i-;in durum tam tersidir. 

Paul MASSON 

0 tam giiniimiiziin bir gen-; kmyd1, yani a�ag1 yuka
n diiniin delikanhs1 gibiydi. 

Paul M OR AND ,  L'Europe galante [Kibar Avrupa] 

102 



GEVEZELiK 

lyi bir verim almabilmesi i�in, bir p iyanonun da, bir 
daktilonun da, bir gen� kizm da iizerlerinde �ah�il
rru� olmas1 gerekir. 

Henry de MONTHERLANT, Les Jeunes (ii/es 
[Gens: K1zlar] (Gallimard, 1936) 

Gen� k1zlar en ilgisiz �eylere bile tutkuyla sanhverirler; 
kavga eden iki ki�i gormesinler, derhal birinden yana 
taraf tutarlar; hi�bir gerek�esi olrnasa da, ya sevgi ya 
da nefret doludurlar. Begendikleri ki�ilerde en ufak bir 
kusur oldugunu kabul etmedikleri gibi, kii�iimsedikle
ri insanlarm da tek bir meziyetini gormezler. 

Gereksiz yineleme 

FENELON, De /'Education des (ii/es 
[K1zlarm Egitimine Dair) ( 1 763) 

Gereksiz yineleme; ornek: tatmin olmam1� bir kadm. 

Jean GRENIER, Lexique (Sozluk] ( 1 955) 

Geri zekahhk 
Kadmm oziinde tamamen ger i  zekah b ir  mahluk 
olup olmad1g1 konusunda �ok taru�i ld1. [ . . .  ] Ancak 
onun geri zekahhg1 sadece goriinii�tedir; aslmda ka
dmm ya�am ilkeleri erkeginkinden daha iyidir. 

Doktor J. B. FONSSAGRIVES, L'Educ.ation physique des 
jeunes (ii/es [Gens: K1zlann Beden Egitimi) ( 1 887) 

Gevezelik 
Tann erkegi kadmdan once yaratrru�ur ki, zavalh bir 
iki soz soyleyebilsin. 

Jean RIGAUX, 
P. Heracles' den almma, Le Petit Macho de poche 

[Mas:onun Kus:uk Cep Kitab1) (Le Cherche-Midi, 1984)  
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GEVEZELiK 

Kadmlann bazen sustuklan da olur . . .  Arna asla soy
leyecek biqeyleri olmad1g1 zaman degil .  

Paul SOUDAY, ( 1 90 1 )  

Kanmm soziinii kesmemek i�in iki y tldir onunla ko
nu�muyorum. 

Jules RENARD, journal (Gunce] ( 1887- 1 910 )  

Oil ,  kadmm k1hc1dir, �iinkii fiziki zay1fhg1 onu yum
ruklanyla sava�maktan ahkoyar ve dii�iinsel zay1fl1-
g1 da onu kamtlara dayanmaktan vazge�irir: Bu du
rumda elinde yegane silah olarak laf ebeligi kahr. 

Doktor P. J. l\IOEBIUS, De la debilite mentale physiologique 
chez la femme [Kadmdaki Fizyolojik Zeka Geriligi] ( 1 900) 

Onu susturacak ba�ka yontem bulunmad1gmda insa
nm kans1m dovmesi caizdir. 

Georges COURTEUNE, La Philosophie de Georges Courteline 
[Georges Courteline'in Felse{esi] ( 192 7) 

Suskun kalmas1m bilen koca �ok usta biridir, �iinkii 
suskunluk kadmlan s1kmt1ya sokar. 

Mme de NECKER, Reflexions sur le divorce 
[Bo§anma Ozerine Du§unceler] 

Ciddi i�lerle daha az ilgilendikleri, ozenli olma olas1-
hklan daha dii�iik oldugu, ya da onemli ve ciddi �ey
lere dikkatlerini yogunla�ttrmaya daha az a h�km ol
duklan i�in, kimi kadmlarda gevezelige erkeklerde
kinden bile daha s1k rastlamr. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille ou Conseils sur /'education 

[Kmma Mektuplar, ya- da Egitim Ozerine Ogutler] ( 1 843) 
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GEVEZELiK 

Konu�mayan ve ucuza gitmeye raz1 olan kadmlan se
venm. 

Prosper MERIMEE, Les Espagnols au Danemark 
[Danimarka'da lspanyollar] ( 1 825)  

Muhabbet ku�lan gibi gevezelik eden bir kadm gru
bu, bir beyef endinin yakla�t1gm1 goriir gormez neden 
susuverir acaba? 
Georges COURTELINE, La Philosophie de Georges Courteline 

[Georges Courteline'in Felse(esi) ( 1 92 7) 

0 olaganiistii bir kadmd1: Konu�maya ba�lamadan 
once ne soylemek istedigini bilirdi. 

Thomas HARDY ( 1 902) 

0 ulvi uzak gorii�liiliigii sayesindedir ki Tann, ka
dmlan sakalh yaratmam1�t1r, �iinkii onlar tira� olur
ken bile susmasm1 bilemezlerdi. 

Alexandre DUMAS 

Kadmlann giicii soylcdiklcri sozlerden degil, onlan 
ka� kez tekrarlad1klanndan kaynaklamr. 

Marcel ACHARD, Nous irons a Valparaiso 
[ Valparaiso 'ya Gidecegiz) ( 1 94 8 )  

Bir kadmla ik i  saat boyunca laflamak, ancak ona 
hep aym �eyi soylemeniz ko�uluyla miimkiindiir. 

Mme de STAEL, ln(luence des passions sur le bonheur 
des individus et des nations [Tutkularm, Bireylerin ve 

Uluslarm Mutlulugu Ozerine Etkileri) 

Siikut, kadmlann nefret ettigi yegane altm nesnedir. 

Mary W'ILSON LITTLE 
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GEV$EK 

On bq-yirmi kadmm bir araya geldiklerinde soyle
diklerini yazmaya kalk1�an ki�i, diinyanm en kotii 
kitab1m yazm1� olur. 

Mlle de SCUDERY, Conversations de morale [Ablak Sohbetleri) 

Kadmlar dii�iindiiklerinden daha h1zh konu�urlar ve 
usavurduklanndan daha h1zh dii�iiniirler. 

Gaston DERYS, Dictionnaire de I' Academie de I' humour 
[Mizah Akademisi Sozliigu] ( 1 934) 

Bir kadmm, "Allaha1smarlad1k" dedi diye telefon 
gorii�mesini bitirdigine inanan bir k imseye, iyimser 
denir. 

Marcel ACHARD, L'Amour ne paie pas 
[A§k Para Etmez) ( 1 962) 

Susma yetenegi olan bir kadm, 
Bayag1hgm otesinde nitelikleri olan bir kadmdir. 

Pierre CORNEILLE, Le Menteur [Yalanc1) ( 1 643) 

Kadmlan konu�turmaya yonelik bin tane yontem 
vardir, ama onlan susturabilecek bir tane bile yoktur. 

Guillaume BOUCHET, Le.s Serees ( 1 584) 

Kadmlar cennete gitmeyecekl erdir, t;iinkii Yeni 
Ahit'in bir babmda �oyle der: "Ve gokte yanm saat
lik bir sessizlik olacaktir! " 

Gev�ek 

Henry de MONTHERLANT, Les Jeunes (illes 
(Genf K1zlar] (Gallimard, 1 936) 

Nice gev�ek kadm k endini yumu�ak diye yutturmak
tad1r! 

Mme du  CHATELET, Correspondance [Mektuplar] 
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GRAVYER PEYN iRi 

Gaige 
Kadm, golgeniz gibidir. Pe�inden ko�arsamz ka\'.ar; 
siz ka\'.arsamz o pe�inizden ko�ar. 

Go rev 

Alfred de MUSSET, La Confession d'un en(ant du siecle 
[Bir Yuzy1l <;:ocugunun Gunah <;:1karmas1] ( 1 836) 

En iyisi kocasm1 gorev a�kiyla sevmektir, tutkulu bir 
a�kla degil. . .  

GozlUk 

Dii�s d'ORLEAN S, Melanges historiques, anecdotiques, 
critiques [Tarihi, Ayrmt1sal ve Ele§tirel Kan§1mlar] 

Ne zaman bir kadm gozliiklerini \'.Ikarsa, gogiislerini 
a\'.1yormu� hissine kapilmm. 

Philippe AUBERT, VSD dergisi (Mart 1 992) 

Gozya�lan 
En h1zh kuruyan �ey, bir kadmm gozya�land1r. 

John WEBSTER, The White Devil ( 1 608) 

Lanet olsun goz ya�lan kaq1smda yumu�amayan ka
dmlara! 

Mlle de SOMMERY, 
Doutes sur di((erentes opinions refues dans la societe 
[Toplumdaki <;:e§itli Onyargilar Hakkmda Ku§kular] 

Gravyer peyniri 
Kadm, gravyer peynirine benzer: Delikleri olmasayd1 
hi\'.bir i�e yaramazd1. 

Bernard EMMANUEL, Les Femmes du vingtieme siecle 
( Yinninci Yuzy1lm Kadmlan] ( 1 992) 
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GURUR 

Gurur 
Kadm, dogas1 geregi aptaldir; sanki Tann, onun o 
hassas algilarmm bize kaq1 yaratt1g1 sayg1deger iis
tiinl iigii telafi etmek ii;in, kadmm yiiregine kor bir 
kibir, aptalca bir saf dillik yerle�tirmi�. Belki de o ka
dar ince, esnek ve kavray1�h olan bu ki�iyi ele gei;ir
mek ii;in, ovmesini bilmek ve gururunu ok�amak ye
terlidir. 

George SAND 

Gue 
Kadm, giiciinii, ancak onu kotiiye kulland1gi oranda 
hisseder. 

Gucsuzluk 

Restif de la RRETONNE, Entretien sur le mariage 
[Evlilik Ozerine Sohbetler) 

Kadmlann en giii;lii hali, giii;siizliik silahm1 ku�an
d1klan zamandir. 

Mme du DEFFAND, Lettres [Mektuplar] ( 1 75 1 )  

Kadmlann erkeklerden daha az giii;lii olduklan dog
ruysa, o zaman tokezlemelerini daha anlay1�la kaq1-
lamam1z gerekir. 

Mme de GENUS, Precis de ma conduite 
[ Davrani§imm El Kitab1) 

Kadm oziinde o kadar zay1f, o kadar bag1mh bir ya
rat1kt1r ki, ko�ullar ona payla�ilan ve yasal bir duy
guya bagh zevkleri tatt1rd1gmda, mutlulugunun do
ruk noktasmda bile hala ac1 i;ekme ii;giidiisiinii ko
rur ve bu onu anmda ke�fettigi iiziintiiyle uyumlu 
hale getirir. 

Mme de REMUSAT, Essai sur /'Education des femmes 
[Kadmlann Egitimi Ozerine Bir Deneme) 
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GONAH 

Gii.;siizliik kadma yak1�1r, o da zaten bunun bilincin
dedir: Narin bir goriintiiyle ortaya .;1kng1 takdirde 
.;ok daha fazla ilgi .;ektigini hisseder. l�te bu nedenle 
kadmlanm1z, saghklan yerinde oldugu halde uyu�uk 
uyu�uk yiiriimeyi, hastaym1� gibi konu�may1, sinir 
bozuklugundan yakmmayt ogrenirler 

Louis-Sebastien MERCIER, 
Tableau de Paris [Paris Tablosu) ( 1 782)  

GUlmek 
Giilen kadmlara baytlmm. Sanki vajinalan, baz1  ha
vai f i�ekler gibi, k1vnlarak ag1zlanna kadar .;1k1yor
mu� gibi oluyor. 

Henry de MONTHERLANT, Carnets, 1 930-1 944 
[Defter/er) (Gallimard) 

Ter biyeli bir gen.; bayan ancak ihtiyath bir �ekilde 
giilebilir, hatta .;ogu zaman giiliimsemekle yetinmeli
dir, .;iinkii bu, hem daha ince ruhluluktur hem de da
ha kibard1r; genellikle kahkaha, n iiktedanhgm degil, 
hemen her zaman kabahgm ve ozensiz bir egitimin 
gostergesidir. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille OU Conseils sur /'education 

[K1Z1ma Mektuplar, ya da Egitim Uzerine Ogutler) ( 1 843)  

Gunah 
Tann katmda, siyasi i�lerle ilgilenmeye kalk1�an ka
dmlann degeri, karanhk sokak aralannda ya da izbe 
batakhanelerde bedenini satarak ruhunu �eytana tes
lim eden kadmlardan farks1zdir. Ve her iki cins yitik 
kadm da aym �ekilde Tann'nm gazabma ugrayacakttr. 

Mlle J. DELAY-LAROCHE, Comment gagner son paradis 
sur terre [Yeryuzu Cennetine Nasti Hak Kaza111/1r) ( 1 876) 
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GONAH <;:IKARTMAK 

Hiristiyanlik a�k1 bir gi.inah olarak tarumlayarak aslmda 
a�km yaygmla�masma bi.iyi.ik bir katk1da bulunmu�tur. 

Gunah �1kartmak 

Anatole FRANCE, Le Jardin d'Epicure 
[Epicure'un Bahfesi) (Calmann-Levy) 

Rahipler gi.inah �1kartan kadmlan dinledik�e, bekar 
olduklarma dua ediyorlar. 

Armand SALACROU, Une Femme libre [Ozgur Bir Kadm] 

Gi.inah �1kartmanm ilk sonucu, r ahipleri bekar kal
ma k onusunda ikna etmektir. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou l'Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar§1t-Sozluk] (Denoel, 1 9 8 1 )  

Gunluk ya�am 
Bir kadm i�in en sayg1deger ve en yararl1 bilim dali 
ve ugra�, ev i�leri bilimidir. 

Michel Eyquem de MONTAIGNE, Les Essais [Denemeler) 

Kadmm �ama�1rlan ve p1lip1my1 temiz tutmasm1, ya 
da tutulmasm1 saglamasm1, �ocuklan beslemesini, 
yemekleri sipari� etmesini hatta yapmasm1 isterim ve 
bunlan sesini �1karmadan, a�1k gori.i�li.ili.ikle yapma
sm1, zamanm1 iyi kullamp ba�ka konu�ma konulan 
yaratmaya firsat tammasm1 ve nihayet keyifli yonle
ri ve cinselligiyle �ekici olmasm1 beklerim. 

Mme ROLLAND, Memoires [Anrlar) 

Guzellik 
Kadmlarm gi.izelligi, si.irekli olarak i�lenen bir gi.ive
ni koti.iye kullanma su�udur, �iinki.i biraz o teye gidil
diginde d1� gori.ini.i�i.in vadettikleri ile hi�bir zaman 
kaqila�ilmaz. 

Philippe BOWARD, Les Pensees [Du§unceler) 
(Le Cherche-Midi, 1991 )  
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OOZELUK 

Bir kadma giizel oldugunu soylediginizde, o kendini 
ak1ll1 samr. 

Jules RFNARD, Journal [Gunce) (9 �ubat 1 899) 

Seni, senin o et benini sigil olarak gormeye ba�laym
caya kadar sevecegim. 

Jules RFNARD, Journal [Gunce) (9 �ubat 1 899) 

Hi� dikkat ettiniz mi? Bir kadma giizel oldugunu soy
lediginizde o hep bunun dogru oldugunu dii�iiniir. 

Jules RFNARD, Journal [Gunce) ( 1 905) 

Bir k admm birinci gorevinin giizellik oldugunu soy
lemeye devam ediyoruz; kadm, dostlan ve ana
babalan i�in giizel olmahdir, kendine sayg1s1 geregi 
giizel o lmahdir. 
Mme de GIRARDIN, Les Lettres Parisiennes [Paris Mektuplan] 

Giizellik her zaman zararl1dir; bunun tek istisnas1, 
bir kiz �ocuguna iyi bir koca bulmaya yaramas1 ha
lidir. 

FENELON, De /'Education des (ii/es 
[K1zlann Egitimine Dair) ( 1 825 )  

Bir zamanlar giizel oldugu soylenen kadmlar, t1pk1 
aruk dola�1mdan kalkm1� olan ve bir zamanlar de
gerli oldugu soylenen paralar kadar ilgin�tir benim 
1�m. 
Georges COURTELINE, Le Philosophie de Georges Courteline 

[Georges Courteline'in Felse(esi) ( 1 927)  

Giizel olmayan bir kadm, ya�amm sadece yansm1 ta
myan bir kadmdir. 

Mme de SEVIGNE, Lettres [Mektuplar] 
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GOZELLiK 

Dii�iiniin ki asla -ama asla- bir kadmda �u iki ozel
lige birlikte rastlayamad1m: zeka ve giizellik. 

Henry de MONTHERLANT, Les Jeunes (ii/es 
(Genf Kn:lar) (Gallimard, 1 936) 

Bir kadmda siislenme merakmm nedeni her zaman 
kibirdir ( . . .  ) <;:ocuklanyla pek ilgilenmezler, egitim ve 
ogrenimlerine ozen gostermezler; hatta daha sonra
lan, eger onlardan daha giizel olma kiistahhgm1 gos
terirlerse, kendi oz k1zlanm bile k1skamrlar. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ilk OU Conseils sur /'education 

[Kmma Mektuplar ya da Egitim Ozerine Ogutler) ( 1 843)  

Giizelligin en azmdan giiniin birinde oldiigiinii bili
riz, boylece de var oldugundan da emin olabiliriz. 

Le .is-Ferdinand CELINE, L'Eglise [Kilise) (Gallimard) 

Birakm giizel kadmlan dii� giicii olmayan erkekler 
a Ism! 

Marcel PROUST, La Prisonniere [Esir Kadm) 

Bir kadm i�in giizel olmak, poposunun yiizii kadar 
giizel olmas1dir. 

Raymond QUENEAU, Raymond Queneau en verve, Journal 
(Co§kulu Raymond Queneau'den Almma/Gunce) 

(Pierre Horay, 1 970) 



H 
Hafif l ik 

Bir tuyden daha hafif ne vard1r?  - Toz. 
Tozdan daha haf if? - Ruz gar. 
Ruzgardan daha hafif? - Kadm. 
Kadmdan daha haf if? - Hi�bir �ey. 

Alfred de .MUSSET 

Bir bey size her �eyi vermi�se, asgari nezaket kuralt 
ona kaq1ltg1m vermeyi gerektirir. Kulagm1z onda ol
malt ( herkesin onunde aym oykuyu otuzuncu defa 
anlattyor olsa bile), ona tapmahs1mz, gozune guzel 
gorunmelisiniz, sozleriniz kulagma ho� gelmeli, mes
leginde yukselmesine katkm1z olmalt, her turlu kura
lma boyun egmelisiniz ve her �eyden once silik kal
mal1S1mz. 
Hafiflik, bir kadm i�in ya�amsal bir nitdiktir: Asia 
bir erkege yuk olmamak gerek. 

Nadine de ROTSCHILD, Le Figaro gazetesi (4 May1s 1 987) 

Haf if kadmlar, erkeklerin but�esine en �ok yuk bin
diren kadmlard1r. 

Marcel ACHARD 



HAFTA SONU 

Hafta sonu 
Asia cumartesi ak�am1 sevi�meyiniz, �iinkii pazar gii
nii yagmur yagarsa yapacak �eyiniz kalmaz. 

Sacha GUITRY 

Hakaret 
Kim ki giiniin birinde kadmlara hakaret etmekten 
vazge�er, o aruk aptal s1fat1m almaya lay1k zavalh 
bir adamdir. 

EURIPIDES (MO 480-406) 

Dii�en bir kadma asla hakaret etmeyin: Ayaga kalk
mas1m bekleyin. 

Gabriel T!MMORY, J. P. LACROIX'dan ahnma, L'Humour 
lou(oque [Deli Safmas1 Mizah] (]. Grancher, 1985)  

Hastahklar 
En dayamlmaz ve en s1k yinelenen acilan bile �ekiyor 
olsak, biz [kadmlar) onlan gizli gizli, neredeyse gii
liimseyerek sagaltmahy1z ki, uzun siireli bir merha
met duygusunu etkin ve fedakarca ta�1maya pek yat
km olmayan erkekler bundan rahats1z olmasmlar. 

Bernadene JOUVIN, Pour etre heureuse 
[Mutlu Olmak lfin) ( 1 907) 

Kadmlarda hastahgm ya da saghgm belli  ba�h etken
leri, bir yandan sinir sistemi, ote yandan gebelik  or
gamdir. Bu organlann etkileri kendini sadece f izik 
yeteneklerde degil, aym zamanda dii�iinsel yetenek
lerde bile hissettirmektedir. 

M. PARENT-AUBERT, A lmanach des mysteres de I' amour 
conjugal et de /'hygiene du mariage [E§lere Duyulan A§km 

ve Evlilik Hijyeninin Y1ll1g1] ( 1 8 5 1 ) 



HAYVAN 

Hay1r 
Bir kadm size sabah saat onda hayir  deyip, ogleden 
sonra saat be�te evet diyebilir, oysa arada, saat d1�m
da hi�bir �ey degi�memi�tir. 

Dictionnaire des Femmes [Kadmlar Sozlugu] ( 1 96 1 )  

Hayvan 
Kadm1, derisi �ok makbul olan, ama kiirksiiz bir 
hayvan olarak tammlayabiliriz. 

Jules RENARD, journal [Gunce) ( 1 887) 

Kadm konusundaki incelemeler az say1da ya da ek
siktir. lpekbocekleri, may1sbocekleri ya da kediler 
iizerine bir siirii monografi oldugu halde, kadm iize
rine bu tiir bir inceleme yapilmam1�ur. 

P. MANTEGAZZA, Physiologie de la Femme 
[Kadmm Fizyolojisi) ( 1 9 1 1 )  

Kadmlarm ozleri kotii, ruhlan sakatur; 
Onlardan daha zay1f ve daha aptalm1 bulamazsm1z, 
Daha az sad1k bir �ey de yoktur, ama tiim bunlara 
kaqm, 
Bu diinyada ne yapsak bu hayvanc1klar i�indir. 

MOLIERE, L'Ecole des Femmes 
[Kadmlar Mektebi] (V. Percle, 4. Sahne) 

ltiraf etmeli ki kadm, deli ve aptal bir hayvan olmak
la birlikte, aslmda ho� ve �ekicidir. 

ERAS:MUS, Encomium moriae ( 1552) 

L. Diikii, "tiim yaraulanlar arasmda en �ekici olam 
kadmd1r ! "  buyurdugunda, Baudelaire onu �oyle ya
mtlar: "Saym Diik ( . . .  ) ,  kadmlar kafese konup do
viilmesi ve iyi beslenmesi gereken hayvanlardir." 
Maxime du CAMP, Souvenirs litteraires [Edebi Anilar) (Hachette) 
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HAWANLAR / AT 

Ben ki, bir kedim, bir kopegim, bir kaplumbagam, 
iki i;ocugum, bir kanm ve biri;ok kaynanam var, ba
na bile utanmadan hayvanlan seviyor musun diye 
soruyorlar! 

Hayvanlar 
at 

Yvan AUDOUARD, Les Pensees [Dii§iinceler] 
(Le Cherche-Midi, 1991 )  

Kadmlar atlar gibidir, gem vurmadan once onlar
la konu�mak gerek. 

Andre MAUROIS 

afe$b6cegi 

Ate�bocekleri kadmlarm imgeleridir: Karanhkta 
kald1klan siirece onlarm parlakhgmdan etkileni
riz; ne zaman ki giin 1�1gma i;1kmak isterler, o za
man sadece kusurlarm1 goriiriiz. 

Mme NECKER, Melanges [Kar1§1mlar] 

briiton epanyofii 

Kadm erkege epey yakmdir, upk1 Broton epanyo
lii c insi kopekler gibi. Aradaki tek fark �udur, 
Broton epanyoliiniin kusuru konu�amamas1dir; 
oysa kadmm kusuru, susmasm1 bilememesidir. 
Aynca Broton epanyoliiniin elbisesi ate� kirmm
s1dir ve tek bir elbiseyle yetinmesini bilir. 

bukafemun 

Pierre DESPROGES, Dictionnaire super(lu 
[Fuzuli Sozliik] (Le Seuil, 1 985) 

Mutlu olmak ii;in tek i;areleri kocalannm bukalemu
nu olmak olan kadmlar nasil ai;1k sozlii olsunlar ki. 

Mme du BARRY, Correspondance [Mektuplar] 
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ti/ 

HAYYAN I AR /  iNEK 

Kadmlar bana fi llerle aym etkiyi yap1yorlar: Onlan 
seyretmeyi severim, ama evimde barmdirmak iste
mezdim. 

W. C. FIEillS 

fino kdpegi 
A�k, sonsuzlugun f ino kopeklerinin ula�abilecegi 
bir noktaya geti rilmesidir ve ben gururlu bir i nsa
mm! 

hindi 

Louis-Ferdinand CELINE, Voyage au bout de la nuit 
(Gecenin Sonuna Yolculuk] (Gallimard, 1 932)  

l�te namuslu bir kadm budur: Namusu hakkmda
ki inancmm biiyiisiine kap1larak kabanp yiiriiyen 
bir hindi. 

Anne HEBERT, Kamouraska ( 1 970) 

En esprili kadmda bile, bir tiir lii uyumaya firsat 
bulamayan hinogluhin bir hindi gizlidir. 

Jules RENARD, journal (Giince) ( 1 8 8 7- 1 910)  

horoz 

lki horoz karde� karde� ya�1yorlard1: geldi bir tavuk, 
Ve i�te ate�lendi sava�. 

inek 

Jean de LA FONTAJNE, Fables, "Les deux coqs " 
[Masallar, "/ki Horoz") 

Esasen inek ya da hizmev;i olmayan kadm pek 
yoktur - ya da varsa onlar cad1 ve peridir. 
Louis-Ferdinand CELINE, Milton HINDUS'dan ahnma, Celine 

tel que je l'ai vu (Benim Gordugum Celine) (Edition de ]'Herne) 
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HA YV ANLAR I KANG UR U 

Kadmlar hep budur i�te: di�i kedi ve ku�. Ya da, 
eger her �ey yolunda gidiyorsa, birer inek! 

Onlar, kilit altmda korunmas1 gereken mallar, 
miilklerdir; hizmw;ilik i�in yarat1lm1� ve kendi 
kusursuzluklarma sadece ast konumunda ula�a
bilen mahluklardir. 

Friedrich NIElZSCHE 

kanguru 

Erkeksiz bir kadm -ne feci- bir nevi, bo� kesesiyle 
saga sola ko�u�turan bir biiyiik kanguru gibidir. 

kaplumbaga 

Violette LEDUC, La Folie en tete 
[Deliligi Ka(aya Takmc.a) (1 970) 

Kadmlan, kaplumbagalan yakalad1gm1z gibi ya
kalamalism1z: onlan sirt iistii yaurarak. 

