“Sınırlara takılan” emeğin
sınırsız sömürüsü

EMEK

İzin günlerinde, “sana çok ihtiyacım var bugün”, “ sen olmadan yemek yemiyor çocuk,
bugün çıkmasan” şeklinde kurulan cümleler, kadınların duygusal emeğini sömürüyor
Cemile Gizem Dinçer

K

aradeniz’in yeşili arasından
geçen otobüs, güneş yeniden doğduğunda bambaşka
bir ülkeye, daha önceden
bilinmeyen bir şehre ulaşmış olacak.
O yeni günle birlikte yanımda oturan
kadın da, yepyeni bir yere, hiç bilmediği bir eve ulaşacak… Belki hayatı
boyunca Türkiye’nin sınırları dışına
çıkmamış insanlara, az çok bildiği bir
dilde -ki sadece ülkenin sınırlarını değil, yüksek binaların, korumalı sitelerin
de sınırlarını aşarak- ulaştığı bu yepyeni
yerde, hiç tanımadığı insanlara emeğini
sunacak. Otobüs yolculuğunu paylaştığım bu kadın, Türkiye’deki binlerce
göçmen ev işçisinden sadece biri. Neoliberal politikalar sonucu
küçülen devlet, kendisiyle
birlikte bakım emeğinin
toplumsallaşma
alanını
da küçültürken ve giderek
muhafazakârlaşan bir söylemle aileyi kutsallaştırıp,
bakım emeğini ailenin kadınlarına bırakırken ücretli
ev içi emeğe talepte ciddi
artışlar oldu. Sovyetler’in
dağılmasının ardından, genellikle Kafkaslar ve Orta
Asya’dan gelen kadınların
oluşturduğu göçmen ev
işçileri, özellikle yatılı çalışmayı kabul ettikleri için
Türkiyeli üst-orta sınıf aileler tarafından yoğun bir şekilde istihdam edilmeye başlandı. Yatılı istihdam edilebiliyor
olmak, her ne kadar göçmen ev içi işçilerini kalacak yer masrafından muaf
kılan bir avantaj gibi görünüyor olsa da,
diğer yandan işverenin göçmen ev işçilerinin emeklerine sınırsızca ulaşması
anlamına gelmekte; mesai saatlerini esnekleştiren ve iş tanımını genişleten bu
istihdam biçimi emek sömürüsünün de
boyutlarını arttırmakta.
Sabah herkesten önce kalkan kadın,
gece herkes yattıktan sonra da bütün
işleri bitirene kadar –ki bu iş tanımı
hep çok parçalı ve geniştir– çalışmaya
devam eder. Bahsi geçen bu süre ise
tamamıyla işverenin inisiyatifine bağlıdır. Sınırları geçmekte zorlanan kadın,
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sınırsız bir emek sömürüsüne maruz
kalırken, çoğunlukla oturma ve çalışma
izni alamamışken, hırsızlık yapar gerekçesiyle pasaportuna el konulmuşken,
göçmen kadınların kırılganlıkları ve
korunmasızlıkları giderek artarken ve
tüm bunların arasında sömürüye karşı
durma güçleri azalan göçmen kadınlar
için sokağa çıkmak bile zorlaşır. Çıkılan
sokakta karşılaşılan tek sorun kağıtsız
olma hali veya onun uzantısı olan polis tehdidi değil, taciz, tecavüz, şiddet
tehdididir aynı zamanda. Çoğunluğunu
Post-Sovyet ülkelerinden gelen kadınların oluşturduğu göçmen ev işçileri, bu
ülkelerden gelen kadınlara yönelik “nataşa” söylemine ve beraberindeki erkek
şiddetine maruz kalmakta; giyimlerinden, sokağa çıkışlarına kadar her şeyle-

rini bu cinsiyetçi söyleme göre düzenlemek zorunluluğuyla karşılaşmaktalar.
Sokağa çıktıklarında deneyimledikleri
bu tehdidin yanı sıra, çalıştıkları evlerde
işverenler tarafından taciz ve şiddet teh-

