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Özet 

Kadının kimliğinin sorunları sosyal bilimlerin çeşitli alanları çerçevesinden ele alınarak çözüme kavuşturulmaya 
çalışılmaktadır. Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, iletişim ve hukuk gibi çeşitli alanlarda yapılan araştırmaların 
ortaya koyduğu sonuçlar kadın sorunlarının toplumsal boyutlarını gözler önüne sermektedir.  

Kadın kimliğinin oluşumu üzerinde bulunan hakimiyetler kadın sorunlarının başlıca sebeplerindendir. İdeolojik 
bir düzen çerçevesinde oluşan toplumsal ilişkilerin yansımaları ile kimlik inşası arasında önemli bir bağ vardır. 
Kadın varoluş mücadelesinde, özgürlük alanlarında ve kamusal alandaki kendini konumlandırma aşamasında 
ideolojik düzenin engelleriyle karşılaşmaktadır. Kadının bedeni, kadının düşüncesi ve kadının gündelik hayatını 
şekillendirmesinin ideolojik yapının sunduğu kalıba uygun olması beklenmektedir.  

Althusser, toplumsal hayatta ideolojinin sunduğu söylemlerin bireyleri konumlandırma ve ürettiği söylemlerle 
boyun eğdirme anlamı taşıdığını ifade eder. İdeolojilerin her bireyde iz bıraktığı ve ideolojiden kaçışın olmadığını 
ifade eden Althusser’in ideoloji kuramı, çalışma kapsamında kadın kimliğinin ideoloji çerçevesinde düşünülmesi 
ve ideolojinin değişebilmesi konusunu tartışma amacı taşımaktadır. 

Kadının kimlik oluşumunda cinsiyeti üzerinden yapılan konumlandırma, kadın cinayetleri, kadın bedeninin bir 
meta haline dönüşümü, fırsat eşitsizliği gibi birçok sorunu ortaya çıkarmaktadır. Sağlıklı bir toplum ancak ve ancak 
eşit bireylerden oluşabilir. Bu nedenle kadın kimliğinin eşitsizliklerden arındırılması gerekmektedir.  

Üç bölüm halinde tasarlanan çalışmada; ilk bölümde Althusser’in ideoloji kuramı üzerine değerlendirmeler 
yapılmaktadır. İkinci bölümde; kadın kimliği ve kadın kimliğinin inşa süreçlerine dair yaklaşımlar aktarılmıştır. 
Son bölümde ise ideoloji kuramı çerçevesinden kadın kimliğine dair değerlendirmeler yapılmıştır. 
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Abstract 

The problems of the female identity are tried to be solved within the framework of different fields in social 
sciences. The results of the research in various fields such as sociology, psychology, social psychology, 
communication, and law have revealed the social dimensions of the female problems.  

Hegemonies on female identity formation are one of the main reasons for female problems. There is an important 
link between the reflections of the social relations formed within an ideological system and the identity 
establishment. Women, in their struggle for existence, confront the obstacles of the ideological system while they 
are trying to find a position in the area of freedom and public. It is expected that women should shape their bodies, 
thoughts, and daily lives according to the templates supplied by the ideological system.  

Althusser has stated that discourses provided by the ideology in public life mean the positioning of individuals and 
the discourses produced by the ideology means the subjugation of individuals. Noting that ideologies leave traces 
on each individual and there is no escape from an ideology, Althusser’s theory of ideology states that the female 
identity should be considered within the frame of the ideology and that there is a need of ideological change.  

Sex-based positioning of female identity causes many problems such as murders of women, commodifying the 
female body, inequality of opportunity. A society can be called as healthy only if each individual is equal. 
Therefore, female identity should be cleared of inequalities.   
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The study is designed as three sections; in the first section, Althusser’s theory of ideology was interpreted. In the 
second section, various paradigms about female identity and the processes of female identity formation were 
discussed. In the last section, evaluations were made regarding the female identity within the theory of ideology.  
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