Elemir BOURGES 

kedi 

S1cak bir yuvanm rahaum ke�feden kedi, gene de 
damda gezinmekten vazge�mez; sabahtan ak�a
ma kadar, riiyasmda �anda miyavlayan hurilerin 
arasmda ko�u�turdugunu goriir. 

S1cak bir yuvanm rahanm ke�feden kadm ondan 
aynlmay1 dii�iinmez, en azmdan k1sa siirede; ve 
siirekli olarak, maddi mutlulugunun yer ald1g1 o 
mekana geri donmeye egilimlidir. 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[Yakmdan lncelenmi§ Halleriyle Kadmlar] ( Fayard, 1 96 1 )  
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HAYVANLAR I KU� 

Kdpek 

lnsanlan tamd1ki;a kopegimi daha i;ok seviyo
rum. Ancak kadmlan tamd1ki;a di�i kopegimi da
ha az seviyorum. 

Pierre DESPROGES, Vivons heureux en attendant la mort 
[Dlumu Beklerken !lfutlu Ya§ayal1m) (Le Seuil, 1 983 )  

K1zlar 
Size bedenlerini verirler 
Oyle bir verirler ki 
Pi�man olursunuz 
Oysa kopekler 
Onlar size hii;bir �ey vermezler 
C::iinkii 
Veriyormu� gibi yapmasm1 bilmezler 
Kopekler 
Size hii;bir �ey vermezler 
l�te belki de onun ii;in 
Onlan sevmeliyiz. 

Jacques BREL, Les Fil/es et /es chiens [K1zlar ve Kopekler) 

Ah di�isini beceren kopegin o mutlulugu yok 
mu . . .  

Patrick POIVRE D' ARVOR, Deux amants [ /  k i  Sevgili) (Lattes) 

Bir kadmla konu�urken, ne dediginizi anlamad1-
gm1 bile bile ard1 ardma ciimleler malarsm1z, bir 
kopek ya da kediyle konu�ur gibi . .  

Jules et Edmond de GONCOURT, Journal [Gunce) 
(27 Kaslm 1 858)  

Kadm m1? Ne yapalim ki o bir  ku�tur. Ula�1lmazdir, 
ama derinliginden otiirii degil, ii;i bo� oldugu ii;in. 
Jules et Edmond de GONCOURT, ]ournal [Gunce) ( 1 860) 
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HAYVANIJ\R / lv\AYMU N  

may mun 
En gi.izel ve en meleksi kadmm i�inde bile daima 
yabana aulmayacak bir maymun gizlidir! 

Honore de BALZAC, Autre etude de la femme 
[Bir Ba§ka Kadm lncelemesi) 

Kadm ancak kadm olarak i.isti.in olabilir, ama ne 
zaman k i  erkekle yan�maya kalkar, i�te o zaman 
sadece bir maymun oluverir. 

Joseph de 1'.IAJSTRE, Lettre a Constance de Maistre 
[Constance de Maistre'e Mektup] ( 1 808 ) 

Erkek, tannlarla kadm arasmda bir konumdadir 
ve boylece kadm da, erkekle pigmeler ve epey 
benzedigi maymunlar arasmda bir yer i�gal eder . . .  

Maymunlan ti.iylerinden ve d 1 �  gori.ini.i�lerinden 
ayirt edersiniz; kadmlan da oyle; maymunlarm 
yi.izleri oyledir ki, eger maske takm1� olsalard1, 
ger�ek birer kadm olurlard1 ve bana maskeli bir 
kadm gosterdiklerinde, kar�1mda bir maymun ol
dugunu di.i�li.iyorum, o derece birbirlerine yakm 
ve bcnzerlcr. 

Les Singeries des femmes de ce temps decouvertes, 
et particulierement d'aucunes bourgeoises de Paris 

[Bu donemlerin kadmlarmm ve ozellikle de kimi Parisli 
bur;uva kadmlann maymunluklarmm sergilenmesi) ( 1 623)  

drOmcek 
Sen a�1k�a, gi.ini.ini.in yansm1 zehirli sinekleri ya
kalamak i�in ince, yap1�kan dokunu�lu iplikler �1-
kartmaya harcayan 0 igren� ori.imcege benziyor
sun; �i.inki.i sen de, al�ak ve kadms1 erkekleri faka 
bastmp tavlamak i�in, ogleye kadar ti.im zamam
m sa�1m ormeye, k1virmaya, k1virc1kla�t1rmaya, 
boyanmaya, si.islenmeye harc1yorsun. 

Jacques OLIVIER, L'Alphabet des femmes 
[Kadmlarm Alfabesi] ( 1 6 17 )  
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HEYECAN 

pa pagan 
(Kadm sadece ve sadece) erkeklerin dii�lerinin, 
dii�iincelerinin, sozlerinin ho� bir papagam ve ay
nca zevk ve takmtdannm giizel kiit;iik bir may
munudur. 

sazan bal@ 

Jules et Edmond de GONCOURT, 
Journal [Giince) (25 Ocak 1 890) 

Zavall 1 kiit;iik kadmlar! Sevi�tikten sonra esner
ler, t1pk1 sudan t;1km1� bir sazan bahgmm mutfak 
tezgahmda esnemesi gibi. 

Gustave FLAUBERT, Madam Bovary 

sinek 
Tiim hayvanlar arasmda, siislenmeye en t;ok va
kit ay1ranlar kadmlar, sinekler ve kedilerdir. 

fav$an 

Charles NODIER, Maximes et pensees 
[ Dzdeyifler ve Dii§iinceler) 

\:ok giizel bir kadmm ya�antlSI ,  av mevsiminin 
at;1h� giiniindeki bir tav�anm ya�ant1sma benzer . .  

Paul MORAND, Le Reveille-matin [<;A�r Saat) (Grasset) 

Hediye 
Sizi seven bir kadm size gelecekten soz eder. Sizi sevme
yen kadm ise bugiin . . .  ona ne hediye ald1gm1z1 sorar. 

Heyecan 

Maurice DOKOBRA, La Madone des sleepings 
[Yatak/1 Vagonlarm Madonna'.s1) 

Kadmlar o kadar t;ok heyecana. susam1�t1r ki, t;ogu, 
sakin bir ya�am yerine felaketleri yegler. 

Mme du DEFFAND, Correspondance [Mektuplar) 
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HIR<;:IN KADIN 

Hir�m kadm 
Dogas1 geregi can s1k1c1 ve hiikmetmeye merakli olan 
hm;m kadm, kendisine kaq1 �1kilmasma tahammiil 
edemez. Ofkeli ve huysuz oldugu i�in herkes ondan 
korkar. Sesi �1g1rtkandir; giilii�ii �eytancadir; az ve 
h1zli konu�ur; tiimceleri igneleyici ve yaralay1c1dir. 

Hi�lik 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille OU Conseils sur /'education 

[Kmma Mektuplar, ya da Egitim Ozerine Ogutler) ( 1 843 )  

Kadmlan �ekici kilan, hi�lige duyulan merakur. 

Hitler 

Nathalie CUFFORD·BARNEY, Pensees d'une amazone 
(Bir A mazonun Du§Unceleri) ( 1 92 1 )  

Bir kadmla evlenmemi� olmam, toplumun kadm ke
simi iizerindeki etkimi siirekli olarak art1rd1. Alman 
kadm1 nezdindeki begenilirligimin azalmasma izin 
veremezdim, �iinkii bu kesim se�imlerde belirleyici 
bir etkiye sahiptir. 

Hizmet�i 

Adolph HITLER, Alfred ZOLLER'den ahnma, 
Hitler privat ( Diisseldorf, 1 949)  

Aslmda ince ruhlu olan o kadm bile, su� iistii yaka
lanm1� bir hizmet�i gibi, bana kaba ve aptal sorular 
sorma gereksinimini duyuyor. Kadmlar i�te boyle 
u�ak ruhludur. 

Louis-Ferdinand CEUNE, Voyage au bout de la nuit 
[Gecenin Sonuna Yolculuk] (Gallimard, 1 932) 

Tabiau ve mizac1 geregi ( . . .  ) kadm oncelikle �ocukla
nna, kocasma ve evine bakmaya yonelmi�tir. 

Doktor Benjamin SPOCK ( 1 979) 
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HO KO MET 

Hoppahk 
Hoppalik, gene de kadmlarda bulabilecegirniz en 
ciddi ozelliktir. 

Henri de REGNIER, Lui, ou /es femmes et /'amour 
(0, ya da Kadmlar ve A§k] (Mercure de France, 1 929 )  

Bu dogru, nitekim Marie  Leckzinska bunu soyle
mekten ho� lamrd1: " Akh ba�mda ki�iler bir kafay1 
ii;indekilere gore degerlendirirler; hoppa kadmlar ise 
'etraf mdakilere' gore. " 

MARIE-ANTOINETIE, Correspondance (Mektuplar) 

Hukumet 
Her erkegin mutlaka bir kadma gereksinimi vardir, 
hii; degilse �u nedenle: hep hiikiimetten yakmacak 
degiliz ya. 

Robert ROCCA, P. HE.RACLES'den ahnma, 
Le Petit Macho de poche [Mas:onun Kus:uk Cep Kitab1) 

( Le Cherche-Midi, 1984) 
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I 
l rza gecme 

Tav mevsimi. 

Serge MIRJEAN, J. Delacour'dan ahnma, Dictionnaire des 
mots d'esprit [Ho§ Sozdikler Sozlugu] (Albin Michel, 1 976) 

Irzma ge�i lmi� sag bir kadm olmak, olii bir bakire ol
maktan iyidir. 

SAN-ANTONIO, Les Mots en epingle 
[One <;:1km1§ Sozcukler] (Fleuve noir, 1980) 

Irzma ge�ilen bir kadm kadar dalgm biri yoktur. 0 
i�i ya pan igren� herif in qkalini vermesini istersiniz, 
size �oyle yamt verir: 
-Iri yap1h, esmer, �ok acelesi olan ve opii�mesini iyi 
bilen biriydi. 

CAVANNA, Cwanna (Julliard, 1 968) 

-Peki sizin irzm1za ge�meyi nasil ba�ard1? diye sor
du hakim. 
-Egilmi�tim. 

Jules RENARD, journal [Gunce] ( 1 8 8 7- 1 9 10) 

125 



ISl<Al.AMAK 

Zorla irzma ge.;ilen bir gen.; k1z, Tann katmda gii
nah i�lememi� olmak i.;in ne yapmahdir?  

Tiim giiciiyle, tekmeleriyle, di�leriyle, urnaklanyla 
ve her tiirlii aletle kendini savunmahdir, ancak sal
dirgam oldiirmemeli, hatta ciddi bi.;imde bir tarafm1 
koparmamahdir. Ya�amm1 ve �erefini tehlikeye at
mak pahasma da olsa, bagirmahdir. Eger kmm1z, 
saldirgan i�ini goremeden oliirse, o zaman bir namus 
�ehidi olmaya hak kazamr . . .  

Monsenyor BOlMER, Les Diagonales [Ko§egenler] 

lskalamak 
Kadm, 1skalanm1� bir erkektir. Oglan ne kadar 1ska
lanm1�sa, k1z o kadar iyi becerilmi�tir. 

Doktor Julien BESANCON, Le Visage de la femme 
[Kadmm Yiizii] ( 1 949) 
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I 
l�tenlik 

Kadmlarm �ogu, dogrudan dogruya ikiyiizliiliikten 
pi�kinlige atlayabiliyor. C::ok az bir k1sm1 i�tenlikte 
konaklamasm1 biliyor. 

Daniel STERN (Marie de FLAVIGNY'nin takma ad1) 
Esquisses morales et politiques [Ahlaki ve Siyasi Denemeler) 

Ideal 
Benim i�in ideal kadm, Correze bolgesinin kadm1dir, 
yani eski zamanlarm �ok �ali�an, erkeklere sofrada 
hizmet eden, ama kendisi asla onlarla sofraya otur
mayan ve konu�mayan kadm1. 

Jacques CHIRAC ( 1 978) 

lffet 
Kadmlarm kulaklan, bedenlerinin geri kalan tiim k1-
s1mlarmdan daha iffetlidir. 

MOUERE, La Critique de /'Ecole des femmes 
[Kadmlar Okulunun Ele§tirisi) ( 1 663) 

Dikenli telleri bulanm bir rahibe oldugu soyleniyor. 
James JOYCE, Ulysse (Gallimard, 1 937) 
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iGREN<;: 

Iffet, sadece goniillii olursa bir erdemdir. ltici bir ka
dm iffetli sayilmaz: o sadece iticidir. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou l'Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar§tt-Soz/Uk] (Denod, 1 9 8 1 )  

Tiim cinsel sapkmhklar arasmda en  tehlikeli olani if
fettir. 

lgrenc 

George Bernard SHAW, Avertissement sur le mariage 
[Evlilikle llgili Uyan) ( 1 860) 

Kadm a�tir yemek ister. 
Susam1�t1r i�mek ister. 
K1ZI�m1�t1r, diiziilmek ister. 
Marifetini sevsinler! 
Kadm dogaldir, yani igren�. 

lgrenclik 

Charles BAUDELAIRE, Mon Coeur est mis a nu 
[Kalbim De§ildi) ( 1 887) 

Bir yiiziin giizelligini silmek ve zerafetini yok etmek 
aslmda kolaydir. 
En iyi bi�imlendirilmi� et par�asi bile igren�ligi iist
lenmeye hazirdir, yani d1� goriintiisiinr· Je i�indeki 
iticiligi yans1tmaya yatkmd1r. 

Iha net 

SAN-ANTONIO, Les Mots en epingle 
[One <;:1/.:.m1§ Sozcukler) (Fleuve noir, 1 980) 

Ihanet, sanki kadmlar i�in ikinci bir benliktir. 
Paul LEAUTAUD, Amour (A§k] ( 1 860) 

Ihanet etmek, i�te kadmm ozii budur. Ne dedigini iyi 
bilen ve ettigi biiyiik laflann ac1 deneylerini ya�am1� 
ya�h bir bilgenin bu soylediklerine kulak asmanlZI 
tavsiye ederim. 
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iLTiFAT 

Erkekler, kadmlan bire iki oranmda aldattrlar; ka
dmlar ise, erkekleri % 97 gibi korkun� bir oranda al
dattrlar! .. E vet, evet! .. % 97! .. Ve hi� de �aka degil 
bu; istatistiklerce kamtlanm1� ve basit bir ileri gorii�
liiliigiin dogrulad1g1 bir ger�ektir. 
Georges COURTELINE, Le Philosophie de Georges Courteline 

(Georges Courteline'in Felse(esi) ( 1 927) 

l ki e�li l ik 
Iki qlilik, insanm iki  kans1  olmas1d1r; monoto nluk 
ise, sadece bir kans1 olmas1. 

COLUCHE, L'Horreur est humaine [ /grenylik Insana 
Mahsustur) ( Edition No: 1/Michel Lafon, 1992)  

Iki qlilik, insanm kanlanndan birinin fuzuli olmas1-
d1r. Aslmda tek qlilik de oyledir ya. 

Henry-Louis .MENCKEN 

l kna etmek 
Ikna etmeye �ah�ma: Bir kadm1 hi�bir zaman ikna 
edemezsin, he le kendi kanm asla. 

l l i�kiler 

Jean ROSTAND, Pages d'un moraliste 
(Bir Ahlakymm Yaz1lar1] ( Fasquelle) 

Ili�kiler �ampanyayla ba�lar, 1hlamurla son bulur. 

Valery LARBAUD, A .  0. Barnabooth ( 1 9 13 )  

l ltifat 
Hi�bir kadm, kendi yanmda bir ba�ka kadma iltifat 
edilmesinden ho�lanmaz: Bu durumda biitiin kadm
lar, o iltifatm tadm1 ka�1racak bir-iki soz etme hakk1-
m sakh tutarlar. 

Honore de BALZAC, Les Employes [Memurlar] 
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iMGELEM 

lmgelem 
Evet, imgelem, bu parlak ve tehlikeli yetenek, genel
de erkeklere k1yasla kadmlarda �ok daha parlak ve 
�ok daha tehlikelidir. 

lmla 

M. A. THERY, Conseils aux meres sur Ies moyens de diriger 
et d'instruire elles-memes leurs (ii/es 

(Anne/ere, K1zlanm Kendi BtJ§lanna Egitip Yonlendirmenin 
Yollan Konusunda bgutler) ( 1837) 

Bir kadm imla kurallanm ogrenmeyegorsiin, aruk 
�alimmdan ge�ilmez. 

Mlle de LESPINASSE, Correspondance [Mektuplar) 

lnci 
Aslmda inciler, kadmlardan �ok istiridyelerde bulu
nur. 

lnci l 

Barbey d '  AUREVILLY, Pensees detachees, 
"Sur /es femmes" [Kay1ts1z Du§unceler, "Kadmlara Dair") 

Her erkegin ba�1 Mesih ve kadmm ba�1 erkektir . . .  
Erkek kadmdan degil, fakat kadm erkektendir, ve 
erkek de kadm i�in degil, fakat kadm erkek i�in 
yarat1ld1. 

Aziz PAVLUS, Premier Epitre aux Corihthiens, XI. 
[Aziz Pavlus'un Korintoslulara Birinci Mektubu, XI] 

Baki�1 seher gibi 
Ay gi bi giizel, 
Giine� gibi temiz, 
Sancak a�IDJ� ordu gibi korkun�, bu kadm kimdir? 

La Cantique des cantiques, VI 
[Ne§ideler Ne§idesi) (MO 2. yi.izy1l) 
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iNGiLiZ l<ADINJ 

Ey Kadm, ac1lar ve endi�eler ii;inde dogurursun; ko
canm isteklerine katlamrsm ve o senin efendindir. Ve 
sen Havva oldugunu bilmiyor musun? Cinsine kaq1 
Tann'nm hiikmii bu diinyada hala gei;erliligini koru
maktadir. Buna gore sen bir sui;lu olarak ya�amm1 
siirdiirmek zorundasm. Seytana ai;1lan kap1 sensin. 
Kutsal agacm dokunulmazlik miihiiriinii k iran sen
sin; sensin ilk kez kutsal yasay1 i;ignemi� olan; sensin 
�eytanm daha once ula�amad1gi varl1g1 aldatan; sen
sin Tann 'nm imgesi olarak yaraulan erkegi bu kadar 
kolayca haklayan. Oliim, hatta Tann'nm oz oglunun 
oliimii senin gei;im kaynagmdir. Ve bir de utanma
dan deri gomleklerini takilarla siislemeyi mi dii�iinii
yorsun? 

Genese 3 [ Yaratih§] 

Kadm kesin bag1mlilikla, sessizc:e ogrensin. Kadmm 
ogretmesine ya da erkege egemen kesilmesine izin 
vermem. Kadm sessiz k almal1. \:iinkii once Adem ya
rauld1, sonra Havva. Ostelik Adem kandmlmad1, 
ama kadm kandmlarak sui; i�ledi. Ne var ki, diinya
ya i;ocuk getirmekle kurtulacakur; agirba�lilikla 
imam, sevgiyi ve kutsall1g1 siirdiirdiirse. 

Aziz PAVLUS, Premier Epitre a Thimothee, 2. 
[Aziz Pavlus'un Timoteos'a Birinci Mektubu) ( 1 1-15)  

lngi liz kadm1 
lngiliz kadm1 giyindiginde arak kadm degil, bir ka
tedraldir. Sorun onu ba�tan i;1kartmak degil, yok et
mektir. 

A. VIGNOLA, Toutes les femmes [Tum Kadmlar] 

Bir lngiliz kadm1, gent; k1zlara ozgii kans1zlik hasta
lig1y la, ergenlik sivilcelerinin miicadelesidir. 

Jules et Edmond de GONCOURT, ]ournal [Gunce) ( 1 867) 
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iNGiLiZ l<ADINI 

lngiliz kadmlannm memeleri yoktur. Her Allahm gii
nii ukmd1klan pudinglere kaqm, ald1klan kilolar 
hi<;bir zaman yukan k1s1mlara gitmez. C::iinkii pu
ding, ag1zda iki saniye, kal<;ada yirmi yil kahr. Otuz 
ya�ma geldiginde, lngiliz kadmmm o iki giiliin<; yav
rusu, ciiceler i<;in yapilm1� banyo keseciklerine donii
�iir, iistelik i<;inde sadece kii<;iiciik bir otel sabunu 
vardir. l�te, lngiliz erkeginin neden o kadar hir<;m ve 
ozellikle de, Saym Ba�bakamm1z Bayan Cresson'un 
bir kez daha belimigi gibi, neden sapma kadar e�cin
sel oldugunun ger<;ek kiiltiirel sebebi buradadir. 

Philippe VAL, La Grosse Bertha dergisi (25 Temmuz 1 99 1 )  

lngiliz kadm1 <;irkindir: Tipi, Slav irkmda oldugu gi
bi, giizel degildir . . .  2000 yil once onlann adalanm i�
gal etmeye gelen Romah ordulan igrendirenler i�te 
bu Times nehri Amazonlandir! 

Filadelf GORILLA, L'Homme, singe digenere 
[/nsan, Bu Dejenere Olmu§ Maymun) ( 1 893)  

Yiiz y i l  once, krali<;e Viktoria doneminin lngiliz sof
rac1ba�ilan, uygunsuz bir fantezi lngiliz hammefen
dilerinin yiiziinii k1zartarak onlarm mah<;up olmala
nna firsat vermesin diye, tavuklann butlanm kesip 
auyorlard1. 

L'E.xpress dergisi (1 Eyliil 1 969)  

En giizel lngiliz kadmlannm bile yiirii�lerine dikkat
le bakm1z: Diinyanm hi<;bir iilkesinde bu kadar giizel 
ordek ya da hindiye rastlayamazsm1z . . .  

Friedrich NIITZSCHE, Par-dela le bien et le mal 
[/yiligin ve Kotulugun Otesinde) ( 1 886)  

Burada kadmlar ayaklanm sarsak sarsak atarak asker 
gibi yiiriirler, hepsi de fazlas1yla uzun boyludurlar. 

Jules VALLES, La Rue a Landres ( Londra'da Sokak] ( 1 877) 
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iNTiKAM 

Su lngiliz kadm1, kaq1dan bak1ld1gmda, kirmm burnu, 
f 1ldir f1ldir gozleri, km�1k ve sark1k yanaklanyla, alko
lik bir albayla sinirli bir rahibi andmyor. Digeri ya�h 
bir k1sraga, bir k(}\a ya da bir deveye benziyor, oteki ise 
bir deveku�una, bir hindiye, iirkmii� bir leylege. 0 ka
dar �irkin, o kadar sakarlar, giysileri o kadar giiliin�, 
yiiz ifadeleri o kadar feci ki, hepsi birden dikkate alm
d1gmda, insana olabilecek en az �ekici ve en az zarif 
nesneleri ammsatiyorlar: Ornegin kirli �ama�ir y1gmla
nm, acmas1 karnaval k1yafetlerini ya da umac1lan. 

SOFFIO, ltinerario inglese ( 1 948)  

Kimi zaman, siivari alaylarmm emekliye aynlm1� at
larm1 ammsatan dev kiiliistiir beygirler gibidirler, ki
mi zaman da, s1k1ca kolan vurulmu�, ancak kolanla
nna kaqm gene de oralarmdan buralarmdan f 1�k1-
ran tonlarca agirhkh bir kiitleye . . .  

Hippolyte TAINE, Notes sur  l'Angleterre 
[/ngiltere Ozerine Notlar) ( 1 872) 

Bildiginiz gibi lngilizce "miss" sozciigii, gen� k1z de
mek. Arna yine bildiginiz gibi, bir diger anlam1 daha 
var: ba�ans1zhk. 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[Yakmdan lncelenmi§ Halleriyle Kadmlar) (Fayard, 1 96 1 )  

lnkar etmek 
Erkek, kendini olumlayarak insan olurken, kadm, 
kendini inkar ederek o mertebeye ula�ir. 

Guida DIEJ-Il, La Femme allemande et le national-socialisme 
[Alman Kac:bm ve Nasyonal-Sosyalizm) (Eisenach, 1 932) 

l ntikam 
Bir kadmdan intikam almaya ne gerek var?  0 i�i do
ga halleder zaten; durup beklemek yeter. 

Aurelien SCHOLL 
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iPE SAPA GELMEZ 

lpe sapa gelmez 
Her �eyi soyleyebilirler, ne hata yapmaktan, ne de 
sa<;malamaktan sakm1rlar; <;iinkii biitiin kadmlar, 
namuslan ve <;ocuklan d1�mda hi<;bir �eyden sorum
lu olmad1klanm gayet iyi anlam1�lard1r. Giile oynaya 
en i pe sapa gelmez laflan edebilirler 

Honore de BALZAC, Splendeurs et miseres des courtisanes 
(Kibar Fahi§elerin lhti§am1 ve Se(aleti) ( 1 867) 

lskemle 
Ruhu olmad1g1 i<;in, kadm, Tann'ya dogru yiikselme 
yeteneginden yoksundur. Buna kar�1, genellikle cam
lan silebilmesi i<;in tavana dogru yiikselmesine yara
yan bir iskemlesi mutlaka vard1r. Zaten ondan bek
lenen de bundan i barettir. 

lspanyol kadm1 

Pierre DESPROGES, Diaionnaire super flu . . .  
[Fuzuli Sozluk] (Le Seuil, 1 985)  

Viicutlan hareket halindeyken bile,  k1sa bacaklan, 
dolgun ve bas1k kal<;alan, oturmaya �artlanm1� bir 
kad1m <;agn�urmaktad1r. 

V. G. ROSSI, Via degli Spangnoli ( 1 936) 

Eger temizligine dikkat etselerdi [di�leri] bembeyaz 
olabilirdi; ama ozensizdirler; �eker ve <;ikolatadan 
dolay1 <;iiriimeleri yetmiyormu� gibi, bir de di�lerini 
her tiir ortamda kiirdanla temizleme a!t�kan!tklan 
vard1r ( ki erkekleri de bunu yapar) :  bu onlann sira
dan davram�lan arasmda yer a!tr. 

Mme d' AULNOY, Relation d'un voyage en Espagne 
(Bir /spanya Gezisi Amlan) ( 1 691 )  

lspanyol k1zlan ne kadar <;ekici olurlarsa olsunlar, 
ya�!tlan da bir o kadar <;irkin oluyor, hem de ba�ka 
memleketlerdekinden <;ok daha fazla. 