Çıkılan sokakta karşılaşılan
tek sorun kağıtsız olma hali
veya onun uzantısı olan
polis tehdidi değil, taciz,
tecavüz, şiddet tehdididir
aynı zamanda

didine de maruz kalan göçmen kadınların tüm yaşadıkları, bedenleri üzerinde
kurulan kolektif tahakkümün de en belirgin göstergesi haline gelir. Çalıştıkları
evlerde kötü muameleye maruz kalmaları bu denklemin bir bölümünü oluştu-

rurken, diğer kısım ise ‘ailenin bir ferdi
olma’ hali üzerinden gerçekleşir. Göçmen ev işçisini ailenin bir ferdi olarak
tanımlayan işveren, aslında bu tanımlama altında emek sömürüsünü de katmerlendiriyor olabilir. İzin günlerinde,
“sana çok ihtiyacım var bugün”, “sen
olmadan yemek yemiyor çocuk, bugün
çıkmasan” şeklinde kurulan cümleler ve
bunun peşi sıra gelen istekler, kadınların
duygusal emeğini sömürüye açarken,
çalışma saatlerini giderek esnekleştirmekte ve esnekleşen çalışma saatleri ise
hiçbir şekilde ücretlendirilmemektedir.

Tüm bunlara devletin verdiği tepki
ise 1 Şubat’ta yürürlüğe giren, 5683.
Maddede yapılan değişiklik ile oldu.
Elbette ki bu değişikliği devletin
mevcut sömürüyü azaltmaya yönelik geliştirdiği
bir refleks olarak okumak oldukça zor. Ülkeye giren yabancıların
Türkiye’de kaldığı süre

kadar, kendi ülkelerinde
kalmasını gerektiren değişiklik, göçmenleri çalışma
izni almaya zorluyor gibi
görünse de, bundan birkaç
ay evvel bir işverenle yaptığım konuşmayı hatırlıyorum da, hiçbir şekilde
evlerinde çalışan işçiyi
sigortalamayacağını ya da
çalışma izniyle ilgilenmediğini söylerken, bunun yerine bulduğu alternatif
yolu da şöyle anlatıyordu: “90 günü
dolunca T. gidiyor ve onun yerine başkası geliyor.”
Bu yeni uygulama ile devlet, değişiklik öncesi “giriş-çıkış” yöntemiyle
kaçak durumuna düşmemeyi sağlayan
göçmenlerin, değişiklik sonrası çalışma
izni alamamaları halinde kaçak durumuna düşmelerinin yolunu açmış gibi
görünüyor. Devlet, göçmen ev işçilerine bir çözüm sunmadığı gibi aslında
durumlarını daha da zorlaştırarak, kırılganlıklarını ve güvencesizliklerini
arttırmaktan başka bir şey yapmadı,
yapmıyor ve göçmen kadın ev işçileri
tüm bu uygulamalarla sadece sömürüye
daha açık hale geliyorlar.

Yel değirmenlerini de biz yaparız
Erkeklerin, patronların, devletlerin birbirleriyle kurdukları dayanışmanın izdüşümleri,
en çok da aidiyetin tanımlandığı yerelde ve yerli ilişkilerde tuzaklar kuruyor
Derya Yüksel
Erkekler yel değirmenleri inşa ederken
kadınların sessizce söz dinledikleri
ekmek pişirip kilim dokudukları
bir ekolojik toplum istemiyoruz
Petra Kelly1
Sinop Gerze’de Anadolu Grubu tarafından 2009 yılında girişilen termik santral
projesine karşı yerli halkın ve çevre örgütlerinin mücadelesi projenin başlangıcından sonuç alana kadar devam etti.
Santralin çevreye vereceği zararın yaşamı geri dönülmesi olanaksız şekilde etkileyecek olması, santrale karşı direnişi
de başlatmış oldu. Verilen hukuki mücadele, çevre hareketinin de desteğiyle
düzenlenen eylemler ve Anadolu Grubu
ürünlerine yönelik boykotun yanında
Gerze halkı ve santralin yapılacağı Yay-