F. W. HACKlANDER, Ein Winter in  Spanien ( 1 885)  
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lsraf 
Intizam bir kadmda olmas1 gereken vazgei;ilmez bir 
ozelliktir; bu evin temizligidir. Bir ev sahibesinin 
ozensizliginin kai;m1lmaz olarak yaratacag1 israfa 
dayanabilecek hii;bir servet yoktur. 

Mme A. MAUNOS-LAFFITTE, L'Education du (oyer 
-Conseil aux meres qui elevent leurs (ii/es [Yuva Kurma 

Egitimi-K1z (:ocuklanm Yeti§tiren Anne/ere Ogutler) ( 1850) 

lsteri 

I� 

Madem ad1yla samyla soylememiz gerekiyor, isteri, 
kadm cinsinin tekelinde degildir, ancak k1yaslad1g1-
m1zda erkeklerde i;ok daha ender rastlamr. 
Doktor J. B. FONSSAGRNES, L'Education physique des ;eunes 

(ii/es [Gens: K1zlarm Beden Egitimi) ( 1 869) 

Kadm i;ah�mak ii;in yarat1lmam1�t1r. Yuvas1yla ilgi
lenmeli, erkege demir aturan i;apa olmahdir. 

Jacques MEDECIN, L'Evenement du ;eudi dergisi 
(20 Eyliil 1 990) 

Mesleki ya�amla q ve anne ya�amm1 birlikte siirdiir
meye gelince, ( . . .  ) i;ogu kadm kendini bu yolda tiiket
mektedir, ya da, ba�arsalar dahi, bunu i�in oziinii fe
da ederek ve yaratih� ve varolu� nedenlerini, yani an
neligi, inkar ederek yaparlar. 

Fran .. ois MAURIAC, L'Education des (ii/es [K1zlann Egitimi) 

Kimse bunun ne me�rulugunu ne de yasall1gm1 i nkar 
etmese de, ( . . .  ) kadmlann i;ah�masmm i�sizlige ve 
dogum oranlarmm gerilemesine neden oldugu da bir 
geri;ektir. Dolay1s1yla kadmlan i�e yollamaktansa, 
yataga yollamakta yarar var. 

Jacques HENRIET, Doubs Senatoru ( 1 979) 
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i$ OZERiNDE 

Oncelikle kadm1 i;al1�mayan ve salt estetik bir varl1k 
haline geti rebilmeyi ba�armak gerek. Ilerlemenin en 
saglam ogesi budur. 

Jules LAFORGE, Melanges posthumes 
[Glum Sonras1 Kari§imlar) ( 1 886)  

Pek ongorii�lii olmayan baz1 emeki;iler eger kadmla
rm i;alt�masm1 tamamen yasaklamak istiyorlarsa, bu 
tiir b ir  bencilligi ho� gormeliyiz; i;iinkii bu talebin 
dayanag1 olan tartt�mas1z bir geri;ek vard1r: Sanayi
ye, artan oranda kadm i�giiciiniin girmesi, i�i;inin ai
le hayatm1 tamamen yok edecek, bunun sonucunda 
da insan tiiriiniin yozla�mas1 kai;m1lmaz olacakttr. 

August BEBEL, La Femme dans le Passe, le Present et l'Avenir 
[Kadmm Bugiinii, Diinii ve Yarm1) ( 1 89 1 )  

[Emeki;i] geni; k1zlarm sosyal sefaleti i;ok a�m ve fe
cidir. Bu geni; k1zlar madenci e�i olduklannda, erkek
ler onlann bu sefilliklerinden dolay1 i;ok act i;ekerler 
ve bu yiizden evi terk edip kendilerini ii;kiye verirler. 

Karl MARKS, Le Capital, livre I [Kapital, I. Cilt) 

Kadmlarm i;alt�mas1 bir felakettir, toplumsal bir ya
rad1r. Bir atolyeye namuslu ve uslu bir ki�i olarak gi
ren bir kadm, i;evresindeki i�i;ilerin siirekli olaralt 
onu ba�tan i;1kartmaya yonelik i;abalan sonucunda, 
k1sa siirede bozuluverir. 

I� uzerinde 

CGT Sendikas1'nm 4. Kongresi'nde konu�n Paris 
Matbaa l�r;ileri Sendikast Delegesi (Rennes, 1 898 )  

Tek ba�ma kotii b ir  i �  pe�inde ko�maktansa, birkai; 
ki�iyle birlikte iyi bir i� iizerinde olmak yegdir. 

Tristan BERNARD, Ce que /'on dit aux femmes 
[Kadmlara Soylenenler) 
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iTiiFAK 

l�ci kadm 
Bir kadm ve i��i olarak iyi bir isim yapmak, sermaye 
sahibi olmaktan daha karl1dir. 

C. DESMAISONS, Tu seras ouvriere 
(Sen Bir l§fi Kadm Olacaksm] (Armand Colin, 1 896) 

Ana-baban i��iydi. Bire yiiz bahse girerim ki sen de 
bir i��i kadm olacaksm. K1zlarm, evlilik yoluyla ko
numu degi�tirme olanag1 varsa da, sakm boyle bir 
beklentin olmasm. Genellikle insanlar hep kendi s1m
fmdan biriyle evlenir. Zaten genellikle sm1f degi�tir
mekte hi�bir yarar yoktur. 

C. DESMAJSONS, Tu sertJS ouvriere 
(Sen Bir l§fi Kadm Olacaksm] (Armand Colin, 1 896) 

l��i kadmm oniinde iki se�enek vard1r: ya fahi�elik, 
ya da sefalet ve yava� bir oliim. Arna her iki durum
da da, ya�land1gmda son � 1ktan ba�ka se�enegi kal
maz. 

Emile ZOLA, Le Messager de I' Europe dergisi (Kas1m 1 878) 

ltalyan kadm1 
ltalyan kadmlannm yiizlerine bakt1gm1zda cinsel or
ganlanm goriirsiiniiz. 

STENDHAL, Le Voyage en Italie [/talya 'ya Seyahat] 

lttifak 
Yiizy1lm sonunun gazetelerine bak1lirsa, iyi egitim al
m1� beyler, geneleve gitmeden once madalyalanm �1-
kanrlarm1�. Oysa ben, sevgilisinin koynuna girme
den once alyansm1 �1kartan bir kadma hi� rastlama
d1m. 
Armand SALACROU, Souvenirs, "Dans la Salle des Pas Perdus " 

[Amlar, "Bekleme Salonlannda "] ( 1974) 
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i Z  

Su bile ordeklerin iistiinde kirletilmi�ligin kadmlarda 
birakugmdan daha fazla iz birakir. 

Jean GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n 'aura pas lieu 
[Troya Sava§t Olmayacak] ( 1 935)  



Jinekolog 
Elle yapilan muayene ve miidahalelerin gen� k1zlarda 
yaratt1g1 korkun� manevi y1kirrun bilincine vanld1-
gmda, tedavinin hastahktan beter oldugunu kimse 
inkar edemez. Siirekli olarak spekiilom kullamlmas1 
sonucunda zihinsel ve manevi olarak fahi�eye donii�
me noktasma gelmi� olan nice orta s1mfa ait bekar 
gen� kmn, bu ki�isel sap1khk yoluyla benzer zevkle
ri tadabilmek i�in firsat kollad1klanna ve onlerine 
gelen her doktora cinsel organlanm muayene etmele
ri i�in yalvard1klanna �ok s1k tamk olmu�umdur. 

Doktor Robert BRUDENELL-CARTER ( 1900) 
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K 
Kabahat 

Namuslu kadmlar i;ok kez oteki kadmlann kabahat
lerini, kendilerinden i;almm1� kabahatlermi� gibi ak
tanrlar. 

Edmond et Jules de GONCOURT, Idees et sensations 
[Du§unceler ve Duyumlar) ( 1 855) 

Kadmlara kabahatlerini bag1�lattc1 gereki;eler oner
mek, onlara sui; i�letmcnin en saglam yontemidir. 

Mme ROLLAND, Memoires [Amlar) 

Kaci� 
A�kta erkegin zaferi, kai;1�ttr. 
I. NAPOLYON, Maximes et pensees [Dzdeyi§ler ve du§unceler) 

Kader 
Kadm erkek ii;in yarattlm1�ttr, erkek ise ya�am ii;in ve 
bu arada tum kadmlar ii;in. Kadm bir yere varm1� ol
mak ve baglanmak ii;in yarattlm1�ttr; erkek ise giri
�imci olmak ve kopup gitmek ii;in: Kadmm sevmeye 
ba�lad1g1 noktada erkek i;oktan i�ini bitirmi�tir . . .  

Henry de  MONfHE.RLANT, Les ]euncs (ii/es 
[ Genf K1zlar) (Gallimard, 1 936) 
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KADERE BOYUN EGMEK 

Kadmlar yeryiiziine sadece uyumak, semirmek, giizel 
olmak, hi�bir �ey yapmamak ve sa�malamak i�in gel
mi�lerdir. 

Mlle de SCUDERY, Conversastions de morale [Ahlak Sohbetleri) 

Kadmm, canli doganm bu �i�eginin, insanoglunun 
bu temel direginin, yeryiiziinde �ok onemli bir gore
vi vardir. Onun kaderi, erkegin e�i olmakttr. 

Neu ville de PONSAN, Histoire philosophique et medicale de 
la femme [Kadmm Felsefi ve T1bbi Tarihi) ( 1 858)  

Kadere boyun egmek 
Tamd1g1m en alimli kadmlar kaderlerine boyun eg
mi�lerdir ve mutlulugu bir ol�iide kadercilik i�erme
yen bir kadmm tatmin olu�unun ho�uma gidebilece
gini, hatta bende bir ol�iide dii�manlik yaratmayaca
g1m dii�iinemiyorum bile. 

Kadm du�manhg1 

Andre GIDE, Journal - juin 1 907 
(Giince - Haziran 1 907) (Gallimard) 

Kadm dii�maligmm tamm1: 
Madde 1 :  
Kadm dogas1 geregi zay1fur. 
Madde 2: 
Dolay1s1yla alacag1 egitim, hafi f beyninin k ald1rabile
cegi boyutlarda olmal id1r, yani haf if dediysek . . .  ken
disine ozgii b az1 alanlar d1�mda hemen hemen hi� 
yok demek istedik. 
Madde 3 :  
Bu durumda kadmm kaderi katlanmak, beklemek, 
aglamak, susmak, eger becerebiliyorsa (uygun beden 
ol�iilerine sahipse), ba�tan �1karmak ve yemek yap
makla smirh kalmal idir. 

Nicole BEDRINES, Regine ULENSTEN ve Claude Rose TOUATI, 
Idees re;;ues sur /es femmes [Kadmlar Hakkmda Onyarg1lar] 
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KADININ Y� KO�U LLARI 

Kadm haklan 
Madem ki kadmlar haklannm verilmesini istiyorlar, 
onlara bir tek hak tamyahm: begenilme hakkt. 

Guy de MAUPASSANT 

Kadmm kurtulu�u 
Geni; k1zlara, onlar ii;in en uygun konumun ev ka
dmhg1 oldugunu anlatmak gorevi devlete aittir. Ki
bar cins ii;in zorunlu egitimi kald1rahm ki, erkeklere 
ait konumlan ele gei;irmeyi dii�iinmekten vaz gei;sin. 

WOLINSKI, Charlie-Hebdo dergisi ( 1 974) 

Kadm Ku rtu lu� Hareketi 
Su �eye kaq1 oldugum soyleniyor, neydi camm �unun 
ad1? Kadm Kurtulu� Hareketi. lyi de, peygamber a�
kma, haks1z m1y1m yani !  Karde�im, ne derlerse de
sinler, asla lavaboya i�emeyi beceremeyecekler, asla 
iki yiiz kiloluk halterleri kald1ramayacaklar ve tabii 
diger tiim �eyleri, o say1s1z �eyleri de yapamayacak
lar. Yani �u isyanc1 geri zekah kanlan hii; anlam1yo
rum, ne geregi var efendim erkeklerle e�itlik taslama
nm . . .  hele kadmlar onlardan defalarca iistiinken! 

SAN-ANTONIO, San-Antoniaiseries 
(San-Antonioca Safmal1klar] (Fleuve Noir, 1 989)  

Feministler upk1 erkekler gibi  i;ah�1yorlar, ii;ki  ii;iyor
lar, araba kullamyorlar, sonra da niye o nlan gotten 
diiziiyoruz diye �a�1yorlar. 

Patrick TIMSIT, Liberation gazetesi ( 1 8  �ubat 1 992)  

Kadmm ya�am ko�u llan 
Kadmm ya�am ko�ullanyla ilgili bir bakanhk kur
mak m1? Daha neler . . .  oldu olacak bari bir de orgii 
orme miistqarl1g1 kursayd1k! 

Charles de GAULLE ( 1 967) 
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I<ADIN OYUNCU 

Kadmm ya�am ko�ullanm diizeltmek gerek. C,:iinkii 
mutfaklar �ok kii�iik, lavabolar �ok dar ve tencere
lerin saplan yeterince saglam degil. 

WOLINSKI, Charlie-Hebdo dergisi ( 1 973) 

Kadm oyuncu 
Yetenekli kadm oyunculara kapris yap1yorlar diye 
pek k1zamay1z, �iinkii zavalh kadmlann yeteneksiz 
olanlarmda da aym kaprisler var. 

Jules RENARD, Journal ( Gunce) ( 1 887-19 10) 

Kadm ozgurlugu 
Ozgiir kadmlar kadm degildirler. 

COLEITI, Claudine a Paris (Claudine Paris'te) (Albin Michel) 

Krali�c, agz1 laf yapan ya da eli kalem tutan tiim ka
dmlara seslenerek, �1lgmca ve sapkm nitelikteki ka
dm haklan hareketini durdurmak i�in birlqmeye �a
gmr; �iinkii bu hareket feci sonu�lar dogurmakta, 
hemcinsleri olan zavall1 lann ak1llanm ba�lanndan 
alarak, kadmhgm ve gorgii kurallannm anlamm1 yi
tirmelerine neden olmaktadir. Bu konu krali�enin o 
kadar �ok canm1 s1kmaktadir ki, ofkesine hakim ol
makta zorlanmaktad1r. 

Kralifje VICfORIA 

Sunu derin bir inan�la ifade etmeliyim ki, ozgiir ka
dm kuram1 bence anlams1z oldugu kadar oliimciil 
sonu�lar dogurucu niteliktedir! ( . . .  ) Ozgiir bir kadm, 
maddi tutkulannm esiri olur, bedeninin ve kotii ah�
kanhklannm kolesi olur. 

Ernest LEGOlNE, Cours d'histoire morale des femmes 
[Kadmlarm Ahlak Tarihi Dersi) (Paris 1 848) 
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KADININ OZG0RL0G0 

Kadmlan ozgiirle�tirmek, onlan yozla�tirmaktir. 

Honore de BALZAC, La Femme de trente ans 
(Otuz Ya§mdaki Kadm) ( 1 83 1 )  

Kadm ozgiirliigiiyle ilgili tiim dii�lerimizi ugursuz ve 
aptalca buluyorum; kadma herhangi bir siyasi hak 
ve i nisiyatif verilmesini reddediyorum; kammca ka
dm i�in ozgiirliik ve mutluluk, sadece evlilik, annelik 
ve ev hizmetlerinde e�ine sadakatte, i ffet ve emekli
liktedir. 

Pierre-Joseph PROUDHON, Lettre a Robin (Robin'e Mektup) 
(Sainte Pelagie Hapishanesi, 12 Ekim 1 8 5 1 ) .  

Kadm1 ozgiirle�tirmek mi? lyi f ikir. Arna once ona 
ozgiirliigii kullanmas1m ogretmek gerek. 

Emile ZOLA, La Tribune gazetesinde makale (27 Eyli.il  1 868) 

Kadmlar, giiniimiiz ko�ullarmm getirdigi bir talihsiz
likle, �ogunun varl1k sebebi olan �eylerden kovulu
yorlar: Yani bir yuva, bir e� ve �ocuklardan. Ve iiste
lik bunun bir zafer oldugunu soyliiyorlar! 

Fran�ois MAURIAC, L'Education des (illes [K1zlarm Egitimi) 

Evet! Feminist ozgiirle�tirme �abalan toplumu feci 
�ekilde tehdit etmektedir, �iinkii aileyi yok etmeye, 
evliligi ortadan kaldirmaya, ozgiir a�km zaferini sag
lamaya, kadmm tiim ba�ansmm ve cazi besinin kay
nagm1 kurutmaya, annenin gururunu ve haklanm 
a�ag1lamaya, insan topluluklarmdaki tiim eski diize
ni tamamen ortadan kaldirmaya yonelmi�lerdir. 

Peder ROESLER ( 1 899) 

Kadmm ozgiirle�mesinin en biiyiik ve tek dii�mam, 
kadmm kendisidir. 

Otto WEININGER, Sexe et Caractere 
[ Cinsiyet ve Ki§ilik) ( 1 97 5 )  
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KAFATASI 

"Kadm1 ozgurle�tirelim! " I�te kadmlanmmn saf�a 
teslim olduklan bu liberalizm mlisveddesinin �ian bu
dur. Eger buna izin verirsek, bu bizi �ok u� noktalara 
slirukler; nitekim daha �imdiden kadmlann aklm1 ka
n�urmakta ve onlan yanlt� yollara sliruklemektedir. 

Doktor J. B. FONSSAGRIVES, L'Education physique des 
jeunes (ii/es (Gens= K1zlarm Beden Egitimi) ( 1 8 87) 

Doga her cinsin ya�am1m ve ya�am ko�ullanm belir
lemi�tir . . .  Bunun d1�ma �1kmaya kalk1�an kadm, sos
yal duzen a�1smdan bir canavard1r. 

Kafatas1 

Odilon BARROT, La Phalange dergisinden ahnma 
(25 Atustos 1 84 1 )  

Antropologlar, beyaz 1rka mensup kadmlann kafa
taslanmn zencilerinkine yakm oldugunu ve zenci bir 
kadmm kafatasmm bir zenci erkeginkinden a�ag1 ol
dugunu ke�fettiler -ki Afrikah ara�ttrmac1lar da bu
nu dogrulad1; buradan �1karabilecegimiz sonu�, be
yaz irktan kadmlann kafataslarmm, a�ag1 bir 1rkm 
kafatasm1 and1ran bir yap1ya yakm oldugudur. 

Kahve 

August STRINDBERG, De l'In(eriorite de la femme 
[Kadmm A§ag1/1k Olma Durumuna Dair) ( 1 8 93 )  

Kadmlann dikkatlerini belirli b i r  konu iizerine yo
gunla�ttrma yetenegine sahip olmalan �ok enderdir. 
( . . .  ) Kadmlarda �ok s1k rastlamlan bir ortak ozelligin 
nedeni de budur, ornegin: Kadm, glizel bir kahve 
yapmasm1 beceremez; oysa bu, biraz dikkat, biraz 
dakiklik ve biraz da zaman kavramma sahip olmak
tan ba�ka bir nitelik gerektirmeyen bir i�tir. 

August STRINDBERG, De l'In(eriorite de la femme 
[Kadmm A§ag1/1k Olma Durumuna Dair) ( 1 893) 
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KAMUOYU 

Kal�a 
Kadmm tiim giicii ve geli�mesi sanki bedenin alt ve 
orta taraflarma dogru inmi�tir: kal-;a, k1-;, butlar; oy
sa erkegin giizellikleri asil taraflara dogru yiikselmi�
tir, gogiis kaslanna, geni� omuzlarma, geni� alnma. 
Veniis'iin aim kii-;iiktiir. Diirer'in 0 f Guzeller'inin 
kafalarmm arkas1 yoktur. Omuzlan ufakur ve sade
ce kal-;alan 1�1ldayarak kendini gosterir. 

Kalle�l ik 

Jules e t  Edmond de  GONCOURT, Journal 
[Gunce) ( 1 3  Ekim 1 855) 

Biitiin kadmlar kallq, diizenbaz, kendini begenmi�, 
merakli ve ahlaks1zdir. 

Alfred de MUSSET, On ne badine pas avec I' amour 
[A§k Saka Kald1rmaz) ( 1 834) 

Aff 1ruza s1gmarak belirtmeliyim ki, kalle�lik, insanm 
tiim benliginin yalan soylemesidir: Bir kadm a-;1smdan 
bu, yamlt1c1 bir soz soylemek ya da tavir sergilemek sa
naudir ve bazen de, soylemesi de -;ignemesi ona fazla 
zor gelmeyen sozler vermek ya da yeminler etmektir. 

Jean de la BRUYERE, Les CAracteres [Karakterler) ( 1688)  

Kallqlik ve ihanet, kadmlarm en s1k kulland1klan 
ni teliklerdir. 

Madame de SEVIGNE, CorTespondance [Mektuplar] 

Kamuoyu 
Kadmlar asla kamuoyunun koleleri olduklanm 
unutmamalid1rlar. 

Mme de MAINn.NON, Correspondance [Mektuplar] 
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l<APRiS 

Ka pr is 
Kadm cinsinin kaprisleri diinyanm bir yoresine ya da 
bir iklimine ozgii degildir, her yerde aymdi r. 

Karars1z 

Jonathan SWIFT, Les Voyages de Gulliver 
(Guliver'in Maceralari) 

Duraks1yor, karars1z: yani, tek kelimeyle, o bir kadm. 

Jean RACINE, Athalie 

Kan koca kavgas1 
Kadmlarm, ellerinde hi� malzeme olmasa bile yoktan 
var edebilecekleri ii� tiir �ey vardir: �apka, salata ve 
kan koca kavgas1. 

Mark TWAIN, Contes choisis (Sefme Masallar] 

Kann 
Kadmlarm karnmda hep ya bir �ocuk, ya da bir has
tahk gizlidir. 

Kayak 

Louis-Ferdinand CELINE, Voyage au bout de la nuit 
(Gecenin Sonuna Yolculuk] (Gallimard) 

K1� sporlan merkezlerinde oyle kokanalar goriiyo
rum ki, kayak yapmak yerine �1g olup dii�seler daha 
iyi ederler. 

Kaynana 

SAN-ANfONlO, Les Mots en epingle 
[One <;1km1§ Sozcukler) (Fleuve noir, 1 980) 

Kaynanas1 oldiikten sonra cenaze levaz1mat�1smm 
faturasm1 odemek zorunda kalan adamm da belirtti
gi gibi, kusursuz bir mutluluk yoktur. 

Jerome K. JEROME ( 1 9 12)  
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KI<;: 

Eger kaynanamzla aym evde oturmakla, beyninize 
bir kuqun s1kmak arasmda tercih yapmamz gereki
yorsa, hi� tereddiit etmeyin, onun beynine bir kuqun 
s1km. 

Victorien SARDOU ( 1 879) 

Kemik 
Kadm, fazladan bir  kemigin iiriiniidiir. 

BOSSUET, Elevations sur /es mysteres 
[Gizemlerle llgili Yucelmeler] ( 1 727) 

Erkekte anatominin en a�ag1hk kesimidir: tekmele
nir. Kadmda ise oras1, saygmhklannm merkezidir. 

Maurice JEANNERET 

Kimi kadmlar, sahip olduklan k1�a lay1k degildirler. 
Yvan AUDOUARD, Les Pensees (Dii§iinceler] 

(Le Cherche-Midi, 1 99 1 )  

Hayir, fazla �i�manlamam1�sm. Ancak k1�m esprisini 
�oktan yitirmi�. 

Marcel ACHARD, Petrus ( 1 935)  

Eger kadmlarm k1�1 olmasayd1 
Biz zavalh i nsanlarm 

Elleri, 
Ne i�e yarard1 !  

Raoul PONCHON, La Muse gaillarde 
[Aflk Saftk Bir llham Perisi] ( 1 939) 

Kadm, k1�1m yiireginden daha kolay a�ar. 

Honore de BALZAC, Pensees, Sujets, Fragments 
[Dii§iinceler, Ozneler, Parralar] ( 1 833)  
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KJRBA\: 

Kadmlarm h;ilanmn " monoton" oldugundan yak1-
myorsunuz. 0 zaman kolay1 var, onlan kullanmak
tan vazgei;in. 

K1rbac 

Gustave FLAUBERT, Lettre a Guy de Maupassant 
(Guy de Maupassant'a Mektup) 

Kadmlan gormeye gittiginde kirbacm1 unutma. 

K1rbaclama 

Friedrich NIElZSCHE., Ainsi parlait Zarathoustra 
[Boyle Buyurdu Zerdiqt) ( 1 855) 

Kali;alan geli�tirmenin en iyi yolu, siirekli kirbai;la
maktir. 

Jean de VILUOT, Etude sur la {UJgellation aux 
points de vue medic.al et historique 

[K1rbaflamanm T1bbi ve Tarihi Apdan lncelenmesi) ( 1 899) 

Kmlganhk 
0, sevi�mektense sevmeyi yegleyen kiii;iik kmlgan 
kadmlardan biridir. 

Jules RENARD, Journal [Gunce) ( 1 8 8 7- 1 9 10) 

Kmlganlik, kadmdir senin adm! 

William SHAKESPEARE, Hamlet 

K1s1rhk 
K1sir kadm, fahi�e ve hay at kadm1 diizeyine geri clo
ner. Boyle bir kadmm organlan, gelecek yiizy1llann 
yiice ve sayg1deger kalib1 olmaktan i;1km1�t1r ve art1k 
sadece basit bir alet ve miistehcen bir oyuncaktir. 

L. ADLER'den ahnma, Secrets d'alcove 
[Mahrem S1rlar) (Hachette, 1 983)  
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KIZ I<Ac;:IRMA 

K1skan�l1k 
Kadmlar her �eyi k1skamrlar, hatta ba�kalannm mut
suzlugunu bile. 

Andre SUAREZ, Variables [Degi-§kenler) 

Ne zaman bir kadma Paris'in en giizel on kadmmdan 
biri oldugunu soylesem, derhal diger dokuz kadm1 
bulup tokatlamak istermi� gibi bir hal takm1yor. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [ Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 94 7) 

Bir kadmm yiiregindeki k1skan�hk, o anki keyfinin 
sona ermesinden duydugu gizli deh�etin yans1mas1dir. 

Mme de MAINITNON, Correspondance [Mektuplar) 

Onu yonlendiren ku�kunun pe�inden topallayarak 
gider 
Soluk ve solgun yiizlii karanhk k1skan�hk. 

VOLTAIRE, La Henriade 

Beden i�in kanser neyse, akil i�in de k1skan�hk odur. 
Emanuelle ARSAN, Emanuelle IV ( Filipacchi) 

K1z1�ma 
Kadmm km�mas1, bir istiridyenin gev�ek titre�imi
dir; boceklerin ve �ocuklann gomiildiigii bir batakhk 
gibi, etobur bir bitki gibi, pusuya yatm1�ur; o emici
dir, i�ine �eken bir vantuzdur, okse ve z ifttir. 
Simone de BEAUVOIR, Le Deuxieme sexe [Kadm!lkinci Cins) 

( 1 949)  

K1z ka�1 rma 
Giiniimiizde ka�mlacak k1zdan �ok daha fazla say1-
da ka�mlacak u�ak var. 

Yvan AUDOUARD, Les Pensees [Dii§iinceler) 
(Le Cherche-Midi, 1 99 1 )  
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KiBAR FAH i$E 

Kibar fahi�e 
Kibar fahi�elik bir mitostur. Bir kadmm zevkle ilgili 
bir �ey icat ettigi nerede goriilmii� ki ? 

Kibarl1k 

Gustave FLAUBERT, Lettre a Louise Colet 
[Louise Colet'ye Mektup] (A�ustos 1 8 52) 

Bu kibarhk denen nesneden nefret ediyorum. Onsuz 
da bal gibi ya�amr yahu! Insanm donuyla yiireginin 
boyle siirekli olarak birbiriyle kan�tmlmas1 midemi 
bulandmyor. 

Gustave FLAUBERT, Correspondance [Mektuplar] 

Kibir 
Kadmlan a�ktan t;ok kibir  mahveder. 

Mme du DEFFAND, Correspondance [Mektuplar] 

Kadmlarm t;ogu, oldugundan daha az sevilmeyi yeg
leyebilirler, yeter ki t;ok seviliyormu� gibi goriinsiin
ler; t;iinkii onlar it;in kibir, en onde gelen duygudur. 

Mme du CHATELET, Correspondance [Mektuplar] 

Kadmlar o kadar kibirlidirler ki, seviliyormu� gibi 
goriinmek ugruna, gert;ekten sevilmekten bal gibi 
vazget;ebilirler. 

Oi.i�es d' ABRANTES, Memoires (Amlar] 

Kaea 
Akilh erkekler 1y1 bir koca olamazlar, t;iinkii onlar 
asla evlenmez. 

Henry de MONTI-IERLAND 
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KOLE 

Baz1 kadmlar kocalanm o kadar i;ok severler ki, on
lan a�mdirmamak ii;in arkada�lannm kocalanm kul
lamrlar. 

Alexandre DUMAS fils 

Insamn kendisini kansma sevdirmesi sanatim ke�fe
debilseydik ke�ke! 

Jean de LA  BRUYERE, Les Caracteres, "Des Femmes" 
[Karakterler, "Kadmlar") 

Kocasm1 seven i;ok az kadm vardir, ancak tiim diger 
eglencelerine kaqm, kansma bagh olmayan erkek 
yoktur .. 

Korkakl lk 

Mlle d e  SOMMERY, 
Doutes sur di((erentes opinions refues dans la societe 

[Toplumdaki Birtak1m Onyarg1larla llgili $upheler) 

Kadm insam korkak yapar . . .  Grevdeki i�i;iyi i�ba�1 
yapmaya yonelten odur, odur sanati;1y1 tiiccarhga 
yonlendiren, odur askere boyun egdiren. C::iinkii kar
mm doyurmaktan ba�ka bir �ey dii�iinmez ve yiirek 
yerine tencere tava ta�ir. Dolay1s1yla . . .  onu bir zevk al
ma aletine donii�tiiriin, i;ocuk yapma kahbma degil. 
Roland DORGELES, Le Chateau des brouillards (Sisler $atosu) 

Kole 
Ey erkek, sen efendisin, kadmsa kolen, Tann bunu 
boyle buyurdu. ( . . .  ) Evet, kanlanmz hizmetkarlan
mzdir ve siz kanlanmzm ef endisisiniz. 

Aziz AUGUSTIN, Sermon 322 
[Aziz Augustin 'den Vaaz) (yakla�1k MS 405) 
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K6LELE$TiRiLMEK 

Kolele�ti ri lmek 
Bu cins, kolelqtirilmek u;m yaraulm1�ur ve Avrupa 
halklanna �u kehanette bulunuyorum: Ahlaka ve huzu
ra ancak ona haddini bildirdikten sonra kavu�acaks1mz. 

Kata 

Restif de la BRETONNE, La Paysannerie pervertie 
[Yozla§mi§ Koyluluk] ( 1 784) 

Kadmlar ii;giidiisel olarak iyi ve kotiiyii ay1rt etmesi
ni bilirler. Arna bu onlan tatli bir utani; duygusu his
sederek kotii olan �eyleri yapmaktan alikoymaz. 

WOUNSKI, La Morale (Ahlak] (Le Cherche-Midi, 1 992) 

KotUluk 
Ne yaz1k ki kocakan ilai;lan bizi kotii kanlardan ko
rumaz. 

Jules RENARD, Journal [Gunce) ( 1 903) 

Kardinal-Diik Hazretleri derdi ki, kadmlardan pek 
fazla kotiiliik gelmez, i;iinkii zaten yapmay1 becere
bildikleri pek fazla bir �ey yoktur. 

P-J. TOULET, Les Trois impostures 
[ of Sahtekarl1k I (Emile-Paul) 

Erkek yiireginin oziinde sadece sertlik vardir, oysa 
kadmm yiiregi oziinde kotiidiir. 

Friedrich NIElZSCHE, A insi parlait Zarathoustra 
[Boyle Buyurdu Zerdu§t) ( 1 8 83 )  

Kotarum kadm 
Ve bir belediye enciimeni karanyla, 
Fakirlerin hizmetine kotiiriim kadmlann tahsis edil
mes1 
Zorunlu hale geurilmelidir. 

Boris VIAN, Barnum's digest 
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KURNAZLIK 

KotU yola du�mek 
l�\:i km giinde on be�-yirmi kez sokaga \:Ikmaya ba�lar 
ve bu gezintiler \:Ok ho�una gider, \:iinkii boylece kald1-
nmlarda siirtmektedir. Tabii oralarda ne tiir bir egitim
den ge\:tigini tahmin etmek zor degil. Nitekim bu egitim, 
okulda da peki�ir. Orada kendinden daha biiyiik ba�ka 
k1zlarla tam�acaktir ve onlardan da heniiz bilmedikleri
ni ogrenecektir. Bu o kadar bula�1c1dir ki, hi\:birinin 
bundan kurtulu�u yoktur. Ardmdan ma fabrika tezgah1-
na gelir ve eger karakteri de buna biraz olsun yatkmsa, 
art1k kotii yola dii�ebilecek olgunluga eri�mi� olur. 

Emile ZOLA, Le Messager de l'Europe dergisi (Kas1m 1 878) 

Koylu kadm 
Fransa'y1 epey gezip dola�tim, ancak, ban� donemle
rinde bile bir tek giizel koylii k1zma rastlamad1m; bu
na kar�1 bir siirii maymun surath igren\: k1z gordiim. 
Aslmda giizel k1zlar vardir herhalde, ama sanmm on
lar da mallanm pazarlamak iizere Paris'e gitmi�lerdir. 

Otto von BISMARCK, 
Propos de table pendant la campagne de France 

[Fransa Se(eri Strasmda Masa Sohbeti) ( 1 870- 1 87 1 )  

Koylii kadmlar k i r  \:i\:eklerine benzer: koklaymca ya  
hi\: kokmaz, ya  da  p i s  kokar. 

Jules RENARD, Journal (Giince) ( 1 8 87- 1 910) 

Kulaktan kulaga 
Kanmzm sizin ne dediginizi duymasm1 istiyorsamz, 
soyleyeceginiz �eyi ba�ka bir kadma soyleyin. 

Jules RENARD, Journal (Giince) (Gallimard) 

Kurnazhk 
Kurnazhk her �eyden once korkunun ifadesidir, bu 
yiizden de kadm[ara ve \:OCuk[ara ozgiidiir. 

Mme du CHATELET, Correspondance [Mektuplar] 
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KUS UR 

Kusur 
Bu, bir kadmda var oldugundan �iiphelenebilece

gimiz en �irkin be� kusurdan biridir. Ilki, aptalhktir, 
�iinkii, kammca, aptal bir kadm, melek yiizlii bile ol
sa, insam, "�eytan gorsiin yiiziinii" dedirtecek nokta
ya getirebilir. lkincisi pasakhhktir; ne zaman bu tiir 
bir kadm1 dii�lesem, derhal imgelemimi temizleyip 
onu nehirde s1k1 bir sabunlu sudan ge�iriyorum. 
D�iinciisii �1karc1hkt1r; ve ne yaz1k ki bu cins kadmm 
say1s1 hi� de yabana auhr gibi degildir. Dordiincii
sii . . .  �ey olmaktir, soylemeye terbiyemin elvermeye
cegi �ey. Be�incisi ise ya�hl ikur . . .  ki bu zamanla hep
sinde olur. 

Felix LOPE DE VEGA, Aimer sans savoir qui 
(Kim Olacagm1 Bilmeden Sevmek] 

Bir kadmdan kendini bilmesini isteyemezsiniz, �iinkii 
malum, kadmlar sevdiklerinin kusurlanm asla gore
mezler. 

Mme de SEVIGNE, Lettres [Mektuplar] ( 1 8 87) 

Kusurlu 
Birey olarak ele almd1gmda kadm c1hz ve kusurlu bir 
yarat1ktir. 

Aziz THOl\IAS d'AQUIN, Summa Theologica, XCII, 1 

Kusursuz 
DEMOKOS-Uzaktan bile zeka, uyum, ho�luk izle
nimi veren kadmlarla kaqila�madm m1 hi�? 
HEKTOR-Kaq1la�t1m. 
DEMOKOS-Ne oldu peki o zaman ? 
HEKTOR-Yakla�mca her �ey bitiverdi hep . . .  

Jean GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n 'aura pas lieu 
[Troya Sava§t Olmayacak] ( 1 935) 
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KORK 

KliGlik kadm 
Bliylik bir kadmla evlenmektense, kiii;lik bir kadmla 
evlenmeyi yeglerim, i;iinkli iki bela arasmda sei;im 
yapmak gerektiginde, en klii;lik olam sei;ilir. 

Kultlir 

Jean-Louis COMMERSON, Les Pensees d'un emballeur 
(Bir Ambala;amn Du§unc:eleriJ ( 1 851 )  

Biri;ok kadmda, edindikleri her yeni entellektuel bil
giyi, gosterilmesi gereken ve onlann degerini arura
cak bir nesne olarak alg1lama egilimi vardir. Bu aslm
da onlarm onanlmaz slislenme merakmm bir uzanu
s1dir. ( . . .  ) Biri;ok kadm, kultiirlli olmaktan i;ok, listli
ne ba�ma kultlir slirlinmli�tlir; edebiyau ve felsefeyi 
bir pudra, bir ruj gibi kullanmaktadtr. 

Fran�ois MAURIAC, L'Education des (ii/es [Kzzlarm Egitimi) 

Ne zaman bana bir kadmm kultiirlli oldugu soylen
se, bacaklarmm arasmdan ye�illik, kulaklanndan 
maydonoz f1�k 1racagm1 du�luyorum. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 947) 

Kurk 
Kadm, biri;ok hayvamn derisini ylizerek kendine 
kurk edinir. Ornegin susamuru, kokarca, kunduz ve 
(i;e�itli adlar altmdaki )  tav�an. 
Ancak bu i� ii;in esas olarak erkegi kullamr. 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[ Yakmdan lncelenmi§ Halleriyle Kadmlar] (Fayard, 1 96 1 )  
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KORTAJ 

Kurtaj 
Ister keyif ister yaltaklanma nedeniyle olsun, yapm1� 
oldugunuz tiim kiirtajlarla, Beethoven, Pasteur ya  da 
Charlie Chaplin'i oldiirmii� oluyorsunuz. 

Philippe de VIUERS, L'P.venement du ]eudi dergisi 
( 1 Ocak l 987) 

Bu kadar i;ok insanm kiirtajdan soz ettigi bir devir
de, oniki i;ocugu olan annelerin de var oldugunu gor
mek ne mutlu! 

Pierre MESMER, Europe 1 radyosu (27 May1s 1 973) 



L 
Livata 

Eger erkek, kans mdan, makat yolundan ili�kiye gir
mek iizere yard1m isterse, kadm bunu reddetmelidir, 
c;iinkii aksi halde, "t1pk1 hirsmn c;antasm1 tutup c;al
d1klanm yerle�tirmesine yard1mc1 olan ki�inin hirs1z
hk suc;una i�tirak etmi� sayilacag1 gibi, kocasmm su
c;una i�tirak etmi� olur" 
R. P. DEBREYNE, La Mechialogie ou  traite des peches contre /es 

sixieme et neuvieme commadements [ Altmc1 ve Dokuzuncu 
Emirlere Kar§I l§lenen Gunahlann El Kitab1) ( 1 860) 

Lu ks 
Kadmlarm, kiic;iik bir pansiyonda kalmaktansa liiks 
otelleri yeglemek gibi kotii bir ah�kanhklan vardir. 

Philippe AUBERT, VSD dergisi (Mart 1 992) 

Lutuf 
Bir kadm, amk sevmedigi bir erkegi belleginden oy
lesine silip a tar ki, ona bah�etmi� oldugu mahrem lii
tuflan bile unutur. 

Jean de la BRUYERE, Les Caraaeres, "Des Femmes" 
[Karakterler, "Kimi Kadmlar") ( 1688)  
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M 
Macera 

Macera, i�te bundan kai;m dostum, i;i.inki.i mankafa
hk gibi "ma" i le ba�lar, facia gibi "a"  ile biter. 

Maurice DONNAY, Le Geste [Eylem] 

Makine 
Insan oylesine karma�1k bir makinedir ki, bazen onu hit; 
anlamay1z, ozellikle de soz konusu insan bir kadmsa. 

Fedor DOSTOYEVSKl 

Makyaj 
Itiraf etmeliyim ki ruj ya da pudra si.irmek, di.i�i.indi.i
gi.ini.in aksini soylemekten daha haf if bir sui;tur; an
cak, gori.ini.ildi.igi.i gibi algilamlmay1 degil, bir�eyleri 
gizlemeyi ya da bilinmemesini saglamay1 hedefleyen 
k1hk degi�tirme ya da maskarahk kadar da masum bir 
�ey degildir; i;i.inkii bu, gozi.i zorlamak ve geri;ek d1�1 
bir d1� gori.ini.i�le ortaya i;1kmakt1r, yani bir ti.ir yalan
dir. Kadmlan, tepeden urnaga eksiksiz bir �ekilde si.i
zerek degerlendirmek gerek, yani a�ag1 yukan bir ba
hg1 kafasmdan kuyruguna kadar incelemek gibi. 

Jean de La BRUYERE, Les Caracteres [Karakterler] 
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lv\AL 

Gozkapaklannm i.izerine biraz mavi far si.irdi.i ler di
ye kadmlar bizleri gokyi.izi.ini.in nurunun yi.izlerine 
indigine inand1ramazlar. 

Eugene FLEURE, Le Baluchon (Bohfa) ( 1 977) 

Mal 
lyi bir mah birkai; ki�inin birlikte goti.irmesi, koti.i bir 
mah tek ba�ma goti.irmekten iyidir. 

Mantik 

Tristan BERNARD, Ce que /'on dit aux femmes 
[Kadmlara Soylenenler) 

Asia i;ozemedigim i.ii; gizemli konu vardir: denizler
deki gel-git olay1, anlarm sosyal mekanizmalan ve 
kadmlarm manugi .  

Jean COCTEAU 

Kadmlar, mantikh olamayacak kadar hassas ve d ii� 
gi.ici.i sahibidirler. 

Mme du DEFFAND, Correspondance [Mektuplar] 

MastU rbasyon 
Kadmlan tanid1ki;a elimi daha i;ok sever oldum. 

Profesiir CHORON 

Bir kadm zaman zaman, masti.irbasyonun yerine ge
i;ebi lecek uygun bir ikame arac1 o labilir. Arna tabii 
geni� bir di.i� gi.ici.ine sahip olmak kayd1yla 

Karl KRAUS ( 1 874- 1936),  
[H. Zohn'un Karl Kraus adh yap1tmdan almma) 

Masti.irbasyonu koti.ilemeyin, o, ne de olsa insanm 
sevdigi biriyle sevi�mesinin yontemlerinden biridir. 

Woody ALLEN 
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MAZO�iZM 

Zamanla anlad1m ki, mide agnlarmdan, haz1m gii�
liigiinden ve kab1zliktan �ikayet�i olan bir�ok gen� 
k1zm biinyes inin zay1f o lmasmm ger�ek nedeni, bu 
kadar kii�iik ya�taki �ocuklarda rastlanabilecegi da
ha once aklimm k1y1smdan bile ge�memi� olan birta
k1m gizli a li�kanliklarm1�. 

Doktor J .  L. DOUSSIN-DUBREUIL, 
Des Egarements secrets [Gizli Sapkml1klar) ( 1 828)  

Kadmlar, aruk ya�larma uygun olmayan zevklerden 
vazge�mesini bilecek kadar akli ba�mda olmalid1rlar; 
onlarm yerine daha yumu�ak ve daha kalic1 sevgiler
le, dine boyun egmenin huzurunu ikame etmelidirler 
( . . .  ), i�te o ugursuz kendi kendini tatmin etme ali�
kanlig1 en �ok bu ya�larda ba�a bela olur, �iinkii bu 
yontem, art1k bir gereksinim olmaktan �1kmas1 gere
ken o zevklerin yerine ge�emeyecegi gibi, iistelik bu 
yola ba�vuran zavallilan bunamaya ve erken ya�ta 
oliime sevkeder. 

M. PARENf-AUBERT, Almanach 1 851  des mysteres de 
l' amour conjugal et de l'hygiene du mariage 

[E§lere Duyulan A§km ve Evlilik Hijyeninin 1 851 Y1ll1gi] 

Matematik 
Bir a�1gm metresine olan a�k1, ikisini birbirinden ay1-
ran mesafenin kiipii ve ayn kahnan zaman sii1esinin 
karesi oranmda azalir. 

Francesco ALGAROTII, Newtonianismo Per le dame ( 1 737) 

Mazo�izm 
Kadms1 davrani�larm ozelliklerini nevrotik o larak 
benimseyen erkege mazo�ist denilebilir, ancak bu, 
ayni davrani� ozelliklerini gosteren kadmlarm da 
mazo�ist olarak adlandmlabi lecegi anlamma gelmez, 
�iinkii bu onlarm dogal davrani� tarz1dir. 

S. NACHT, Le Masochisme [Mazo§izm) ( 1838)  
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ME<;HUL ASKER 

Me�hul asker 
Bacaklan zafer tak1 gibiydi, ama mei;hul askeri hit; 
de mei;hul degildi. • 

Henri JEANSON, P. BOlNARD'dan altnma, Un Oursin dans le 
caviar [Havyann lfinde Bir Deniz Kestanesi) ( 1 973) 

Meni hucresi 
Kadm erkegin bir kiit;iilmii� halidir. 

Erkek kadmdan iistiindiir. Kadmm yumurtas1 alt dii
zeyde bir hiicre bii;imidir, kendi kendine hareket ede
mez, oysa meni hiicresi daha iist diizeyde geli�meye 
yatkmd1r ve aktif olarak, kendi kendine hareket ede
rek <loller, buna kaq1 kadm hiicresi, pasif olarak di:il
lenir. Aynca erkekte tam olu�mam1� yumurtalar var
ken, kadmda, ilkel tiirde bile meni hiicresi yoktur ve 
bu da iistiin cinsin erkek oldugunu kamtlar. 

Mektuplar 

August STRINDBERG, De l'ln(eriorite de la femme 
[Kadmm A§ag1l1k Olma Durumuna Dair) ( 1 893) 

Her hangi bir i�levi olan yegane a�k mektuplan, il i�
kiye son verme mektupland1r. 

Etienne REY, De I' Amour [A§ka Dair) ( 1 925 )  

X . . .  adh ki�i �i:iyle derdi: " A�k mektubu yazmak ge
rek elbette. lnsanm metresinden yiiz yiizeyken isteye
meyecegi �eyler de vard1r, i:irnegin para . "  

Henri de REGNIER, Done . . .  [Demek k i  . . .  ) ( 1927) 

Memeler 
Biri;ok kadmm beyni memesinin ucundad1r! 

Mme de POMPADOUR, Correspondance [Mektuplar] 

• Yazar burada, iki dunya sava� 1 arasmdaki y1 llarda komedi piyeslerinde On 
salm1� Parysis isimli bir sana�1dan siiz ediyordu. 
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MENAPOZ 

Herkes kalp krizinden, sirozdan, kanserden dem vu
ruyor, ama ben diyorum ki, erkeklerin en kotii has
tahg1, tiim sevgisini tek bir i;ift memeyle sm1rlama 
i;ilgmhg1dir. 

Michel AUDIARD, 
[Le Pacha filminden almma, Jean Gabin'in bir repli�i] 

Biri;ok kadmda, ne zaman ki memeler sarkmaya ba�
lar, bilini; diizeyi yiikselir. 

Pierre BELFOND 

Memesiz bir kadm, yast1ks1z yataga benzer. 
Anatole FRANCE, La R otisserie de la reine Pedauque 

[Kralife Pidauque'un Kebabps1) ( 1 8 93) 

Biraz daha s1k1 olmalarm1 talep etmek herhalde sert 
bir tavir olmasa gerek . .  

GIL, J .  DELACOUR'dan almma, L'Esprit des maux 
[Belalarm Ruhu] (Balland, 1 978)  

Eskiden i;ocuklarm karruru doyurmaya yanyorlard1, 
�imdi ise sinemac1larm karru onlar sayesinde doyuyor. 

Jules ROMAINS, Knock (Gallimard) 

Me nap oz 
Eger menapoz ba�lang1cmdaki bir bakirenin karnma 
kulagmm dayarsamz, ai;1k sei;ik bir �ekilde korkuni; 
bir umutsuzluk i;1ghg1 duyarsm1z. 

CAVANNA, l:Almanach-Agenda 
[Yilhk Ajanda] (Belfond, 1984)  

Belirli bir ya�tan itibaren kadmlar kocalarm1 amk 
adetlere gore aldatmazlar. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou l'Antidictionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da Kar§lt-Sozluk] (Denoel, 1 9 8 1 )  
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MERAK 

Merak 
Eger kadmlar soru sormasm1 bilmeselerdi, kim bilir 
ka� tanesi soyleyecek hi�bir �ey bulamazd1. 

Mesafe 

Emile HENRIOT, Eloge de la curiosite 
[Merakm Ovgusu) ( 1 927) 

l�giidiisel olarak erkekler kadmlan iki kategoriye 
aymrlar: gerektigi gibi olanlar ve gerekenler ... Melek 
ve hayvan. Kadm1 yiiceltmek de, a�agilamak da aym 
kap1ya �1kiyor: kadmla aramza mesafe koymaya. 

Fran�oise PAR11JRIER, La Prudence de la chair 
[ Vucudun Sakmmas1) ( 1 867) 

Meteoroloji 
Havaya ne kadar giivenirseniz, erkeklere de o kadar 
giivenin. 

Mme de  GENUS, Memoires [Amlar] 

Metres 
Eger tek bir metresiniz varsa, o da kanmz kadar can 
s1k1c1 olabilir. 

Lord BYRON, ( 1 8 10) 

Yeni bir metres edinmekten daha keyifli tek bir �ey 
vardir: eski bir metresten kurtulmak. 

William WlCHERLEY ( 1 679) 

Bir metresle evlenmek, bayat bir butun amklarmdan 
k1yma yapmaya benzer. 

Jean-Louis COMMERSON, Les Pensees d'un emballeur 
[Bir A mbalajanm DU§unceleri) ( 1 85 1 )  
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Mide buland1r1c1 
Kadmlann aruk mi de bulandmc1 f 1kralara giilmek
ten vazge�ecekleri gun, diinyamn sonu gelmi� de
mektir. 

Jules et Edmond de GONCOURT, Journal (Gunce) ( 1 8 55) 

Milyarder 
Bir milyarderin sadece kii�iik parmag1m oynatmakla 
yetinerek elde edemeyecegi tek �ey kadmdir. 

Phillipe BOWARD, Douz;e mois et moi 
(On lki Ay ve Ben) (Stock) 

Misyoner pozisyonu 
Cinsel birle�me i�in dogal konum, kadmm s1rtiistii 
yatmas1 ve qinin iizerine yatmas1m kabullenmesidir. 
( . . .  ) Bu yoldan aynlanlar �iddetle kmanmah ve dog
ru konumu almaya zorlanmahd1rlar, aksi halde gii
nahlan bag1�lanmaz, �iinkii dogal diizene aykmhk, 
me�ru e�lerden �ok fahi�elere ozgiidiir. 

Peder LOlNEL, Traite de chastete [/((etin El Kitab1) 

Miza� 
Kotii evliliklerin nedeni, �ogu kez, kadmm mizac1 ve 
kaprisleridir. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille OU Conseils sur l'education 

[K1z;1ma Mektuplar, ya da Egitim Oz;erine Ogutler) ( 1 843) 

Kadm, batmanm kader oldugu bir denizdir, 
Hi�bir �ey onun dengesiz mizac1m yau�uramaz. 

Fran�ois de MALHERBE, Stances [Kesimler) ( 1555-1628 )  
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MODA 

Mada 
Erkekler i;ogu kez kadmlardan intikam almak ii;in 
olmayacak modalar yaraurlar. 

Roland BARTHES'm soziinii ettiti bir Amerikah ruh hekimi, 
Le Nouvel Observateur dergisi (28 Mart 1 966) 

Ancak saf ruhlu ki�iler kadmlarm ortiinmek ii;in gi
yindiklerine inanabi lir. Onlarda utanma duygusu 
yoktur. Riizgarh bir giiniin azizligine ugrama pahas1-
na sokakta k1sa etekle yiiriidiiklerind.e, gelene gei;ene 
popolanm sergilemek umurlannda degildir. Tiim 
dertleri, eteklerinin hemcinslerininkinden be� santim 
uzun olup olmad1g1dir. 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[Yakmdan lncelenmi§ Halleriyle Kadmlar] (Fayard, 1 96 1 )  

Kadmlar modaya taparlar, i;iinkii yenilik her zaman 
geni;ligin bir yans1mas1dir. 

Mlle de SCUDERY, Conversations de morale 
[Ahlak Sohbetleri) 

Geni; kizlar, asla modanm gereklerine korii koriine 
uymaym, ortiilii ve ii;ine kapah olmaya devam edin . . .  
Unutmaym k i  bedeniniz, heniiz kotiiliiklerle kaqila�
mam1� olan ruhunuzun bugiine kadar bannd1g1 kut
sal tapmakur ve namahrem gozler de, t1pk1 zehirl i 
nefesin hassas i;ii;egi soldurdugu gibi, onu kurutur. 