kıl’daki köylüler, şirkete ait iş makinelerinin araziye girmesini engelleyerek
santral alanında kurulan çadırlarla 9 ay
direnişi sürdürdü. Ve sonunda mücadeleleri sonuç verdi. Santral kurulacağı
yerin orman alanı olduğu gerekçesiyle
süreci durduran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, santralin baca gazının çevreyi
olumsuz etkilediğini açıkladı ve ÇED
sürecini durdurdu.
Termiğe karşı gelişen hareketin dinamik
unsurlarından birini de bölgenin yerlisi
olan kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de
son dönemde yapılması planlanan santrallerle ilgili çıkan tüm olaylara yerli kadınların dâhil olduğunu, tepkilerini dile
getirmekten sakınmadıklarını gördük.
Erzurum Tortum’da yapılacak HES’e

karşı köylülerin mücadelesine dair Leyla adlı genç kadının ismi sıklıkla anıldı. Tortum’da olduğu gibi Gerze’de de
şirketin alana girmesi engellenirken
kadınlar jandarmanın önünde kararlılıkla dikilerek şirketlerin köylerinde,
kentlerinde istediği gibi at koşturmasını engellediler. Greenpeace’in termik
santrale karşı düzenlediği kampanyanın internet sitesinde (bukapaginaltinda.org) Yaykıl köylülerinden Şükran
Teyze’nin Anadolu Grubu sahibi Tuncay Özilhan’a yaptığı uyarı yer alıyor.
Özilhan’ın Gerze’ye yalnızca misafir
olarak gelebileceğini yoksa “ekmek
tekneleri” olan topraklarını ne pahasına olursa olsun koruyacağını söylüyor.
Gerze’de oluşturulan YEGEP’in (Yeşil
Gerze Çevre Platformu) sözcüsü de bir
kadın. Her eylemde, etkinlikte, toplantıda ilçesinde termiğe karşı yürüttükleri
mücadeleyi anlatıyor.
Bu kadınlar, kalkıştıkları işle, dâhil oldukları ya da
örgütledikleri
hareketle birlikte yaşam
alanlarını cesaretle savunuyorlar. Onların bu öfkeli karşı duruşu, kadınların
yaşamının
dönüşümünü
sağlayabilir
mi sorusunu
akla getiriyor.
Yoksa kadınlar doğanın
ve yerel çevrenin uzantıları olarak
bu hareketin
yalnızca “doğal” birer katılımcıları mı?
Kadınlar varoluşları gereği barışın, yaşamın, doğayla uyumun, insanın öyle
ya da böyle her türlü bir araya gelişinin
devamlılığının teminatı mı? Yaşam alanının savunusu; “yuvasını, yavrusunu
koruyan anne” figürünün dışına taşabilir mi, taşmazsa ne olur? Mücadelenin
ardından, sokakta varlık gösteren kadınlara yine evlerinin yolu mu gözükür?
Kadınlar ve doğa arasında kurulan bağın dönüştürücü bir rol oynaması için
bu ilişkinin ataerkil değerlerle çevrelenmiş yorumunun dışına çıkmak, annelik-doğurganlık, doğa ana-hayat verme
benzerliğine takılmak yerine; kadınlar
ve doğanın özgürleşmesinin önündeki
engel olan ataerkil sömürüye, tecavüze