Mutfak 

Kontes de DAX, Conseils aux en( ants de Marie 
[Kutsal Meryem'in Evlatlarma Ogutler) ( 1 864) 

Yemek kitaplan sadece erkeklerin imzasm1 ta�1d1kla
nnda ciddiye alm1rlar. 

August STRINDBERG, De l'ln(eriorite de la femme 
[Kadmm A§ag1l1k Olma Durumuna Dair) ( 1 893) 
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MOZiK 

Mucevher 
Bir kadma hediye verecegim diye koskoca ay1 gokte
ki yerinden sokiip almaya kalk1�ma bo�una, Cartier 
gibi iinlii bir miicevherciye git daha iyi. 

SAN-ANTONlO, Les Mots en epingle 
[One <;:1km1§ Sozcukler) (Fleuve noir, 1 980) 

Bir kadma hii;bir zaman ta� atmamak gerek, tabii 
k1ymetli ta�lar harii;! 

Gabriel DOMERGUE ( 1 94 1 )  

Kadmm en iy i  dostu elmaslard1r. 

MUlk 

Anita LOOS, Les Hommes pre(erent les blondes 
[Erkekler Sar1§mlar1 Sever) 

Kadm bizim miilkiimiizdiir, ama tersi gei;erli degil
dir; i;iinkii kadm bize i;ocuk verir ama erkek ona i;o
cuk vermez. Dolay1S1yla, nas1l meyve agac1 bahi;1va
na aitse, kadm da erkegin miilkiidiir. 

Muzik 

I .  NAPOLYON, 
[Medeni Kanun'un 1 124. Maddesi'nin Onsozu) 

K1zlarm miizik egitimi i;ok dikkatli y iiriitiilmelidir. 
( . . .  ) Miizik, baz1 geni; k1zlarda sinirsel bir sarsmuya 
ve ergenlik donii�iimlerinin erkenden ba�lamasma 
neden olabilir. 

Doktor J. B. FONSSAGRIVES, L'Education physique des jeunes 
(illes [ Genf K1zlarm Beden Egitimi) ( 1 869) 
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N 
Nam us 

Bir geni; kmn namusu kendine aittir: 0 yiizden onu 
iy i  korur; b i r  kadmm namusu ise kocasmm malidir: 
0 yiizden de 0 kadar i;ok ozen gostermez. 

L.-S. MERCIER, Tableaux de Paris [Paris 'ten Tablolar] 

Nefes ali�veri� inden bile namus ak1yordu, ama ne 
yaz1k ki uknefesti. 

Eugene LABICHE, Faut-il le dire? 
[Soylemeye Gerek Var m1?) ( 1 872) 

Namus, t1pk1 kargalar gibi, harabelerin iizerine tiiner. 
Anatole FRANCE, IA Rotisserie de la reine Pedauque 

[Kralife Pedauque'un Kebabpsr) ( 1 893) 

Kadmlarm namusu seyyar kum gibidir. 

Oi.i�es D'ABRANTES, Memoires (Anrlar) 

Namuslu kadmlarla kaq1la� 1lan en biiyiik giii;liik, 
onlan ba�tan i;1kartmak degil, kapali bir mekana sii
riikleyebilmektir. <;:iinkii onlarm namusu, aralik du
ran kap1lardan olu�mu�tur. 

Jean GIRAUDOUX, Amphitrion 38 (Ev Sahibi 38) 
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NAMUSLU 

Bir k1zm namusuna "tecaviiz" eden bir erkek, bir er
kegin ozgiirliigiine tecaviiz eden bir k1zdan daha az 
sw;ludur. 

Jean DUTOURD, Le Petit Don Juan 
[Kiifiik Don Juan) ( 1 955) 

\;1ghk �1ghga bagmyordu, sanki namusunu bozmak 
istemiyorlarm1� gibi .  

Jules RENARD, Journal (Gunce) ( 1 8 99 )  

Namuslu 
Tiim namuslu kadmlarda ashnda gizli bir fahi�elik 
ozlemi vardtr. 

France ROCHE, (7 a Paris dergisinden ahnma) 
(26 Ekim 1988)  

-Yani �imdi namuslu kadm diye bir �ey var m1 ? 
-Var!  Hem de san1ld1gmdan fazla, ama gene de id-
dia edildigi kadar �ok degil. 

Alexandre DUMAS fils, L'Ami des femmes 
[Kadtnlann Dostu) ( 1 864) 

Gene de namuslu kadmlar vardtr: Hi� bu i�e heves
lenmemi� olanlar ve daha ilk gebeliklerinde, dogum 
sirasmda olenler, tabii eger kocalannm onlan bakire 
olarak ald1gm1 varsayarsak. 

Honore de BAlZAC, Physiologie du mariage 
[Evliligin Fizyolojisi) 

Bir yanda, kendiliginden namuslu olan kadmlar var
d1r, ote yanda, biitiin giinahlan i�ledikten sonra na
muslu olmaya karar veren tiim otekiler . . .  

Alfred CAPUS, Les Maris de Leontine 
[Uontine'nin Kocalari) ( 1 900) 



NANKORLOK 

Kadmlan o kadar aptalca bir zihniyet ii;inde egittik 
ki, namuslu olmay1 bile beceremeyecek durumdalar. 

Emile ZOLA 

Namuslu kadmlar, siirekli olarak i�lemedikleri gii
nahlann yas1m tutarlar. 

Sacha GUTTRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 94 7) 

Kadmlann namuslu olu�u, i;ogu kez erkeklerin bece
riksizliginden kaynaklanmaktadir. 

Paul-Jean TOULET, Le Carnet de Monsieur du Paur 
[Mosyo du Paur'un Defteri) 

Namuslu kadmlar kimlerdir? 
Diger kadmlann para kaq1hgmda satttklanm beda
vaya verenler. 

Kontes DIANE, Livre d'or [Altm Defter) ( 1 895)  

Kans1 tesadiifen de olsa namuslu olan bir erkek, b ir 
facia ile birlikte mutlu ya�ayan biridir. 

EURIPIDES, Les Cretoises, fragments 
(Giritli Kadmlar, almt1lar) (MO. 5. yi.izyi l )  

Namuslu kadmlar i;ok s1k1c1d1rlar, i; iinkii bacaklan
m sadece sevi�mek ii;in ai;arlar. 

Nankorluk 

WOLINSKI, Les Pensees [Dup4nceler) 
(Le Cherche-Midi, 198 1 )  

Kadm asla onun ii;in neler yapild1gm1 gormez; sade
ce nelerin yapilmad1gm1 goriir. 

Georges COURTELINE, La Paix chez soi 
[Evdeki Huzur) (Trielle, 1 903) 
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NEFRET 

Nefret 
Isird1g1 zaman avm1 b1rakmayan buldoglann i;enesi 
bile, nefret eden bir kadmm parmaklan kadar inati;1 
olamaz. 

Jean GIRAUDOUX, Pour Lucrece [Lucrece ls=inl (Grasset, 1953) 

Ne�e 
Anneler, ( . . .  ) baz1 geni; k1zlann i;ogu kez yerli yersiz 
kaptld1klan yak1�1ks1z ne�e nobetlerine kaqt tiim 
giii;leriyle miicadele etmelidir; bunlar biiyiik oli;iide 
sinirlerin bozulmasmdan kaynaklamyorsa da, gene 
de yatt�tmlmalt ve neredeyse bir sakatltk gibi deger
lendirilmelidir. 

Mme A. MAUNOS-LAFFITIT, L'Education du (oyer
Co11seil aux meres qui elevent leurs (illes [ Yuva Kurma 

Egitimi-Krz <;;ocuklannr Yeti!jtiren Annelere Ogutlerl ( 1 850) 

Tiim zamanm1 bir kadmla payla�anm, nqeli bir giin 
gei;irmesi olanaks1zd1r. 

Simonide cl' AMORGOS, Fragments [Pars:alarl (MO VI. yiizy1l) 

Nitel ik 
Bilini;li olmak, yiizeysellik, sattltk olmak: Geri;ege 
ayak uydurmak ii;in gerekli olan tiim nitelikler bun
lardtr. 

Philippe SOLLERS, Femmes [Kadrnlarl (Gallimard, 1 983)  

Bir kadm ii;in en degerli, en istenen nitelikler, yumu
�akltk, safltk ve ali;akgoniill iiliiktiir, bu iii; k1z karde� 
asla birbirinden aynlmamaltd1r. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille OU Conseils sur /'education 

[K1z1ma J\fektuplar, ya da Egitim Uzerine Ogutlerl ( 1 843) 
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NONO� 

Nono� 
Ey romanlarm, �airlerin, �eytanm kadmlan! 
Kalbi uka� olan �i�eler !-Ses, atq, 
Riizgar, �im�ek, ytldmmlar, seller !-Ben ise, yahu, 
Tiim bu lavlarm yerine 1hk�a kiilleri yeglerim. 
Ben bir hizmet�i istiyorum, bir kole degil, 
Ben bir nono� istiyorum, bir zorba degil. 
Senede dort yiiz kere atqlenen bir Lea yerine . . .  
Sakin, �irkin ve biraz aptal olan Margot'yu yegle
nm . . .  
Olmaz olsun giizeller! Margot, gel benim s1gmag1ma. 
Feda olsun on yanardag bir kii�iik sobaya. 

Victor HUGO, Porte(euille [ Ciizdanl ( 1 85 3) 



0 
Organlar 

Kadmlann organlanm burada betimlemeye kalkma
yacag1m, t;iinkii onlar igrent;tirler. 

UNNE, Historiae naturalis 

Osuruk 
Su ozelligin farkma varm1� olmak beni gururlandir
d1: Bir kadm osurdugu zaman, hemen ardmdan ok
siiriir. 

Jules RENARD, Journal (G14nce) ( 1 8 87- 1 910 )  

Oto psi 
Bir kadm1 inceleyelim. 
Bir kadm1 uzunlamasma kesersek, yiizde 70'inin su, 
yiizde 30'ununsa a�km merkezi olan t;e�itli kirmm 
lifli etlerden olu�tugunu goriiriiz. 

Pierre DESPROGES, Vivons heureux en attendant la mort 
[Dl14m14 Beklerken Mutlu Ya§ayal1m) (Le Seuil, 1 983) 

Bir kadm nedir bilir misiniz ?  Kirk kilo su, sekiz kilo 
yag, dort kilo kiret;, yiiz yirmi yedi gram �eker ve on 
iki gram demir. 

Roland DORGELES 



OTOSTorc;::u 

A�k! Yani �imdi bir solunum ayg1um, bir sindirim 
sistcmini, bagirsaklan, d1�k1lama organlanm, siim
kiiren bir burnu, yemek yiyen bir agz1, bir ter koku
sunu mu seviyoruz? Biitiin bunlan biraz dii�iinebil
seydik o kadar deli olur muyduk? 

Paul LEAUTAUD, Passe-temps [ Vakit Oldurme] 
(Mercure de France) 

Otostopgu 

Oy 

Otostop<;u bir kadm, genellikle giizel, k1sa etek giy
mi� ve tam da kanmzla yolculuk ederken oniiniize 
<;1kan bir kadmdir. 

Woody ALLEN 

Kadmlarm oy vermesme mn vermek kadar lncil'e 
aykm ba�ka bir �ey olamaz. 

Harper's Magazine (Kas1m 1 853 )  

Doga geregi ve  hukukla veri durumunun <;ak1�t1g1 o 
gokten indirilmi� yasalardan biri sayesinde, kadmlar 
oy hakkma sahip degildir. Tann kadmlan ev ; �leriyle 
ugra�mak iizere yaratm1�t1r. 

Frarn;ois GUIZOT, La Democratie Paci(ique 
gazetesinden almma ( 1 0  Ocak 184 7) 

Oyuncak 
Kadmlar insam dii� kmkhgma ugraur. Onlar, bir sii
re sonra oynamaktan s1kild1gm1z oyuncaklara ben
zer. Ancak rahathkla kmp att1g1mz oyuncaklanmzm 
tersine, onlar sizi par<;alay1p atarlar. 

Henri JEANSON, La Volonte [lrade] ( 1925-1 934) 
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0 
Dfke 

Bir kadm ofkelendiginde, dort tane ufac1k opiiciik 
onu teselli etmeye yeter. 

Carlo GOLDONI, La Bottega di ca((e, I. Perde, XV. Sahne 

DI urn 
Eger bir kadm beni oldiiriirse, bilin ki giilmektendir. 

Jules RENARD, Journal [ Gunce) (1 898)  

Ag1hmda iki okiiz var. 
K1Z11 lekeli iki biiyiik okiiz ( . . .  ) 
Karim J eanne'1 severim, ama! 
Okiizlerim olecegine kanmm olmesini yeglerim. 

Pierre DUPONT ( 1821-1870) 

Kadmlarm olmesi gereken tek bir tarih vardir, o da 
amk sevilmediklerinde. 

Sophie GAY, Un Mariage sous I' Empire 
[lmparatorluk Doneminde Bir Evlilik] 

A�k1mdan olmem olanaks1z, �iinkii i� oraya varma
dan hep uyuyup kahyorum. 

WOLINSKI, La Morale [Ahlak) (Le Cherche-Midi, 1 992) 
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OPOCOK 

Opucuk 
Benim i�in k aq1t cinsten birini agzmdan i:ipmek, bir 
kurbaga ya da y 1lam yalamak kadar igren�tir. 

Eulodia BRIGHTON, God for ever (Sonsuza Dek Tann) ( 1 9 19 )  

Ovgu 
Kadmlar hakkmda fazla i:ivgiilii si:izler sarfetmekle 
hata ettim, �iinkii giiliin� duruma dii�tiim. 

Pierre Joseph PROUDHON, 
IA Pornocratie ou les femmes dans les temps modernes 

[Pornokrasi ya da Modern c;Aglarda Kadm) ( 1 8 75) 

OzgurlUk 
Kadm i�in i:izgiirliik, sadece yuva kurma hakkmdan 
ibaret olabilir. 

Kont de SAINT-SIMON, Le Peuple gazetesi 

Ozlem 
Yemege davet ettigimiz bir kadm1 diizmek zorunda 
olmad1g1m1z o eski zamam i:izledim. 

WOUNSKI, La Morale (Ahlak) (Le Cherche-Midi, 1 992)  

Ozur  
Bir kadm haks1z oldugunda, si:ize ondan i:iziir dileye
rek ba�lamak gerek. 

Francis de CROISSER, Les Marionnettes [Kuklalar) 

Kadmlar ancak cezalandird1ktan sonra aff ederler. 
Mme de GIRARDIN (Delphine Gay), 

Lettres parisiennes [Paris Mektuplan) ( 1 1  May1s 1 837) 

Kadm her �eyi affedebilir, istenmemek hari�. 
Alfred de  MUSSET, La Confession d'un enfant du siecle 

[Bir Yuzy1l <;:ocugunun Gunah <;:1karmas1) ( 1 836) 
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OZVERi 

Ozveri 
Geni; k1zlara, giindelik ya�amda sorun i;1kartmama
y1, iyi ve dii�iinceli olmay1, yani eksiksiz bir ozveri 
ii;ermesi gereken bir kadm roliinii ogretin. 

Mme A. MAUNOS-LAFFITTI, L'&lucation du (oyer
Conseil aux meres qui elevent leurs (illes [Yuva Kurma 

Egitimi-K1z (:ocuklanm Yetiitiren Annelere Ogutler) ( 1 850) 

Ozveri, kadmm ya�anusmda pek i;ok sorunu i;ozer. 

Mme de MAINIBNON, Correspondance [Mektuplar] 



p 
Para 

Kadmlar sadece, elinizdeki tiim paray1 harcama yete
negine sahip eklemli cinsel organlardir. 

William FAULKNER, Mosquitoes ( 1 927) 

Para, kadmlara benzer: Eide tutmak i-;:in biraz onun
la ilgilenmek gerekir . . .  yoksa gider bir ba�kasm1 mut
lu eder. 

Edouard BOURDET, Les Temps di((iciles 
[Zor Donemler] ( 1 93 1 )  

Bir kadmm avcuna n e  kadar -;:ok para s1gabilecegini 
tahmin edemezsiniz, hele o avu-;: ufac1ksa. 

Henri MEJLHAC ( 1 880) 

Bizi param1z i-;:in seven kadmlar gayet key if vcricidir
ler: \:iinkii hi-; degilse onlan elde tutmak i-;:in nc yap
mam1z gerektigini biliriz. 

Francis BLANCHE, Les Pensees (Diijiinceler] 
(Le Cherche-Midi, 1 984)  

Kadm, para harcayan bir kam1�t1r. 
Jules RENARD, Journal [ Giince] ( 1 904 ) 
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PARA 

Kadm dogal yap1s1 itibariyle ne comert ne de verici
dir: 0 sadece kocasmm ya da sevgilisinin parasm1 
harcamay1 bilir . .  

Jules et Edmond d e  GONCOURT, Journal (Gunce] 

Kapatmalar hep sevileceklerini dii�iiniirler, kendileri
nin de sevebilecekleri ak1llanna gelmez, oyle olma
sayd1 para biriktirirlerdi. 

Alexandre DUMAS fils, La Dame aux camelias 
[Kamelyali Kadm] ( 1 848) 

Parah bir kadm, her tarafi para dolu; boynunun �ev
resi ve bacaklannm aras1. 

Anton <;:EHOV, Carnet de notes [Not Def ten] 

Hayvanat bah�esinde iki k1z maymunlan seyrediyor. 
Biri otekine, 
-Ne kadar da etkileyiciler, oyle degil mi diyor: Ah 
bir de paralan olsa! 

FORAJN'in bir karikatiiriiniin alt yaz1s1 ( 1 9 1 1 )  

Erkekler para sahibi olmak i�in yaraulnu�lardir! 
Arna kadmlar oyle degi l. Onlar, para istemek i�in ya
raulm1�lardir. 

Nadine de ROTSCHILD, Le Figaro gazatesi (4 May1s 1 987) 

Bedavaya elde ettiginiz kadmlann otekilerden daha 
pahaliya mal olduklanm soylemek yanli�ur. <;:iinkii, 
para vererek elde ettiginiz kadmlar i�in de aym har
camalan yapacagm1z gibi, iistelik onlara vereceginiz 
para yanmda size vermedikleri sevgiyi de hesaplama
mz gerekir. 

Maurice MAGRE, La Conquete des (emmes
Conseils a un ;eune homme [Kadmlarm Tavlanmas1-

Bir Delikanl1ya bgutler] (Fasquelle 1 908) 
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PASCAL (BLAISE) 

Parisl i kadm 
Parisli kadm kimdir? Giizel degildir, olsa olsa alimli 
diyebiliriz. Viicudu hii; de heykel gibi degildir, bu kii
i;iik bedeni i;ogu kez s1skac1kt1r, sanayide i;ali�arak 
bii;imlenmi�tir, yani anlayacagm1z, kaya gibi bir ka
dmdir ve Yunanli tanni;alarla ilgisi yoktur. 

Guy de MAUPASSANT, Gil Blas (29  Ekim 1 88 1 )  

Nerede olursamz o lun . . .  ister bir eglence partisinde, 
ister bombalann altmda, bodrum katmda ya da gok 
yiiziinde, hapishanede ya da sefarette, Ekvator'da ya 
da Trondhjem' de, yamlmayacagm1zdan ve dogrudan 
dogruya ilgi i;ekeceginizden emin olabilirsiniz, size 
tek sorulan soru, Parisli kadmm o me�hur vajinas1-
dir! Kaqm1zdaki erkek derhal kendini onun bacak
lan arasmda, tam bir mutluluk saras1 nobetinde, Pa
risli kadm1 co�kusuyla doldurarak bir birle�me ui;u
�unda dii�lemeye ba�lar. 

Louis-Ferdinand CELINE, Nord [Kuzey] (Gallimard) 

Pasakh 
Pasakli bir kadm, hakli olarak ev diizenini bozan bi
ri olarak goriiliir; istedigi kadar bu pasakliligm1 yii
ziiklerle, tiilden dantelden pa�ali incik boncuklarla 
siisleyip gizlemeye i;ali�sm, tek ba�ard1g1 �ey, ozensiz
ligini daha parlak bir �ekilde o rtaya koymakur. 

J. B. J. de CHANTAL, La Civilite des jeunes personnes 
(Genf Bayanlarm Kibarl1g1] ( 1 843) 

Pascal (B iaise) 
Bize spazmm sonsuz i;arp1mm1 oneriyorsunuz. Olur 
mu ey sersem! Hele once Pascal'm dii�iincelerinden 
bir almu okuyunuz ve derhal en giizel i;1plak kadma 
bile sirt i;evirirsiniz. 

Jules RENARD, Journal (Giince) ( 1 8 87-1910) 
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PATEN 

Paten 
Modamn da etkisi var ku�kusuz ama, gen;ek neden 
hijyendedir. Doktorlar bi rden paten kaymamn ka
dmlar i<;in i:iliimciil oldugunu ke�fettiler. 

L'Echo gazetesi (4 Temmuz 1 886) 

Penelopeia 
Penolopeia, Odysseus'un, uzun yolculugundan sonra 
katlanmak zorunda kald1g1 son smavd1. 

Penis 

Jean COCTEAU, Le Testament d'Orphee 
[ Orpheus'un Vasiyeti) ( 1 925) 

Doga, erkege, kadmlan yirmi di:irt saatte bir kurma
sm1 saglayan bir anahtar hediye etti. 

Victor HUGO, Porte(euille [ C1h·dan] ( 1 830-1 833) 

Peruk 
Bu kadmcagmn sa<;lanm siyaha boyad1gmdan ku�
kulamhyor. Oysa o sa<;lanm satin ald1gmda zaten si
yahular. 

Gotthold Ephraim LESSING, J. Fourastie'den ahnma, 
Le Rire, suite [Gu/me, II. Bo/Um] ( Denoel I Gonthier, 1 983) 

Pohpohlama 
Giizel kadmlar sevilmck ister; <;irkin olanlar say1l
mak ister; ya�hlar hem i:igiit hem de sayg1 bekler; di
�i enteller iinlii olmak ister ve kendilerine hayran 
olunmas1m bekler; ama hepsinin ortak noktas1 poh
pohlanmak istemeleridir. 

Mme du CHATELET, Correspondance [Mektuplar] 

Kadmlann en <;ok ho�una giden �ey, zekalan konu
sunda pohpohlanmakur. 

Jules RENARD, journal [G14nce) ( 21 May1s 1 8 95)  
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PURO 

Portekizli kadin 
Kilba�m1z kutlu olsun . . .  

SAN-ANTONIO, San-Antoniaiseries 
(San-Antonioc.a Sapnal1klar] (Fleuve Noir, 1 98 9 )  

Sarm1sakla beslenen ve kadmlan b1y1kli -hatta o ka
dar ki, eger Picasso 'nun tablolarma konu olsalard1, 
bir dudakla bir koltuk alum ay1rmas1 �ok zor olur
du- bir halk olan Portekizliler hakkmda daha ote soz 
soylemeye ne gerek var. 

Philippe VAL, La Grosse Bertha dergisi (25 Temmuz 1 99 1 )  

Pozisyon 
Kadmlar once kollanmzdad1rlar -sonra s1rumza bi
nerler- sonunda da tepenize �1karlar. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [ Kadmlar ve Sen] (Solar, 1 94 7) 

Kadmlarla once yan yana, sonra yii z yiize olunur, en 
sonunda da sirt �evrilir. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [ Kadmlar ve Sen] (Solar, 1 94 7) 

Pura 
Kadm bir puro gibidir. Onu s1k s1k yeniden ate�le
mek gerekir. 

Arthur RUBINSTEIN 

Kadmlar purolara benzerler: Ilk ii�te birlik kesimi en 
lezzetlisidir. 

WOLINSKI, Charlie-Hebdo dergisi ( 1 97 5) 
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R 
Rastlant1 

Kadmlarla rastlant1lar arasmdaki fark �udur, baz1 
rastlant1lar kesinlikle aldattc1 degildir. 

Roman 

Patrick SEBAS11EN, Le Masque et les plumes 
[Maske ve Tuyler) (Carrere I Lafon, 1 986) 

Romanlann tehlikesi sadece gern;lik y1llanyla sm1rl1 
degildir. ( . . .  ) Onlan okumaya dalan bir evli kadm, ev 
i�lerini, hatta e�lik ve annelik gorevlerini unutur. 

Baron de MENGIN-FONDRAGON, 
Lettres a ma (ille ou Conseils sur /'education 

(K1z1ma Mektuplar, ya da Egitim Ozerine Ogutler] ( 1 843) 

Soyle i fade etmeme izin verirseniz, kadmlar, zekala
nmn ve dii� gii.;lerinin k1vrakltg1 yiiziinden, erkekle
re k1yasla okuduklanndan .;ok daha fazla etkilenir
ler. Saglam metinlerin onlann erdemJerini bazen ne 
derecede geli�tirebildigini gorseniz, �a�mrsm1z; an
cak kotii kitaplann da onlan hangi ka.;m1lmaz ve se
fil zaaflara siiriikledigini gormek de iirkiitiiciidiir. 

Monsenyor DUPANLOUP, Quelques conseils aux femmes 
chretiennes qui vivent dans le monde (Sosyete Hayatmda Yer 

A lan H1ristiyan Kadmlara Baz1 Ogutler) ( 1 8 66) 
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RUH 

Namuslu bir k1z asla roman okumaz, okursa da na
musunu yitir ir. 

Ruh 

Peder REYRE, L'Ecole des jeunes demoiselles 
(Genf Hamme(endiler Okulu] ( 1 846) 

Bacaklan fazla k1sa olan bir kadmm ruhuyla i lgilen
mek ne derecede miimkiindiir? 

Henry de .MONTilERLANT, Carnets, 1 930-1 944 
(Cep De(terleri, 1 930- 1 944( (Gallimard) 

Nas1l ki davullarm kof giiriiltiileri veletlerin ruhuna 
hitap ediyorsa, hi�bir anlam ta�1mayan laflarm kof
lugu da, k1zlarm ruhuna hitap eder. 
Georges COURTELINE, Le Philosophie de Georges Courteline 

[Georges Courteline'in Felse(esi] ( 1 927) 

Kadmlar ruhu bedenden ayirmay1 bilmezler. 
Charles BAUDELAIRE, Mon coeur mis a nu 

[A pk Y ureklilikle] ( 1 887) 

Biiyiik f ilozoflardan biri, ruhun, yani bizim ruhumu
zun, epifiz bezinde bulundugunu iddia ederdi. Eger 
kadmlarm da bir ruhu oldugunu kabul edecek olsay
d1m, onu nereye koyacag1m1 gayet iyi bilirdim. 

Rus kadmlan 

Denis DIDEROT, Les Bijoux indiscrets 
[Merak/1 Mucevherler[ 

Rus kadmlan en �ok kocalanndan iyi bir dayak ye
diklerinde zevk alirlar. 
J. RICHARDSON PARKE, Sexualite humaine: un traite medico

litteraire sur /es lois, /es anomalies et /es rapports du sexe 
[lnsan Cinselligi: Cinsel lli§kiler, Cinsel Yasalar ve Cinsel 

Anormallikler Ozerine T1bbi ve Edebi B ir El Kitabi] ( 1 906) 
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Sac topuzu 
Erkeklerin pantolonlanmn f ermuvarlanm yoklad1k
lan gibi, kadmlar da sa� topuzlanm yoklarlar. 

Saclar 

Henry de MONTHERLANI, Oirnets, 1 930- 1 944 
[Defrerler] (Gallimard) 

K1z �ocuklarda, diger cinsteki �ocuklardaki gibi, hat
ta belki de onlardan daha bile fazla oranda, beyin 
hastaliklanna tutulma egilimi vardir ve bu durum, 
kafay1 s1cak tutan uzun sa�larla dola�ma ah�kanhk
lan nedeniyle daha da kotiiler. 

Doktor J. B. FONSSAGRIVES, L'Education physique des jeunes 
(illes [ Genf Kii:larm Beden Egitimi) ( 1 869) 

Sadakat 
Sadik. Ne yaz1k ki bu aruk sadece kopeklere verilen 
bir s1fa tor. 

George de PORTO-RICHE, Le Cieil homme [Y<I§/1 Adam) 

Sadik kadmlar hep birbirine benzer, hep sadakatleri
ni dii�iiniirler, ama asla kocalanm dii�iinmezler. 

Jean GIRAUDOUX, Amphitryon 3 8  [Ev Sahibi 3 8) (Grasset) 
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SADAKAT 

l�te kmm, erkegin sirf sadakatsizliginin, ender du
rumlar d1�mda, i;ocuk iizerinde hii;bir etkisi olmad1-
gm1, buna kaq1hk sadakatsizlik yapan bir kadmm 
k1sa siirede annelik vasfm1, bedensel ai;1dan dahi yi
tirdigini ogrendiginde, kadmm mutlak sadakatinin 
ne kadar onemli oldugunu anlayacaksm. 

Alexandre WEILL, Si ;'avais une (ille a marier 
[Evlendirecek Bir K1z1m Olsayd1) ( 1 860) 

Bir kadmm tek bir erkege sadakatine, namus denir. 
Bir erkegin tek bir kadma sadakatine, a�k denir. ( . . . ) 
Kadm, tek bir erkege mutlak bir sadakat gosterme
den namuslu olamaz. Ancak koca, kansma sadakat
sizlik gosterdi diye namusunu yitirmez. 

Alexandre WEILL, Si ;'avais une (ille a marier 
[Evlendirecek Bir K1z1m Olsayd1) ( 1 860) 

Aym anda biri;ok erkege birden ac1 i;ektirmekten ho�
lanmayan ve tek bir erkek iizerine yogunla�may1 yeg
leyen kadmlar vardir: l�te bunlar sad1k kadmlardir. 

Alfred CAPUS, Notes et penses [Notlar ve Du§unceler) 

Bir varm1� bir yokmu�, sad1k bir erkek varm1� . . .  Bu 
giizel b i r  hikaye. B ir  varm1� b ir  yokmu�, sad1k b ir  k a
dm varm1� . . .  Bu bal gibi bir peri masah! 

Maurice JEANNERET 

Sadik bir kadm, aym anda ancak tek bir a�k ya�aya
bi len bir kadmdir. 

Lord LITrON ( 1 849) 

Kadmlar aslmda size sad1k kalmay1 i;ok isterlerdi. 
Arna tab i i  ellerinden gelseydi . . .  

Marcel ACHARD, Colinette ( 1942) 
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SADAKATSiZLiK 

Sadakatsizl ik 
Karmm adam gibi diizme ah�kanhgm1 edininiz, boy
lece onu dostlanmz taraf mdan becerilmek zorunda 
kalma zahmetinden kurtarm1� olurs unuz. 

SAN-ANTONIO, Les Mots en epingle 
(One <;;1km1§ Sozcukler) (Fleuve noir, 1 99 1 )  

B i r  kadm, arkada�lanndan birine neden b i r  slirli sev
gilisi oldugunu ai;1klamaya i;ah�irken �oyle demi�: 
Peki ama yagmur yagd1gmda ve camm s1k1ld1gmda 
ba�ka ne yapabilirdim ki?  

Jules et Edmond de  GONCOURT, ldees et sensations 
[DU§unceler ve Duyumlar] 

Kimi kadmlan kocalanna hala baglayan yegane bag, 
sadakatsizlikleridir. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1947) 

Sevgilisiyle birlikte i;ekip giden bir kadm, kocasm1 
terketmi� say1lmaz, onu sadakatsiz bir kandan k ur
tarm1� olur. 

Sacha GUifRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 947) 

Ya�am boyunca sad1k kalmak pek zor degildir; an
cak oldiikten sonra Tann'nm kaq1sma, kansm1 hit; 
aldatmam1� biri olarak i;1kmak . . .  i�te bu i;ok utani; 
vericidir! 

Jules RENARD, journal [Gunce) ( 1 902) 

Ve Jean, Madeleine'i oldiirdli. 
l�te Madeleine'in Jean'1 aldatma ah�kanhgm1 yitir
mesi a�ag1 y ukan bu tarihlere rastlar. 

Alphonse ALL.>\IS, CEuvres anthumes 
[Olmeden Onceki Yap1tlar] 

1 9 3  



SANAT 

Sadakatsizligin kadmlarm canm1 s1kmasmm nedeni, 
rakiplerine verdigi zevktir. 

Mlle de LESPINASSE, Correspondance [Mektuplar) 

San at 
Kadm sanattan ho�lanmaz da, anlamaz da . . .  

Joseph PELADAN, La Science de /'amour 
(Ajkm Bilimi) ( 1 9 1 1 )  

Kadm ressamlann biiyiik bir i;ogunlugu yarat1c1 bir 
imgelemden tamamen yoksundur ve teknik diizeyle
ri ortadan oteye gei;mez: i;ii;ekler, natiirmortlar, port
reler . . .  Geri;ek bir yetenekle pek kaqila�amay1z, kar
�ila�sak bile, i;ok kez, ba�ka ozellikleri nedeniyle bu 
yetenegin entellektiiel hiinsahg1 hemen kendini belli 
eder. 

Doktor P. J. MOEBIUS, De la debilite mentale physiologique 
chez la femme [Kadmdaki Fizyolojik Zeka Geriligi] ( 1 900) 

Sap1khk 
Bir kadm, y iireginin sap1khgm1, en kolay bir ba�ka 
kadma aktanr. 

Mme de STAEL, Corinne 

Sayg1 
Sabredin! 
Eninde sonunda onlara sayg1 duymamm engelleyen 
biqeyler yap1veriyorlar. 

Sacha GUITRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 947) 

Sadece arzulamad1g1m1z kadmlara sayg1 duyanz. 
Roland DORGELES, Montmartre, mon pays 

[Montmartre, Olkem) ( 1 927) 
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SERVET 

Sayg1 duydugunuz bir kadm, miicadele ettiginiz ve 
saygm davranmaya zorlad1gm1z bir kadmdir (oysa 
Tann � ahidimizdir ki, bir kez kaqm1zda her giin so
yunma hakkm1 elde etti mi, kadmlann �ogu amk 
saygm davranmaya ozen gostermiyor). 

Herve BAZIN, La Mort du petit cheval [Kup4k Atm Olumu) 

Tiim kadmlar begenilmek ister, ama say1lmaya aym 
derecede onem verdikleri soylenemez. 

Alexandre DUMAS 

Kadmlara fazla sayg1 duymakta biraz saf�a bir yon 
vardir hep. 

Gerard de NERVA!., Lettres a Jenny Colo 
Uenny Colon'a Mektuplar] 

Say1 lmak 
En a�m seriivenlere siireklenen bir kadm bile i�inden 
bir sesin ona �oyle dedigini duyar: "Olabiliyorsan, 
giizel ol; istiyorsan, uslu ol; ama sayg1deger olman 
�art. " 
BEAUMARCHAIS, Le Mariage de Figaro [Figaro'nun Dugunu) 

Se�imler 
Bizde kadmlar se�menlerin yansm1 olu�tururlar. Bu 
a� 1dan bakild1gmda, se�menler beni tahrik ediyor. 

Servet 

Guy BEDOS, Petites droleries et autres mechancetes sans 
importance [Kufi4k Komiklikler ve Onemsiz 

Diger Hmz1rl1klar] (Le Seuil, 1 989) 

Yamgm yerden servet edinemezsin . . . .  tabii tek ba�1-
na yat1yorsan. 

Caroline OTERO, dite la Belle Otero 
[Nam-1 diger Guzel Otero) ( 1868- 1 965) 
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SEVGi 

Tiim kadmlann serveti iki bacaklarmm arasmdadir. 

Sevgi 

Honore de BALZAC, Pensees, Sujets, Fragments 
(Dii§iinceler, Ozneler, Parf'Jlar] ( 1 833) 

Kimi sevgiler vardir ki, onlara a�k adm1 takanz, tlp
ki kimi 1lik mayileri �ampanya diye yutturdugumuz 
gibi. 

Etienne REY, De I' Amour [A§k'a Dair) 

Sevgi, sas1 bir duygudur. 0, suya sabuna kan�mayan 
insanlarm a�k1dir. 

Sevgil i 

Paul LEAUTAUD, Journal litteraire [ Yazm Guncesi) 
(Mercure de France) 

I�e �air olarak ba�lay1p, jinekolog olarak bitirmek! 
En az oykiiniilecek olan konum, sevgilinin konumu
dur. 

E. M. OORAN, Syllogismes de l'amertume 
(Ac1nrn Tas1m1) (Gallimard, 1 952) 

Kanmz1 elinizden alan bir erkege yapilabilecek en 
biiyiik adilik, onu geri almamakt1r! ... 

Sacha GUITRY, La Pelerine ecossaise [Kareli Pelerin) ( 1 930) 

Asil zor olan, ilk sevgiliyi bulmak degil, sonuncusu
nu bulmakt1r. 

Edmond JALOUX ( 1 933)  

Bir  sevgilisi olan kadm melektir; iki  sevgilisi olan ka
dm bir canavardir; iii; sevgilisi olan kadm ise geri;ek 
bir kadmdir. 

Victor HUGO, Tas de pierres [Ta§ Y1gmlan] 
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SEVMEK 

Seviciler 
Sevicilerin ya da otuzbircilerin biiyiik �ogunlugu, do
gu�tan kusur ya da anormallik ta�1yan kadmlardan 
olu�ur. Dolay1s1yla bu sap1kliklan i�in onlan su�la
yamay1z, �iinkii nedeni fizyolojiktir ve �ogu kez de 
tedavisi yoktur. 

Sevmek 

Doktor FAUCONNEY, L'Art d'aimer 
(Sevme Sanat1) (Brenet, 1 928)  

Sevmek fiili, �ekimi en gii� f iillerden biridir. 
-Ge�mi� zamam �ogu kez hikaye zamamd1r. 
-Simdiki zamam aslmda rivayet zamamd1r. 
-Gelecek zamam ise mutlaka ko�ullu zamand1r. 

Jean COCTEAU 

Zavall1 kadmlar! Sevmeyen kadm durgunla�1r; seven 
kadm tir tir titrer; sevgisini tiiketen kadmsa oliir. 

Mme de REMUSAT, Essai sur I' education des femmes 
[Kadmlarm Egitimi Ozerine Denemeler) 

Insanm kendisini kansma sevdirmesi sanatim ke�f e
debilseydik ke�ke! 

Jean de LA BRUYERE, Les Caracteres, "Des Femmes" 
[Karakterler, "Kadmlar") 

Bir kadm sizi sevecegine <lair soz verdiginde, ona pek 
de inanmamak gerek. Arna eger sizi sevmemeye soz 
vermi�se, i�te o zaman! Gene de pek inanmamakta 
fayda var. 

Edouard BOURDET, La Prisonniere [Tutsak Kadm) 

Sevmek, sa�ma sapan bir f iildir. 
Henri JEANSON, Henri Jeanson en verve' den almma 

[Co§kulu Henri ]eanson] (Pierre Horay, 1 971 )  
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SI FIR 

Siz bizim yanm1zsm1z, bize uygunsunuz 
Giizel bir biitiin olu�turuyorsunuz; 
Hele bir bizden aynlm, yanm kalirsm1z, 
\:iinkii siz hii;siniz. ( . . .  ) 
Siz s1f1rlarsm1z, biz ise sayilar 
Biziz size deger katan. 

Isaac de BENSERADE, Stances [Kesimler] 

S1kmt1 
Eve katiyen habersiz donmeyin: Eger kanmz evde 
yalmz degilse onun canm1 s1karsm1z; yok eger yalmz
sa siz s1k1lirsm1z. 

Paul LEAUfAUD, Passe-Temps [ Vakit Oldurme] 

Kadmlarm saklayabildikleri tek sir, bilmedikleri sir
lard1r. 

SENECA (yakla�1k MS 40) 

S1rlar 
Esas ilgini; olan, kadmlarm size ne soyledikleri degil, 
neleri gizledikleridir. 

Sikkafah 

Alexandre DUMAS fils, La Dame aux Camelias 
[Kamelya/1 Kadm] 

Sikkafali: lktidars1zlann normal erkeklere verdigi ad. 

Georges ELGOZY, L'Esprit des mots ou l'Antidiaionnaire 
[Kelimelerin Ruhu ya da KaT§tt-Sozluk] (Denod, 1 98 1 )  

Siyaset 
Bir erkegin bebek bak1c1s1 olmasm1 nas1l yadirgarsak, 
bir kadmm yasa koyucu olmasm1 da oyle yadirganz. 

P. J.  PROUDHON, Le Peuple gazetesi (May1s 1 849)  
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SOGUKLUK 

Bu hammefendiler milletvekili olmak istiyorlarm1�. 
Hayir! o lmaz, ne iseler oyle kalsmlar: yani birer 
orospu. 

Raymond DUPLANllER, [Senato'da bir konu�ma] 
(28 Haziran 1 932) 

Kadmlarm kamu i�lerinden d1�lanmas1 �ok yerinde 
bir tutumdur; onlan erkeklerle rekabet ili�kilerine 
sokmak kadar dogal egilimlerine aykm bir �ey ola
maz; ve bir kadm i�in bu yolla iinlii olmak bile, mut
lulugunun parlak bir cenaze toreni olmaktan oteye 
gidemez. 

Mme de STAEL, De l'Allemagne [Almanya'ya Dair) 

Yasalan oylayan, biit�eyi taru�an ve kamu harcama
lanm idare eden bir kadm, aslmda bir erkek olmu� 
demektir. 

Charles NODIER, L'Europe litteraire dergisi (Mart 1 832) 

Aslmda hi�bir �irkin kadm siyasi ya�amda ba�anh 
olamaz. ( . . .  ) Ister erkek ister kadm olunuz, siyasette 
ba�anh olabilmek i�in ikna etme yeteneginiz olmah
dir. Ikna etmek ise, ba�tan �1karcmak demektir, dola
y1S1yla fiziginizin diizgiin olmasmda yarar var. 
[Eski Fransa Ba�bakam] Edith CRESSON'un, Catherine NAY'le 
yapt1�1 soyle�i, Le Point dergisinden ahnma (20 May1s 1 99 1 )  

Sogukluk 
(Sogukluk) ate�lemedeki bir kusura duygulardaki 
anzanm e�lik etmesidir. 

Guy BOUTRY, L'Esprit des mots' dan almm1�t1r 
(Sozcuklerin Ruhu) (Balland) 

Bir buzdagm1 k1Zl�t1ramazs1mz. 
Marcel ACHARD, Noix de Coco (Hindistan Cevizi) ( 1 935) 
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SOGUKLUK 

Erkek a�1smdan bak1ld1gmda soguk bir kadm, sulan 
buz gibi olan bir havuzu ammsatir: Kolay kolay i�i
ne giremezsiniz; ama girerseniz de hemen �1karsm1z! 

Bruno 11,!ASURE, Le Diaionnaire analphabetique 
[Okuma-Yazmas1z Sozluk] (Olivier Orban, 1990) 

Ate�li kadmlar, soguk yiirekler ve san�m sas1 miza�
lar i�in birer ocaktir. Erkekliginin bilincinde olan 
kanli canli bir erkek daima soguk kadmlan yegler, 
�iinkii onlar, 1s1t1lmadan �ali�mayan, ancak giiliin� 
bi�imde olur olmaz zamanda yanmay1p gerektiginde 
Oteki[erin hepsinden faz[a ka[oride ISi veren iistii 
mermer kapli sobalara benzerler. 

Octave UZANNE, Le Bric-a-brac de I' amour 
[A§km lvir Zivm) ( 1 879) 

Sogukluklan beyinlerine i�ler ve saldirganliga donii
�iir. Ka�m! Bir de sakallannm uzamasm1 beklemeyin. 

Gabriel CHEVALIER, L'Envers de Clochemerle 
[Clochemerle'in Ters Yuzu) ( Flammarion, 1 966) 

Ya�amda katlanamad1g1m ii� �ey var: fazla s1cak 
kahve, 1lik �ampanya ve soguk kadmlar. 

Orson WELLES, A. Dag NAUD ve 
0. DAZAT'dan ahnma, Dictionnaire inattendu des citations 

[Almtdarm Beklenmeyen SozlUgu] (Hachette, 1 983 )  

En kotii ahlaks1zlik, soguk kadmlann ahlaks1zlig1dir, 
o duyumsamaz kadmlar aslmda birer di�i kurttur. 

Edmond et Jules de GONCOURT, Journal [Gunce) 

Soguk kadmlar, aslmda sudan ba�ka bir �ey i�medikle
ri halde, kadehlerine �arap konmas1m kabul edip, sirf 
kibarl1klanndan �erefe kadeh kaldiranlara benzerler. 

Dictionnaire de I' Amour [A§km SozlUgu] ( 1 938 )  
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SOSYETE KADINI 

Soguk bir kad1m opmek istedigimizde, kar siipiiriir
mii� gibi oluruz. 

Jules RENARD, Journal [ Gunce) ( 1 887-19 10). 

Soguk kadmlann otekilerden fazla ya�ad1gi dogru 
degildir. Sadece onlar ii;in zaman bir tiirlii gei;mek 
bilmez. 

CAVANNA, L'Almanach-Agenda [Y1ll1k-Ajanda) (Belfond, 1984) 

Sonsuzluk 
Ah o bitmez tiikenmez kadmlik! Kans1 bir tiirlii ol
meyen adamm dedigi gibi. 

Soru 

Alphonse ALLAIS, Alphonse Allais en verve' den almma 
(Co§kulu A lphonse Allais) (Pierre Horay) 

Otuz y iluru kadm psikolojisini incelemeye ayirmama 
kaqm hala �u biiyiik sorunun yamtm1 bulamad1m: 
Peki ama �u kadmlar geri;ekten ne istiyorlar? 

Sigmund FREUD 

Bir kadmm en onemli ozelliginin ne oldugunu tayin 
ediyor degilim; ancak giinliik ya�amda tammad1g1-
m1z bir kadm hakkmda aklim1za gelen ilk soru, "gii
zel mi" sorusudur. Ardmdan da "ak1ll1 m1" sorusu 
gelir. Bir iii;iincii soru soruldugu pek nadirdir. 

FONTENEl.l..E, Nouveaux dialogues sur les morts 
[Dlulerle llgili Yeni Diyaloglar) ( 1683) 

Sosyete kad1m 
Bir sosyete kadm1 bo� bo� bak1yorsa, biliniz ki bak1�
lan ii;ine donmii�tiir. 

Philippe BOWARD, Un Oursin dans le caviar 
[Havyarm lfinde Bir Deniz Kestanesi) (Stock) 
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SOZ DiNLEME 

Soz din leme 
Bir kadma ancak soz dinleyeceginden emin oldugu
nuzda emir verin. 

Alfred CAPUS, Notes et pensees [Notlar ve Du§unceler) 

Bizim orf ve adetlerimize gore, bir koca, kansma "si
ze emrediyorum" dedigi zaman, bu emir kadma onu
rundan bir �ey kaybettirmez; aynca buna ister boyun 
egme, isterse de uysalhk deyin, soz dinlemesi herkes 
tarafmdan bir sagduyu ya da dokunakh baghhk gos
tergesi olarak alg1lanacakttr. 

Sp or 

Ernest LEGOlNE, Peres et en(ants au XI Xe siecle 
[XIX. Yuzy1l'da Babalar ve <;::ocuklar] 

Bir bisiklete ata biner gibi binmek, tenisin yineleyen 
ve �1lgm tepi�meleri, kay1k�1hgm �iddetli �ekmeleri, 
tiim bunlar bir kadm i�in pek estetik say1lmazlar ve 
iistelik, saghk a�1smdan bak1ld1gmda da, gorii�iine 
ba�vurulan Fakiilte ciddi �ekinceler belirtiyor. 

Bernadette JOlMN, Pour etre heureuse 
[Mutlu Olmak ls:in) ( 1 907) 

Erkek bir abideyken, siz sadece i�levsel bir bina ol
maya mahkumsunuz. ( . . . ) 
Kadm sporculann gosterilerine kolay kolay taham
mii l edilemez. 

Stephen HECQUET, Faut-il reduire les (emmes en esclavage? 
[Kadmlari Kolele§tirmek Gerekir mi?] ( 1 95 5) 

Hekimlerin de belirttikleri gibi, (kadmlarda) baz1 
kaslann a�m derecede geli�tirilmesi, daha sonra, an
ne olduklannda, tehlikeli sonu�lar dogurabilir. 

V. GRANJEAN, Sur la vie sexuelle 
(Cinsel Ya§ama Dair) ( 1 920) 

202 



SPOR 

Jimnastik salonlannda erkekler ii;in i:ingi:iriilen beden 
egitimi hareketleri, hem i;ok i;e�itli, hem de i;ok kar
ma�1kttr ve bunlann biiyiik bir k1sm1, dogal olarak, 
k1zlann beden egitimi ii;in diizenlenen jimnastik sa
lonlannda yasaklanmaltdir. Cesaret, hatta neredeyse 
gi:izii karaltk diyelim, gerektirenleri ve geni; k1zlar 
ii;in uygun olmayan pozisyonlar gerektirenleri kesin
likle d1�lanmaltdir. 

M. A. lHERY, Conseils aux meres sur les moyens de diriger 
et d'instruire elles-memes leurs (illes 

[Annelere, K1zlarm1 Kendi Ba§lanna Egitip 
Yonlendirmenin Yollan Konusunda Ogutler) ( 1 837) 

Suras1 ai;1k ki, geni; k1zlann beden egitimi ii;in uygun 
olan hareketlerle, oglanlar ii;in i:ingi:iriilebilecek olan 
hareketler arasmda biiyiik farklar vardir. ( . . .  ) "Ko�
may1" gerektiren oyunlar genellikle k1zlar ii;in pek el
veri�li degildir ve iistelik giii; katmak yerine onlan yo
rabilirler. Aynca �amatalt z1plamalar onlann cinsiyet
lerinin gerektirdigi ali;akgi:iniilliiliige uygun degildir. 

M. A. lHERY, Conseils aux meres sur les moyens de diriger 
et d'instruire elles-memes leurs (illes 

[Annelere, K1zlarm1 Kendi Ba§larma Egitip 
Yonlendirmenin Yollan Konusunda Ogutler) ( 1 837) 

Kadmm beden egitimi hareketlerine de, oyuna da ge
reksinimi yoktur. Onun giinliik ya�amdaki f izik et
kinligi, ya�am tarz1 ne olursa olsun, ona yeter; kald1 
ki, her tiirden beden egitimi hareketi kadm ii;in teh
likeli de olabilir, i;iinkii onun bedeni ( organlan ve is
keleti) biiyiik bir kas giicii harcamaya yatkm degildir 
ve bu tiir hareketler ister istemez organlannda agn
lara neden olur. 

Doktor A. NARODETZKl, La Medecine vegetal 
(Bitkisel Tip] ( 1 910) 
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SU<;: 

Su� 
Bu tiir sw;larm kokeninde ya da hedefinde hemen 
her zaman kadm yer alird1. ( . . .  ) \:ogu kez onlar i�in 
hirs1zlik yap1lir, onlar da bunu bilirler, ama bilmez
den gelirler. Bu tiir su� ortakliklan, toplum i�in en 
hassas ve en tehlikeli olanlandir. Kadmm y1rt1c1lig1, 
erkeginkini geride birakir. Ancak bu tiir su� olayla
rmda en �ok dikkati �eken husus, kadmm intikam1-
nm tadm1 agir agir �1kamken ne derecede ac1mas1z
ca ve sinsice hareket edebildigini ve kendi su�unu 
ba�kalanna i�lettirme sanatma sahip oldugunu gor
mektir. 

Su�lu 

Henry JOLY, Le Crime- Une etude sociale 
(Suf-Bir Toplumsal lnceleme] ( 1 88 8 )  

B i r  kadmm hakli olmaktan kastettigi �ey, tiim su�un 
onda olmamas1dir. 

Sophie ARNOULD ( 1 787) 

Susmak 
Se�kin gen� k1zlanm1z, kendilerine yak1�ir tarzda 
edinecekleri, gerektiginde susmasm1 bilme ali�kanlig1 
sayesinde, nazik meyveleri uzun siiredir anneleri ta
rafmdan pe�inen haz1rlanan ve onlan omiir boyu 
siislii bir tak1 gibi izleyecek olan, ya�amdaki en 
onemli kazammlanm olu�turacak utanga�lik ve al
�akgoniilliiliik s1fatlarma erkenden kavu�acaklardir. 

M. A. 11-IERY, Conseils aux meres sur les moyens de diriger 
et d'instruire elles-memes leurs (illes 

(Annelere, K1zlarm1 Kendi Bei§larma Egitip 
Yonlendirmenin Yollan Konusunda Ogutler] ( 1 837) 
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sos 

Sup urge 
Cumartesi giinleri siipiirge tutan eller, pazar giinleri 
ok�amas1m en iyi beceren ellerdir. 

Johann Wolfgang von GOETHE, Faust ( 1 866) 

Suru 
Ornegin kadmlar benim ya�am1mda o kadar az yer 
kaplarlar ki, onlan birbirlerinden ayirmakta bile 
gii.;liik .;ekiyorum, t1pk1 zenciler ya da bir siiriiniin 
koyunlan gibi.  

Sus 

· Michel TOURNIER, Les Meteores 
(Gok Ta§lari) (Gallimard, 1 975) 

Kadmlar do�eme kuma�1 gibi baglamrlar, yani .;ivi ve 
.;eki.;le. 

Jules BARBEY d'AUREVILL Y, Disjecta membra 

Kadm tamamen siis niteligi ta�1yan bir cinsiyettir. As
ia soylecek sozleri yoktur, ama bunu 0 kadar sevim
li bir bi.;imde soylerler ki.  

Oscar WILDE, The picture o ( Dorian Gray ( 18 8 1 )  
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$aka 
Kadmlara �aka yapmaya gerek yoktur, �iinkii onlan 
g1d1klayarak �ok daha fazla giildiirebiliriz. 

$eytan 

Philippe BOlNARD, Les Pensees [Dii§iinceler) 
(Le Cherche-Midi, 1 99 1 )  

Kadmlarm �ogu ancak, amk ruhlanm Seytan'a sata
mad1klan zaman kendilerini Tann'ya adarlar. 

Sophie ARNOULD, Correspondance [Yazi§malar] 

<;:unkii bildiginiz gibi Seytan, ozellikle kadmlarm pe
�inde ko�an korkun� bir zamparadir. 

Leon BLOY, Le Vieux de la montagne, XIII. Cilt 
[Dagm lhtiyarz) 

Bo�, zay1f, kosniil ve iirkek bir di�inin kafasmda Tan
n 'yla Seytan'm ortaklig1 ka�1mlmazd1r. 

CASANOVA, Memoires (Amlar) (V, 8 )  

Tann bir  melegin itiraz etmesine izin verdi; Seytan'1 
yaratm1� oldu. Erkek kansmm itiraz etmesine izin 
verdi, kadm1 yaratm1� oldu. 

Jean GIRAUDOUX, Sodome et Gomorrhe (Grasset) 
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$EYTANIN iOV ASI 

$eytarnn igvas1 
Bir kadm ii;in, giinaha meyilli olmakla ona teslim ol
mak aym �eydir. 

$1khk 

MARIVAUX, A rlequin poli par l'amour 
[A§km Hizaya Getirdigi Soytan) ( 1 720) 

Seke seke yiiriimek, hafiflik ve siis merakmm bir gos
tergesidir. Aynca geni; k1zlann, herkeste sersem bir 
goriintii olu�turan �u viicudunu sallayarak yiiriimek 
ali�kanligmdan kurtulmalannm, ya da, kadmm de
gerli bir ozelligi olan yumu�aklikla i;eli�en o ani ve 
kopuk hareketlerden sakmmalanmn ya�amsal bir 
onemi vard1r. 

$1rfmt1 

J. B. J. de CHANTAL, La Civilite des jeunes personnes 
[Gens: Hanimlann Kibarl1g1) ( 1 843) 

Erkek i;ocugun di�isi iki tiirliidiir: "k1z i;ocugu" ve 
"� irfmt1" 

Gilbert CESBRON, Journal sans date 
[Tarihi Belirsiz Gunce) ( 1 963) 

0 tam anlam1yla bir � 1rfmt1yd1. Adam gibi doyuma 
ula�tirmak ii;in de zaten bu gereklidir. Bu mutfakta, 
yani belden a�agmm mutfagmda, kaltaklik, aslmda 
iyi bir sostaki karabiber gibidir, hem vazgei;ilmezdir 
hem de dogru k1vama gelmesini saglar. 

Louis-Ferdinand CEI.INE, 
Voyage au. bout de la nuit [Gecenin Sonuna Yolculuk) 

(Gallimard, 1 932) 
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�i�e 
Bir �i�e, i�te size kadmdan \:Ok daha iistiin bir eglen
ce. Si�e bo�almca i� biter. 0 � i�e sizden ne ziyaret, ne 
de am ister. Sizden ne minnet, ne a�k ne de hatta ki
barhk bekler. Si�e hi\: olmazsa size \:Ocuk mocuk yap
maya kalkmaz. 

Jules et Edmond <le GONCOURT, Journal [Gunce) 
( 1 8  Aralik 1 860) 



T 
Tamamlay1c1 

lnsan dogas1 iki temel boliime ayn§Ir: erkek ve ka
dm. Dolay1s1yla bu iki varl1k birbirlerinin tamamla
y1c1s1dir. Yani kadmm aslmda bir ek parc;a oldugunu 
da soyleyebiriz. 

Doktor JAF, L'Art de se faire aimer 
[Kendini Sevdirme Sanat1) ( 1 913 )  

Kadm sadece erkegin tamamlay1c1s1dir. . .  Astlarm 
iistlere bag1mli olmas1, ne giizel! Hem toplumsal iler
leme ac;1smdan, hem de iistler ac;1smdan. 

Tann 

August STRINDBERG, D e  l'lnferiorite de la femme 
[Kadmm A§ag1l1k Olma Durumuna Dair) ( 1 8 93) 

Eger kadm iyi bir §ey olsayd1, Tann'nm da bir kans1 
olurdu ! 

Sacha GUITRY 

<;iinkii Tann, erkegi kendi §am ic;in yarattI, kadm1 ise 
erkegin §am ic;in. 

Henry de MONTHERLANT, Les jeunes filles 
[Genf K1zlar) (Gallimard 1 936) 
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TAPIN!v\A 

Tann erkegi yaratu ve onun yeterince yalmz olmad1-
gm1 dii�iinerek, yalmzlig1m daha i;ok hissetsin diye 
ona bir e� verdi. 

Paul VALERY, Moralites [ Kissadan Hisseler] ( 1 932) 

Kadmlann kiliselere girmelerine izin verilmesine hep �a�
m1�1mdir. Tann'yla hangi konuda sohbet edebilirler ki ? 

Charles BAUDELAIRE, Mon coeur mis a nu 
[A�1k Yureklilikle] ( 1 887) 

Tann kadm1 sadece erkekleri ehlile�tirmek ii;in yaram. 

VOCTAIRE, L'/ngenu (Sal] 

Erkek ister (kadm i;ogu kez kabul eder ) ve Tann bu 
i� i  diizenler. 

Alphonse ALLAIS, Ne nous (rappons pas 
(Birbirimize Vurmayal1m] ( 1 898)  

Alt tarafi onlar birer kadm pari;as1ydilar: yani, Tan
rmm ancak sonradan akil ettikleri. 

Tapmma 

Nancy ZAROULIS, Lumieres des tenebres 
[Karanl1klann Aydml1klar1] ( 1 980) 

Birisinin bana tapmas1 ne i�e yarar ki? Soylesenize? 
Eger giiniin birinde nas1l olsa bu illete yakalanacaksam, 
bu benim rektum kanseri olmam1 engelleyecek mi! 

Louis-Ferdinand CELINE, L'Eglise [ Kilise] (Gallimard) 

Ta�rah kadm 
(Ta�rali kadm) hii;bir sorumluluk iistlenmez; ev sahi
besi rolii ona yeter; ya da, eger sinirleri yeterince sag
lam degilse, i;areyi dine dii�kiinliikte arar ve s1cak
kanliligmm co�kusunu kilisenin soguk ta�lanmn iis
tiinde yati�tmr. 

Emile ZOLA, Le Messager de /'Europe dergisi (Kas1m 1 878)  
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TAVLAMAK 

Tavlamak 
Erkekleri ne k adar �ok siiriindiiriirseniz, o kadar 
�ok suyunuza giderler. Ya da tabii ba�ka kap1ya gi
derler. 

MISTINGUETT, soyle�i ( 1 925) 

"Hi� de fena degilsiniz" diyerek kadmlan tavlama
m z  olanaks1zdir. En azmdan: "Sizin diinyada bir 
qiniz yok" demeye k adar gitmelisiniz, a�ag1s1 kur
tarmaz. 

Louis-Ferdinand CELINE 

Kadmda begenilme arzusu, sevme arzusundan once 
ortaya �1kar. 

Ninon de LENCLOS, Correspondance [Mektuplar] 

Sanmm kadmlar taraf mdan begenilmek, aslmda bir 
vasatlik gostergesidir, oysa hepimiz boylelerine oy
kiiniiriiz ve hep onlar baskm �1kar. 

Gustave FLAUBERT, Lettre a Louise Collet 
[Louise Collet'ye Mektup) 

Aruk begenilmeyen kadm lanetlidir! 

Markiz de LAMBERT, Reflexions sur la vieillesse 
[Ya§l1hk Ozerine Du§unceler) 

Eide edemedigimiz kadmlarm �ogu, aslmda, isteme
mi� oldugumuz kadmlardir. 

Marcel PAGNOL, fa:a; (Caz) ( 1 954) 

Bir kadm1 iki �ekilde tutabilirsiniz, belinden sanlarak 
ya da duygularma hitap ederek. 

Henry BATAILLE, Poliche 
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TAVSiYE 

Tavsiye 
Kadmlar kotii tavsiyelere uymazlar; onlara onayak 
olurlar. 

Abel HERMANT ( 1 930) 

H ii;bir  erkek bir  kadma dost tavsiyesinde bulun
manm yontemini ke�f edememi�tir, ken di kansma 
bile. 

Tekstil 

Honore de BALZAC, Petites miseres de la vie conjugale 
[Evlilik Y<l§ammm Kuyuk Se(illikleri) 

Bugiin arttk f izik a�k it; in engel olu�turan, ilkelerden 
i;ok tekstil ii riinleridir. 

Philippe BOWARD, Un Oursin dans le caviar 
[Havyarm lyinde Bir Deniz Kestanesi) (Stock) 

Temizlik 
Cildinizi a�m derecede y1kamaym1z, Tann bize, be
denimizi temizlemek ii;in ter bah�etmi�tir. 

De la jeune (ille a la jeune femme, brochure de la Legion 
d'honneur (Geny K1zl1ktan Geny Kadml1ga, 

Legion d 'honneur'iin kitap9g1] (Paris, 1 892) 

Alenen ve kesinlikle sabun kokuyordu. Aksi �eytan. 
Ha bununla yatm1�sm, ha bir i;ama�ir makinesiyle. 

Tesell i 

Boris VIAN, Les Morts ont tous la meme peau 
[ Butun OIUlerin Derisi Aymd1r) 

Kadmlar teselli etmesini severler, bu durumda onla
rm kalbini i;almanm en iyi yolu, a�k yaralarmlZI hii;
bir bii;imde gizlememektir. 

Alphonse DAUDET, Port-Tarascon [Tarascon Limam) 
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TUTUMLU 

T1 rmarn� 
Kannmn iistiine �ok dikkatli bir bi�imde, fazla mm
c1klamadan, fazla tepinmeden t1 rmanmahsm1z ve 
onun da doyuma ula�arak kotii ah�kanhklar edinme
sini engellemek amac1yla erkenden bo�almahsm1z. 
c;:unkii alacag1 zevki bir hakm1� gibi talep eden bir 
kadmdan daha s1k1c1 bir �ey olamaz. 

WOLINSKI, IA Morale (Ahlak) (Le Cherche-Midi, 1992 ) 

Tipsiz kadmlar 
Bugiin aruk tipsiz kadmlar bile gerdege bakire ola
rak girmiyorlar. 

WOLINSKI, Charlie-Hebdo dergisi ( 1 976) 

Tutku 
Bir tutku alevini tutu�turabilmek i�in kadmlarm ya
pamayacaklan �1lgmhk yoktur, ama ortahk yangm 
yerine cl oner donmez de derhal ka�arlar. 

Dii�es d' ABRANTES, Memoires [Amlar] 

Tur�u 
Salatahkla kocamn a rasmdaki fark �udur: salatal1-
gm kendi tuqusu kurulur, koca ise qinin tur�usunu 
kurar. 

Tutumlu 

Jean-Louis COMMERSON, Les Pensees d'un emballeur 
(Bir Ambalajcmm Du§unceleri) ( 1 85 1 )  

B i r  kadm tamm1�t1m, o kadar tutumluydu ki, sevi�ir
ken bile hesaph bir bi�imde zevk alird1. 

Paul LEAUTAUD, Passe-temps, "Mots, propos et an.ecdotes " 
[Vakit Oldurme, "Sozcukler, Sozler ve Kiifuk Oykuler") (1 952) 
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TU ZAK 

Tuzak 
Kadmlann en az kurnaz olanlan bile sonsuz say1da 
tuzak kurabilirler, kazanan, -fazla ku�ku uyandir
mad1g1 i\:in- en aptal olamdir. 

Honore de RAIZAC, Le Lys dans la vallee ( Vadideki Zambak] 

TUtUn 
Tann erkegi yaratu, sonra da s1kilmasmdan korktu
gu i\:in ona bir kadm verdi. K1sa bir sure sonra Tan
n pi�man oldu ve kadmm erkegin camm s1kmasm
dan korkup ona tlitlinli yollad1. 

TUy 
Kadm s1k\:a degi�ir 
Ancak deliler ona glivenir !  
Kadm bu yonliyle linludlir, 
Rlizgarda U\:u�an bir tliydlir. 

Mark TWAIN 

Victor HUGO, Le R oi s'amuse [Kral Egleniyor) ( 1 860) 
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u 
Utan ma 

Kadmlar, yapmaktan asla �ekinmedikleri �eylerin ad1 
kondugunda kizamlar. 

Michel Eyquem de MONTAIGNE, Les Essais 
[Denemeler) ( 1 580) 

Kadmlar, maddi konulardaki utanma duygusuna �ok 
onem verirler ki manevi konulardaki utanmay1 tak
mayabilsinler. 

Etienne REY, Maximes morales et immorales 
[Ahlakb ve Ahlaks1z Ozdeyi§ler) ( 1914)  

Kadmm utanmas1 bir  ara duvardir. Ey gafil ler, sakm 
ola ki onu siz zorlamaym1z, yoksa dokiilmeye ba�lar, 
ardmdan da gedik a�1hr ve kom�ulanmz1 evinizin 
i�inde buluverirsiniz. 

Jules RENARD, journal [G14nce) ( 1887- 1 910)  

Utanga� kadmlar, erkege teslim olurken ne hallere 
dii�tiiklerine tamkhk etmemek i�in gozlerini kapar
lar. 

Gaston de GAILLAVET et Robert de FLERS, 
Les Sentiers de la vertu [Namusun Yollari) ( 1 903) 
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UYGUNLUK 

Kadmlarm utanma duygusu gomleklerinde gizlidir, 
'Yiinkii hele bir onu 'Y1karmay1 ba�arm, goreceksiniz, 
utanmanm e.n ufak bir izi bile kalmayacak. 

Clement d'ALEXANDRIE, les Memoires de Casanova'dan 
almma [Cazanova'nm Am'iar1'ndan ahnma) 

c;:ok bilinen bir ger'Yektir, kan koca arasmdaki bala
ymm siiresinin uzamas1 , kadmm utanga'Yligmdan 
kaynaklamr. 

Mme GUIZOT, Conseils de morale [Ahlak Ogutleri) 

Utanma sadece 'Yirkinler i'Yin yarat1lm1�tir; bu, 'Yagda� 
ve Hiristiyan bir bulu�tur. 

Uygunluk 

Theophile GAlfllER, Mademoiselle de Maupin 
[Bayan Maupin) 

Bir giin bir kuliipte, gelenek ve goreneklere "uygun" 
bir kadm dendiginde bunun tammmm ne olacag1 so
rusu ortaya at1ld1. L. �oyle yamtlad1: "O i� i'Yin uy
gun olmayan bir kadm. " 

Paul LEAUTAUD, Passe-temps 
(Vakit Oldurme) (Mercure de France} 
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u 
Oremek 

Hi�bir zaman iireme gereksinimi duymad1m ... Bir kii
�iik er, bir asker, bir katil dogurma korkusuyla, hi�bir 
zaman �ocugum olsun istemedim. Neme laz1m . . .  
Oremek mi?  Hayir . . .  Bu bence �ok biiyiik bir  iddia . . .  
Aa! Bakm, tam da babasmm gozleri, annesinin po
posu. Dedesi kadar salak . . .  Abim -ki, hi� de aptal 
degildi- hep �oyle demi�tir: " Yeni dogan biri, gelece
gin oliisiidiir . . .  " 

ARLETIY, Liberation gazetesi ( 16 May1s 1987) 

OzuntU 
Kadmlarm �ogunun ya�ammda her �ey, en biiyiik 
iiziintii de dahil olmak iizere, bir "prova"ya donii
�iir. 

Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu, 
"Le Cote de Guermantes" [Kaybolan Zamanm Pe§inde, 

"Guermantes'in Safi"] (Gallimard} 
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v 
Vajina 

Kadmlan gii�siiz k ilan �ey cinsel organlandir: Yani 
boceklerin bile siiriinerek girebilecekleri o biiyiik de
lik. 

.MADONNA, Star-Club dergisi (Agustos 199 1 )  

Asia bir kadmm en mahrem bolgelerine gozlerinizi 
isteyerek kaydirmaym1z, �iinkii �eytan orada gizlen
mektedir, orada pusuya yatm1� beklemektedir; eger 
yiiziiniizii, bir saniye dahi gorecek olursa, bilin ki 
k1zgm dirgeniyle anmda ve ac1mas1zca gozlerinizi 
oyacaktir. 

Peder J. GAGNEf, Conseils aux jeunes gens d'aujourd'hui 
[ Giiniimiiz Genflerine bgutler) ( 1 88 1 }  

Onu, dogum yaparken gozlerinizde canlandmn. Bir 
�irkef kuyusuna bak1p heyecanlanmanm alemi var 
m1 ? Mutlulugu bulmay1 umdugunuz o kaynaktan �1-
kan bi�imsiz et y1gmmm v1c1k v1c1k ve pis kokulu 
olarak siiziilii�iinii dii�iiniin bir hele! 

Donatien Alphonse, Marki de SADE 

2 2 1  



VASATLIK 

Vasathk 
Kadmlann bitmek tiikenmek bilmeyen vasathg1 her 
zaman agir basar. 

Roger Martin DU GARD, Un Taciturne 
(Sessiz Bir Adam] ( 1 932) 

\:ay1rku�unu nasil aynayla kandmrsamz, erkeklerle 
kadmlan da gururlanyla k andmrsm1z. Eger size 
soylediklerimi uygularsamz, i;ok madan biri dahi 
olsamz, kibar bir kadm olarak nam salarsm1z. Sos
yetede ba�anh olmak ii;in dehadan i;ok vasathk ge
i;erlidir. 

Kontes DASH olarak tan1nan Poilloue de SAINT-MARS, 
Comment on (ait son chemin dans le monde-Code du savoir

vivre (Sosyetede Yukselmenin Yollan-Gorgu Kurallari) ( 1 868) 

Veresiye 
Biz terziler ai;1smdan iiziicii olan �udur ki, pe�in pa
raya soyunan kadmlarm pek i;ogu, i� giyinmeye ge
lince ne yaz1k ki veresiyeyi yegliyorlar. 

Louis FERAUD 

Vermek 
Diinyamn en giizel km bile nesi varsa ancak onu ve
rebilir. 
Arna zaten, i;ogu kez, vermese daha iyi olur. 

Paul VALERY, Melange [Kari§im) (Gallimard) 

Bir kadm kendini bir erkege veriyorsa, bilin ki aslm
da i;ogu kez alacag1 biqeyler vard1r. 

Andre TREILLE5, Maximes, reflexions et pensees 
(Qzdeyi§ler, Du§Unceler ve Ogretiler) ( 1 953) 
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VO CUT 

Vied an 
lnsamn vicdanmm s1zlamas1 erkeklere ozgii bir du
rumdur; kadmlarm vicdam her zaman rahatur, tabii 
eger varsa. 

Pierre REVERDY, Le Livre de mon bord 
[Benim Sa(imm Seyir Defteri) (Mercure de France) 

0, vicdam yerine kap1c1smm sorgulanmas1 gereken 
kadmlardan biridir. 

Jules RENARD, Journal (Gunce) ( 1 897) 

Vicdan azab1 
Kadmlan yakmdan tamymca itiraf etmek gerekir ki, 
i;1karlarma uygun bir kotiiliik ettikleri ii;in degil, da
ha i;ok, oyle bir �eyi yapamanu� olduklan ii;in vicdan 
azab1 i;ekerler. 

Vizon kurk 

Mme de REMUSAT, Essai sur l'education des femmes 
[Kadmlarm Egitimi Uzerine Deneme) 

Biri;ok kadm, vizon bir kiirk sahibi olmak ii;in i;1rp1-
mr: Biiyiik hata! Aksine, bir vizon k iirk sahibi olabil
mek ii;in, i;1 rpmmadan teslim olmak gerek. 

Pierre DORIS 

Vu cut 
Viicuduna gelince, geni; k1z onu zaten fazlas1yla iyi 
tamr; her �ey onu viicuduna iltifat etmeye, onu siis
leyip, bir put gibi tapmmaya yonlendirir: kendi ii;in
de daha giizel biqeylerin varhgm1 gostererek, onu 
viicudundan sogutmay1 ba�armanm ya�amsal bir 
onemi vard1r. 

FENELON, De l'Education des (illes 
(K1zlarm Egitimine Dair) ( 1 825) 
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VO CUT HATLARI 

Vlicut hatlan 
Ashnda kadinlar, viicut hatlanm bozmamak i<;in 
kendilerini zorlad1klan kadar Tann 'y1 memnun et
mek i<;in de zorlasalar, cennete gidecek olmalanndan 
ku�ku duyulmazd1. 

Frani;ois MAURIAC, L'Echo de Paris gazetesi ( 1 934) 

Yirmi ya�indaki bir kadina hiikmedersiniz, beli ince
ciktir; kirk be� ya�inda ise <;ogu kez direnir, kocas1-
nin egemenligini sarsar ve beli kalinla�ir. Bu Tan
n'mn gazab1dir. 

E. CHAPUS, Manuel de /'homme comme ii (aut 
[Adam Gibi Adamm El Kitab1] ( 1 8 6 1 )  



y 
Ya Ian 

Akh ba�mda bir erkege verilebi lecek en iyi i:igiit �u
dur: asla bir kadma inanma, sana dogruyu si:iyliiyor 
olsa bile. 

EURIPIDES, Fragments IAlmt1lar) 

Kadmlara oyun olsun diye yalan si:iylemek gerek. 
Bi:iylece i:ide�mi� gibi oluruz . 

Sacha GUTTRY, Elles et Toi [Kadmlar ve Sen) (Solar, 1 94 7) 

Ne kadar i;:ok kelebek i;:e�idi varsa, o kadar i;:ok i;:e�it 
yalanc1 vardir. Terbiyeli oldugu ii;:in yalan si:iyleyeni 
vardir: 0 kibar bir insandir. Ba�kalanm eglendirmek 
ii;:in yalan si:iyleyeni vardir: 0 bir �airdir. Gi:irev a�
k1yla yalan si:iyleyeni vardir: 0 bir azizdir. C::ikar, 
bencillik ya da korkudan yalan si:iyleyeni vardir: 0 
kaba bir insandir. Keyif ii;:in yalan si:iyleyeni vardir: 
0 bir yalanc1dir. Nihayet bir de kadmlara yalan si:iy
leyeni vardir: 0 aslmda yalan si:iylemiyordur. 

Francis de CROISSET, Nos marionnettes 
[B izim Kuklalanmtz) ( 1 82 8 )  
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YA LAN 

Bir kadm dogruyu soylediginde, aslmda bir yalamm 
gizlemeye �alt�1yordur . . .  

Henri JEANSON, [Fan(an-La-Tulipe filminden 
ahnma bir diyalog) 

Erkek i�in yalan bir ara�t1r; kadm i�inse bir siis. 

SAN-ANTONlO, San-Antoniaiseries 
(San-Antonioc.a Safmal1klar) (Fleuve Noir, 1 989) 

Tabii kadmlardan daha �ok ve daha iyi yalan soyle
mesini bilen diplomatlar vard1r, ama onlardan daha 
h1zlt yalan soyleyebilen bir ki�i bile bulamazsm1z. 

Malcolm de CHAZAL, Sens plastique 
[Plastik Yatkml1k) (Gallimard, 1 948)  

Yalan sadece kadmlara yak1�1r. 
Paul GUTI-1, Moi, Josephine, imperatrice 

[Ben, lmparatori('! Josephine) ( 1 979) 

Kadmlar iyi yalan soylerler, �iinkii yalan soylerken 
neredeyse dogruyu soylediklerine inamrlar. 

Henri de REGNIER, Done . . .  [Demek ki . . .  ) ( 1 860) 

Kadmlar, a�1k sozlii olurlarsa sanki �1plakm1� gibi 
goriineceklerine inamrlar. 

Emile PONTICH, Les Cahiers d'un individualiste 
[Bir Bireycinin De(terleri) ( 1 9 1 1 )  

Belki d e  size inanmalan i�in kadmlara yalan soyle
mek gerek. 

Edmond et Jules de GONCOURT, Idees et sensations 
[DU§unceler ve Duyumlar] 

Yalanm erkekler i�in ne kadar gerekli oldugunu bir 
tek kadmlar ve doktorlar bilir. 

Anatole FRANCE 
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YA.I.AN 

Bir erkek bir kadma yalan soyleme zahmetine kat
land1gmda, kadm bunu bir ilgi ifadesi olarak alg1la
malidir. Y ani bir nevi ona �i�ek vermi� gibi. 

Steve PASSEUR, La Traversee de Paris a la nage 
[Paris'in Yuzerek Ges:ilmesi) ( 1 925)  

Kadmlar, sabah yalanlanyla ak�amki ger�eklerini 
olu�tururlar. 

Jean GIRAUDOUX, Amphitrion 38 (Ev Sahibi 38) 
(Grasset, 1 929)  

Sanmm erkekler kadmlardan daha az yalanc1dir, ta
bii onlara kur yapuklan zaman hari�. 

Kontes DIANE, Glanes de la vie 
[ Yll§am H evenkleri) ( 1 89 8 )  

Paris'te ya�ayan siradan bir insan, giinde on kez  ya
lan soyler, siradan kadm yirmi kez; sosyetik erkek, 
giinde yiiz kez yalan soyler. Arna sosyetik bir kadmm 
giinde ka� kez yalan soyledigini bir tiirlii hesaplaya
mam1�lar. 

Hippolyte TAINE 

Kadmlarm saf dilliginin smm yoktur, �iinkii bir tek 
kendilerinin iyi yalan soyleyemeyi bildiklerine ina
m rlar. 

Jacques NATANSON, L'Enfant truque [Hileli <;ocuk] ( 1 860) 

Bir kadm, ancak zorunlu olmayan yalanlar soyleme
digi zaman a�1k sozliidiir. 

Anatole FRANCE, Journal [Gunce) ( 1 860) 

Erkekler de yalan soylemesini bilirler, ama onlar, 
Frans1zlar'm yabanc1 dil konu�malan gibi yalan soy
lerler, yani hi�bir zaman aksanlan iyi degildir. Arna 
ya kadmlar! 

Sacha GUITRY 



YALNIZLIK 

Bir kadmm dogruyla yalam ay1r� etmesi olanaks1zdir. 

Jules et Edmond de GONCOURT, Journal [Gunce] 

Uyuyan bir kadm. Bu onun ii;in bir zaf erdir. \:iinkii 
amk yalan soylemesine gerek kalmam1�t1r. Onun a r
uk kendisi tepeden urnaga bir yaland1r. 

Yalrnzhk 

Jean COCTEAU, La Di((iculte d'etre 
[Olmak Guflugu] (Le Rocher) 

Bu kadar i;ok say1da kotii yola dii�en kadm olmas1-
nm nedeni, onlara yalmz ya�amamn ogretilmemi� ol
mas1dir. 

Ya pay 

Mlle de SOMMERY, 
Doutes sur di((erentes opinions refUes Jans la sociite 

[Toplumdaki Birtak1m Onyarg1larla llgili $upheler) 

Kadm, erkegin iiriiniidiir. Tann di�iyi yaram ve er
kek kad1m olu�turdu; kadm dolay1S1yla uygarl1gm 
bir iiriiniidiir, yapay bir yap1tt1 r. 

Yarak 

Gustave FLAUBERT, Lettre a Louise Colet 
[Louise Colet'ye Mektup] ( 1 855)  

Erkek kendini bir yap1ta adar, kadm ise bir erkege. 
Sag olun giizellerim; sizi gayet iyi anliyorum ve yiice 
Tann'ya, bana, size sunacak giizel bir yarak verdigi 
ii;in �iikrediyorum! 

Ya� 

SAN-ANTONIO, San-Antoniaiseries 
[San-Antonioca Safmal1klar] (Fleuve Noir, 1 989) 

0 kadm ya�m para ettigini samyor, o yiizden de hep 
ya�1 iizerinden tasarruf etmeye i;abaliyor. 

Jules RENARD, Journal [Gunce] 
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Kadm hep ya�mdan soz eder, ama ya�mm ka� oldu
gunu hi� soylemez. 

Jules RENARD, Journal [Gunce) 

Belli bir ya�tan sonra biitiin kadmlar kendilerini 
gen� kiz sanmaya ba�larlar. 

Henri JEANSON, La Volante [/rade] ( 1 925- 1 934) 

Bugiin aruk kadmlarm siis meraklannm yaratt1g1 
olanaklar sayrsinde, e�inden on ya� daha ya�li olan 
bir koca, kans1 yirmi ya�mdayken otuz ya�mdad1r; 
e�i otuz ya�ma geldiginde, erkek elli ya�ma, kans1 el
lisine bastigmda ise, yetmi� ya�ma gelmi�tir. 

Georges COURTEUNE, La Philosophie de George Courteline 
[George Courteline'in Felse(esi) ( 1 927) 

Kadm sofulugunun ii� ya�1, -arzu, kibir, korku-: on 
bq, otuz ve kirk ya�. 

Jules ve Edmond de GONCOURT, foumal [Gunce) ( 1 862) 

-Erkek her y1l bir ya� ya�lamr. 
-Kadmsa, gayet iyi bilindigi iizere . . .  sadece ii� y1lda 
bir. 

Maurice DONNAY, Le Torrent [Sel] ( 1 899) 

( . . .  ) Kadmlann ya�1 yoktur . . .  onlar ya gen�tirler . . .  ya 
da ya�li! . . .  Gen� olduklannda bizi aldaurlar . . .  ya�
land1klarmda ise, aldaulmak istemezler! . . .  

Sacha GUITRY, Mon pere avait raison 
[Baham Hakl1ym1§) (Perrin) 

Bir kadm otuz ya�ma geldiginde poposuyla yiizii ara
smda bir tercih yapmak zorundad1r. 

Coco CHANEL ( 1 940) 
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y� 

On ya�mdaki k1z, bir kitapi;1kt1r 
Adi: Doga be�igi. 
On be� ya�mdaki k1z, giizel bir kutudur 
Ve kilidi ancak zorlanarak ai;1labilir. 
Yirmi ya�mdaki k1z, kalm bir i;alidir 
Avmm pe�indeki avc1larm yakla�t1g1 bir i;ali 
Otuz ya�mdaki k1z av etidir 
lyi dinlendirilmi� ve �i�e gei;irilmeye ham. 
Kirk ya�mda, koca bir kaledir 
Top ati�larmm biri;ok gedik ai;t1g1 bir kale. 
Elli ya�mda, eski bir kandildir 
Fitilin ancak istemeye istemeye tak1ld1g1 bir kandil. 

Parnasse satirique [Alayc1 $iir) (XVIII. Yiizyil) 

Kadm hesap meraklis1dir: Ya�1m ikiye boler, elbisele
rinin f iyatm1 ikiye katlar, kocasmm maa�m1 iii; le i;ar
par ve en yakm arkada�mm ya�ma be� ya� ekler. 

Marcel ACHARD, Aupres de ma blonde 
(Sarif1mmm Yam B<l§mda) 

Fransa'da, otuz ya�mdaki bir kadm, on be� ya�mda
ki kiii;iik bir oglanm edindigi bilgi diizeyine sahip de
gildir; elli ya�mdaki bir kadmsa, yirmi bq ya�mdaki 
bir erkegin aklmdan yoksundur. 

STENDHAL, De L'Amour (Afka Dair) 

Samimi bir Frans1z kadm1 otuz ya�ma gelmeden co
mert bir dii�iinceye sahip olamaz. 

Mlle de SOMMERY, 
Doutes sur di((erentes opinions refUes dans la sociite 

[Toplumdaki Birtak1m Onyarg1larla llgili $upheler) 

Kadmlarm otuz ya�1m a�tiklarmda ilk unuttuklan 
�ey, ya�landir; kirkma vard1klarmda ise o konudaki 
her �eyi tamamen belleklerinden silerler. 

Ninon de LENCLOS, Correspondance [Mektuplar] 

2 3 0  



YA$LILIK 

C::ok olaganiistii biri olmad1k�a kadm, esprili de olsa, 
otuz ya�mdan sonra amk eski parlakhgm1 yitirecegi
ni kabullenmek zorundadir. 

Mme NECKER, Melanges [Kan§1mlar] 

Otuz be� ya�mdaki bir kadm daima otuz be� ya�m
daki bir erkekten daha ya�h gosterir. Neden mi? 
\:iinkii ger�ekten oyledir de ondan. 

Henry de MONTHERLANT, Les Jeunes (ii/es 
(Geny K1zlar] (Gallimard) 

Kirk ya�mdaki kadm a�kta, daha heniiz ya�lanmad1-
gmm kamtlanmas1m �iddetle ve umutsuzca bekler. 
Onun i�in bir sevgili bulmak, niifus kag1dma kaq1 
bir protesto eylemidir. 

Jules et Edmond de GONCOURT, ]ournal (Gunce) ( 1 86 1 )  

Kadmlar, k irk ya�lanna dogru seve seve evlerine geri 
donerler; bu, erkeklerin evden �1kmaya ba�lad1klan 
ya�ur. 

Henri BECQUE, Notes d'album (Album Not/an) 

Bir kad1m kirk ya�ma girmeye raz1 etmek �ok zordur. 
Arna kirk1m a�mas1m saglamak �ok daha zordur. 

Andre ROUSSIN 

Ya�hhk 
Belli bir ya�tan sonra, bir koltugun kolluklan size bir 
kadmm kollanndan daha �ekici gelmektedir. 

Gustave FLAUBERT, Carnets [Defter/er) 

Gen� ya da ya�h, kadmlar kendilerini gizlemekte 
hakhlar, ancak ya�land1klannda bu amk ka�1mlmaz 
bir gorev haline gelmektedir. 

Mme NECKER, Reflexions sur le divorce 
[Bo§anmayla llgili Dii§iinceler] 
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Y�LILIK 

lnsamn yi.izi.ini.i �i�iren, kal�alanm geni�leten, burnu
na yagli bir gori.inti.i veren, her �eyi deforme eden o 
igren� �okmi.i�li.ik, aniden ve olur olmaz bir bi�imde 
binivermi�ti tepesine, i.istelik ya�1 heni.iz boy le bir �ey 
i�in -hak olmasa bi le- bahane, ozi.ir olu�turacak ka
dar da i lerlememi�ti. 

Georges COURTELINE, La Philosophie de G. Courteline 
[G. Courteline'in Felse(esi] ( 1927) 

Kendine sayg1s1 olan ve �evresinde ya�ma uygun sev
gileri ve zevkleri korumak isteyen ya�li bir kadm, 
si.islenmesine yirmi ya�mdakinden �ok daha bi.iyi.ik 
bir ozen gostermelidir, tabii gi.izelle�mek i�in degil, 
kendisini tahammi.il edilebilir k1lmak i�in. 

Kontes DASH olarak tanman Poilloue de SAINT-MARS, 
Comment on (ait son chemin dans le monde-Code du savoir

vivre (Sosyetede Yukselmenin Yollar1-Gorgi4 kurallan] ( 1 868) 

Vadesi dolmu� �eylerden sakmm: Size yitirilmi� gi.i
zelliginden soz eden bir kadm, ne kadar ho� konu
�ursa konu�sun, bu ovgi.ilerde daima, oli.iler i�in oku
tulan dualardaki kasvetli cenaze toreni havas1 vardir. 

Ninon de LENCLOS, Correspondance [Mektuplar] 

Neredeyse daha �imdiden kendi kendine oldi.i! .  .. Ti.i
kenmelerden, porsi.imeden, menopozun �i.iri.itmesin
den! Hani o malum zehir! Kadmlar mum gibi soner, 
erir, akar, kokar, bula�ir, alttan ka�mr! lnat�1 ke�i, 
haylaz, kay1p, f ibrom, �i�lik, dua . . .  Mumlann so nu 
fecidir, hammefendilerinki de . . .  Ayin bitti . . .  Haydi 
kap1 d1�an . . .  D1�an! Ne gi.ili.iyorsunuz! . .  

Louis-Ferdinand CELINE, Feerie pour une autre (ois 
(Bir Ba§ka Se(er /fin Peri Alemi] (Gallimard) 
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YAZAR I<ADINLAR 

Yatak 
Tiim kadmlar yatakta teslim olurlar. 

Etienne REY, Maximes morales et immorales 
[Ahlak/1 ve Ahlaks1z Ozdeyi§ler) ( 1 91 4 )  

Gem; k1zlan, yayd1klan saghks1z s1cakhk a.;1smdan 
sakmcah olan fazla yumu�ak yataklarda yatmaya 
a h�urmamak onemlidir. Yumu�ak ve ho� bir yorgan 
kullanmaktansa, bir do�ek ve kuyruk k1hndan tek 
bir yasuk daha uygundur. 

M. A. TIIERY, Conseils aux meres sur ks moyens de diriger 
et d'instruire elks-memes leurs (ii/es 

[Anne/ere, K1zlarm1 Kendi Ba§larma Egitip 
Y onlendirmenin Yollan Konusunda Ogutler) ( 1 837) 

Kadmlar nasil a�k1 dii�iinmesinler ki ? K1�m buz gibi 
yatagma uzanan bir kadm, midesinin iistiine, televiz
yonun iizerinde uyuyup kalan b ir kedinin karm ka
dar s1cak bir su dolu kese koysa bile, kendini gene de 
yalmz hissedecektir, yagmur damlalan .;atmm iistiin
de tepinirken yalmz, yalmz, umutsuzca yalmz. Ve 
onu iyile�tirecek olan da herhalde uydurulmu� a�k 
oykiileri dolu romanlar degildir! 

Herve LAUWICK, Les Femmes vues de pres 
[Yakmdan lncelenmi§ Halleriyk Kadmlar) (Fayard, 1 96 1 )  

N e  buluruz k i  yataklann i.;inde? Sap�alca giilli�me
ler. 

Yazar kadmlar 

Felicien MARCEAU, La Mort de Neron 
[Neron'un Olumu) ( 1 956) 

Bir kadmm yazmsal bir yap1t vermesi olanag1 var m1-
dir? Bu .;ok hassas bir soru elbette: Bir.;ok insanm ka
dm yazarlann varhgma yoneltebilecekleri itirazlann 
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YAZAR KADINLAR 

neler olabilecegini ongormemek olanaks1z. ( . . .  ) Bir
�ok kadmm, hem de �ogu kez �u ya da bu erkek ya
zardan daha biiyiik bir sagduyuyla, yaz1 yazd1g1 dog
rudur, ancak genellikle bu i� kadmlara gore degildir. 
Kald1 ki, her yazilanm yaymlanmas1 �art m1dir?  

Monseigneur DUPANLOUP, Quelques conseils aux femmes 
chretiennes qui vivent dans le monde, sur le travail 

intellectuel qui leur convient (Sosyete Hayatmda Yer Alan 
H1ristiyan Hammlara, Onlara Uygun Dii§iinsel Faaliyetler 

Hakkmda Baz1 Ogutler) (1 866) 

Harem dairesinin kutsal korumasmda, iddias1z, yok
sul, i�ine kapamk, yiizii �abuk k1zaran bir �ekilde ya
�amaktansa, kaba bir kosniilliigiin �agnlanyla km�
m1� bir k1srak gibi erkeklerin arasma daliyorlar. ( . . .  ) 
Onlara o kadar giizellik veren Tann'ya nankorliik 
edip, kendilerinde olmayan gii�ler vehmederek, sevi
len bir nesne olmanm ozlii rahatl1gm1 ya�amaktansa, 
yazarl1k taslama kibirliligini yegliyorlar. 

Jules BARBEY d'AUREVILLY, Les Bas-Bleus 
[Yazarl1k Taslayan Kadmlar) (1 878) 

Sonu� olarak, ger�ekten edebiyat�1 olan kadmlar 
-aff m1za s1gm1yorum hammefendiler- aslmda ba�li 
ba�ma birer ilgin� vakadir. Arna bu yonleriyle bizler 
i�in, kelimenin olumlu anlam1yla, daha degerli, daha 
ilgin� olmalilar, onlan incelemek, tammak daha �ok 
merak1mm �ekmeli. Degerleri, ender olu�larmdan 
kaynaklamyor. Ve kadm aklmm tarihini anlatan bir 
kitap yaz1lsa �ok ilgin� olurdu. 

Guy de MAUPASSANT, Le Gaulois gazetesi (24 Nisan 1883)  

Yaz1 yazma hastalig1 ne yaz1k ki kadmlar arasmda 
her giin giderek daha �ok yay1liyor. ( . . .  ) Eskiden hi� 
olmazsa kitaplarmda sadece dedikoduyla ugra�1rlar, 
zaman zaman roman alanma hafif�e dokundururlar-
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YOZWMA 

sa da, felsefi, psikolojik, sosyal ve benzeri diger ko
nulara bula�mamaya ozen gosterirlerdi. ( . . .  ) Bugiin 
bak1yoruz ki her �ey degi�mi� ve yaz1 yazma hastah
g1 cinsiyetleri tamamen i�levsiz kilm1�. 

L'Echo, Chronique parisienne: Les Femmes qui ecri
vent [L'Echo gazetesi, Paris Guncesi: Yazar Kadmlar) 

( 1 6  May1s 1 886 )  

Yeniden evlenmek 
Ilk sefer yeniden evlenildigi zaman p ek ba�anh olun
maz. Bir daha denemek gerek. 

Alfred CAPUS, La Petite (onctionnaire 
[Kufuk Memur Kadm) ( 1 90 1 )  

Bogulmaya karar verdiginizde once soyunun; boyle
ce elbiselerinizi kanmzm ikinci kocas1 kullanabilir. 

Yer�ekimi 

Alphonse ESQUIROS, L'Esprit des Anglais 
[lngilizler'in Anlay1§1) ( 1 854) 

Ym;ekimi yasasma pek inanmam, �iinkii ger�ekten 
de, bardan bir kadm kald1rmak, onu ba�m1zdan at
maktan daha kolaydir. 

Georges COURTELINE, Le Philosophie de G. Courteline 
[G. Courteline'in Felse(esi) ( 1 927) 

Yozla�ma 
Tutkular, bu yaratiklarm iyiliklerinden ya da saf giizellik
lerinden kaynaklanm1yor, daha �ok yozla�malarmdan 
kaynaklamyor. Bir kadm1 delice sevmenizin nedeni oros
pulugudur, ruhunun kotiiliigiidur, kafa yap1smm, yiiregi
nin ve duygulanmn serseriligidir; teninin yogun pis ko
kusu oburca bir tikmma arzusu yaratir. !�in aslma bakt1-
gm1zda, tutkulu olma halinin kokeninde, ki�ilerin ve nes
nelerin �iiriiyiip koku�mas1mn yatt1gm1 goriirsiiniiz. 

Jules et Edmond de GONCOURT, 
Journal (Gunce) (30 Agustos 1 866)  
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YOREK 

Yurek 
Kadmm yiiregi bir �eftali �ekirdegidir. Agzmm iyice 
a�1p meyveyi 1smrsm1z, derken di�iniz kmhverir. 

Jules RENARD, journal [Gunce) ( 1 8 67-1 9 10) 

Kadm, �ak1sm1 yiireginin etrafma defalarca sapla
m1�t1, ama fazla a�ag1dan. Kal�asmdan yaraland1. 

Jules RENARD, Journal [Gunce) ( 1 867-1 910) 

Bir kadm size bir kez yiiregini bag1�lad1 Illl, bir daha 
gerisinden kurtulmak olanaks1zdir. 

John VANBRUGH, The re/apse ( 1606) 

Yiirek, egoist sanat�1 konumundaki erkegin, y1ldm
m parlatan par�alar �almaktan ho�land1g1 bir piya
nodur ve tiim tu�lar konu�ur. Ger�ekten de a�k kar
�1smda kadmm gizlenecek bir bannag1 yoktur. 0 
her �eyini verir; biz ise, biitiin 0 comert duygulanm1-
Z l  ortaya sa�t1g1m1z anlarda bile hep, in petto, salt 
kendi kullamm1m1za ait biqeycikler saklanz. 

Gustave FLAUBERT, Lettres a Louise Colet 
[Louise Colet'ye Mektuplar] 

Biitiin hiiner sozciiktedir: Bir kitabm ba�hg1 olarak 
yiirek sozciigiinii se�in, biitiin kadmlar bir ko�u gi
dip onu ahrlar. Onun yerine kadm sozciigiinii koyun, 
hi�bir kadm kitabm kapagm1 bile a�maz; ancak bu
na kaq1, erkeklerin co�kulu ilgisine tamk olursunuz. 

Mme de SEVIGNE, Lettres [Mektuplar] 

Bir kadmm yiiregi yozla�uk�a kurur. 
Mme de GENUS, Memoires [Amlar] 

Kadmlann yiireginin i�ini gormek i�in, onurlanna 
a�t1g1m1z deliklerden bakanz. 

Jules BARBEY D'AUREVILLY, Disjeaa membra 
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YDZ VERMEK 

Kadmlarda yiirek, agir i;ekim i;ali�an bir cinsel or
gandir, cinsel organlan ise h1zli atan bir yiirek. 

Malcolm de CHAZAL 

Bir kadm, bal gibi, iki erkegi aym anda sevebilir ( . . .  ) 
Onlar daha i;ocuk ya�ta yiirek �a�1ligm1 ogrenmi� gi
bidirler. 

Yuz 

Paul-Jean TOULET, Les Trois impostures 
[Of Sahtekarl1k] (Emile-Paul} 

Ya�land1ki;a erkegin yiiz hatlan derinle�ir, kadmmki 
ise buru�ur. 

GOETHE, Le Complexe de Faust [Faust'un Kompleksi) 

Yuz vermek 
Bir erkegin yamndan gei;erken, gizemli bir ifadeyle 
birbirine sokulup, sanki bu erkekle ilgili dii�iince 
ali�veri�inde bulunuyormu� izlenimini yaratan geni; 
k1zlarm bu tiir bir davram�1 hii; ho� kaq1lanmaz . 

J. B. J. de CHANTAL, La Civilite des jeunes personnes 
(Genf Hammlarm Kibarl1g1] ( 1 843)  



Zal iml ik 
Tutkulanm1zm bu kadar yi.icelttigi o cazibeli yarauk
larm zalimliginin nerelere kadar varabilecegini anla
mak i�in, kadmlarm kendi aralarmdaki ili�kilere bir 
goz atmak gerek. 

Zevk 

August STRINDBERG, De l'In(eriorite de la femme 
[Kadmm A§ag1l1k Olma Durumuna Dair) ( 1 8 93) 

Bir kadm tamm1�t1m, o kadar tutumluydu ki, sevi�ir
ken bile hesapli bir bi�imde zevk alird1. 

Paul LEAlJfAUD, Passe-temps (Vakit OldUrme) 

Cinsel zevk i.iremeyi engeller. 

Zina 

Lucien HONORE, Pour vous, epoux et (iances 
[Evliler ve Ni§anl1lar ls:in) ( 1 935) 

Zinada �ok ho� bir an gelir �atar: kocay1 kansma 
yeglemeye ba�lad1gm1z an. 

Albert GRINON, Remarques [Dii§iinceler) 
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ZiNA 

Zina sozcugunun Z harfiyle ba§lamas1 bir rastlant1 
degildir. c;:unkli zinadan kaynaklanan tum illetler de 
aym harfle ba§lar: zaaf, zamparalik, zarar verme, za
y1fl1k, zmd1klik, zibidilik, zlihrevi hastaliklar. Eger 
glinlin birinde zinaya ozenirseniz, sakm ola bu soz
cukleri aklimzdan i;1karmaym! •  

Peder PIERRET, La Gazette de nos campagnes 
[K1rlar1m1zm Gazetesi] ( 1 873) 

Saksonlar'da, zina ya pan kadm as1lir ve ardmdan ya
k1lird1. 
M1s1rl1lar'da ise burnu kesilirdi. Romalilar'da, Julia 
Yasas1 geregi kellesi ui;urulurdu. 
Buglin ise, Fransa'da, bir kadm zina yaparken yaka
land1gmda kocas1yla alay ediliyor. 

Alphose KARR, Une Poignee de verites [Bir Avuf Gers:ek] 

Zina yapan Katolik kadm ii;in gei;erli on emirden il
ki §Udur: Otekini bir onceki gibi seveceksin! 

Philippe BOWARD, Un Oursin dans le caviar 
[Havyarm ls:inde Bir Deniz Kestanesi] (Stock) 

Kadm dogal olarak ve organik olarak tek e§li ve so
guk oldugu ii;in, zina ile ilgili yasalann neden erkegi 
degil de sadece kadm1 cezalandird1g1m kolayca anla
yabiliriz. ( . . .  ) Geri;ekten de, erkek ii;in basit bir yasa 
ihlali dahi sayilamayacak olan bu durum, kadm ii;in 
i;ok vahim bir sui;tur. 

G. LOMBROSO ve G. FERRERO, 
La Femme criminelle et la Prostituee [ Cani Kadm ve Fahi§e] 

• Aldatmak sozcugunun A har1iyle ba�lamas1 bir rasllant1 degildir. QOnku e�ini 
aldatmaktan kaynaklanan !Um illetler de aym har11e ba�lar: Anar�i. Alc;:akhk, 
Acz, Ac1, Ahlaks1zhk, (c;:ocuk) Ald1rma, Ambulans, Ambtti, Azgmhk, Aort patla
mas1, Allahs1zhk. Eger gunun birinde aldatmaya niyetlenirseniz, sakm ola bu 
sozcukleri akhnizdan c;:1karmaym! 

Peder P IE R RET, La Gazette de nos campagnes 
[K1rlanmmn Gazetes1] (1 873) 
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ZENCi KADIN 

Evlilik esareti o kadar agir bir �eydir ki, onun yliklinli 
kaldirabilmek i�in iki, hatta bazen ii� ki�i olmak gerek. 

Alfred CAPUS, Notes et pensees [Notlar ve Dii§iinceler] 

Kadmlann �ogu i�in bir erkegi sevmek, bir digerini 
aldatmakur. 

Etienne REY, De /'Amour [A§k'a Dair] 

Biri derken ikincisi, dostlar birbirini izler. Once luks ya
�anusm1 hediyeler alarak slirdlirlir; ardmdan da para 
kabul etmeye ba�lar. Tum bunlan yaparken de duygu
lar hi� devreye sokulmaz; varsa yoksa saulm1�hk, o ka
dar. Bu da, zinanm yine �ok s1k rastlamlan bir diger i:ir
negidir: c;:evresinin hevesleriyle �1mamlm1� ve sayg1de
ger, namus kumkumas1 bir anne taraf mdan, erkeklerin 
yerylizline geli� sebebinin kadmlara diledikleri kadar el
bise temin etmek oldugu dii�lincesiyle yeti�tirilmi� olan, 
kendi sosyal s1mf m1 terk et mi� olan kadmm zinas1. 

Emile ZOLA, Le Figaro gazetesi (28 �ubat 1 8 8 1 )  

Bir, iki, derken insam onuncu sevgiliye kadar gi:itli
ren o kaygan yoku�tan a�ag1 siiriiklenmemek mlim
kun mlidiir? lnsan onurunun birinci ko�ulu olan 
kendine sayg1 ah�kanhg1m yitirdigimizde, merak ve 
k1�k1rtmalann olu�turdugu bogucu dalgalann kaq1-
sma hangi dalgak1ram �1kartabiliriz k i ?  

Paul ROURGET, Un Crime d'amour [Bir A§k Cinayeti] ( 1 886) 

Zenci kadm 
Zenci kadm o kadar erken ya�ta evlenme �agma gi
rer ki, daha sekiz ya�mdayken anne olanlarmm var 
oldugu si:iylenir . . .  Birka� �ocugu olduktan sonra me
meleri o kadar devasa boyutlarda uzar ki, eger �ocu
gunu s1rtmda ta�1yorsa, memesini omuzunun listiin
den arkaya atarak onu besleyebilir. 

Doktor VERNEAU, L'Homme [ lnsan] (Larousse, 1 930) 
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ZEVK 

Zevk 
Kadmlar, hi� degi�meyen bir zevkin degi�ebilir ara�
landir. 

Marcel PROUST 

Zorlama 
Hadi camm Hektor!  Sen de kadmlan en az benim 
kadar iyi tamrsm. Onlar zorlanmad1k�a raz1 olmaz
lar. Arna o zaman da ne co�kulu olurlar bir bilsen. 

Jean GIRAUDOUX, La Guerre de Troie n'aura pas lieu 
[Troya Sav<l§I Olmayacak] (Grasset) 
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