karşı aynı tarafta olmaktan kaynaklanan
bağı kurmak lazım.
Kadınlar olarak barışmayabiliriz. Cinsiyetimiz nedeniyle huzur getiren denge
durumunun sağlayıcıları olmayabiliriz.
Farklı katmanlar arasında çimento, doğayla insan arasında bağ rolü oynamayabiliriz. Ama ille de barış diyor, içinde
yaşadığımız doğa ile kurduğumuz uyumun bozulmasına, şirketler tarafından
buradaki tasarruf hakkımızın gasp edilmesine, yerelimizde yabancı olmaya
karşı duruyorsak, böyle demeyi, böyle
durmayı tercih ediyorsak; sadece bizi
içinde eriten büyük grubun değil, yalnızca bize ait olan hayatımızın savunusunu da aynı anda yapabilmeliyiz.
Yaşam alanını, yerlisi olduğu çevreyi,
“ekmek teknesi”ni kendini dışarıdan
dayatan güce karşı savunmak, yaşamsal
alışkanlıkların değişimini de beraberinde getirir. Kabul etmemenin ilk basamağı olan savunma halinden ileriye doğru
atılacak her adım da, yaşamın demokratikleşmesine yönelik arayış anlamını
taşır.
Ev ve aileyle ilişkilendirildiğinden kadınlarla arasında aidiyet bağı kurulan ve
dolayısıyla onların birinci dereceden sorumlusu olduğu ilan edilen yereli, aidiyet bağını genişleterek ve bu bağın kendisiyle de hesaplaşarak dönüştürmeye
ihtiyaç var. Erkeklerin, patronların, devletlerin birbirleriyle kurdukları dayanışmanın izdüşümleri, en çok da aidiyetin
tanımlandığı yerelde ve yerli ilişkilerde
tuzaklar kuruyor. Yerel direnişlere dâhil
olan kadınlar da yaşadıkları alana yönelik dış müdahaleye karşı dururken ve bu
alanı savunurken aidiyet duygusunun
ayrım yapmayı önleyici gücünden kaynaklı, zaman zaman iç içe geçmiş tuzakları da savunur duruma gelebiliyor.
Bu nedenle yaşam alanının merkezine
kendini koyarak düşünmek, yereli kurtarmaya çalışırken kendinin özgürlüğünü hesaba katmak ve her fırsatta vurgulamak, yerel direniş katılımcısı olan
kadınların yaşam alanlarında kalıcı bir
dönüşümü gerçekleştirebilir.
_______________________
Petra Kelly’den aktaran G. Göker (2010) Uygarlığın Tohumu Köylü Kadının Sandığında E.
Değirmenci (Haz.) Kadınların Ekolojik Dönüşümü. (s. 50). İstanbul: Yeni İnsan Yay.
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Kadın hareketi, milliyetçilik, feminizm:
Irak Kürdistan’ından izlenimler

İşgalden sonraki 4-5 yılda, kadın hakları aktivizminden ve siyasi mobilizasyondan,
kadın hareketinin STKlaşmasına ve profesyonelleşmeye doğru bir kayma gerçekleşti
Söyleşi: Selin Çağatay

N

adje Al-Ali Londra Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde öğretim
görevlisi ve Orta Doğu Kadın
Çalışmaları Derneği’nin başkanı. Aynı
zamanda feminist aktivist olan Nadje’nin
Orta Doğu’da kadın hareketi, feminizm,
laiklik, İslamcılık, milliyetçilik, savaş ve
göç üzerine pek çok çalışması var. Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen Savaş,
Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet başlıklı
atölye çalışması sırasında kendisi ile Kuzey Irak’ta kadın hareketi üzerine sohbet
ettik. Anlattıkları kadınların devletten,
sermayeden ve erkeklerden bağımsız örgütlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
Öncelikle kısaca Irak Kürdistan’ındaki
kadın hareketinin tarihinden ve ABD
işgali sonrasında hareketin nasıl yön
değiştirdiğinden bahseder misiniz?
Tarihsel olarak Irak’ta Kürt kadınların aktivizmi belli sebeplerden dolayı
Kürtlerin milliyetçi mücadelesiyle yakın
ilişki içinde oldu. Iraklı Kürt kadınlar erkeklerle omuz omuza bağımsızlık mücadelesi verdi ve aşağı yukarı son elli yıldır
da başlıca iki siyasi partide yer aldılar:
Barzani’nin başını çektiği KDP (Kürdistan Demokratik Partisi) ve Talabani
liderliğindeki PUK (Kürdistan Yurtseverler Birliği). Ayrıca peşmerge kadınlar
da vardı.
Ben Iraklı Kürt kadın hareketinin
daha çok 1990 sonrası tarihi ile ilgileniyorum. Bu dönemde kadın örgütlerinin
sayısı artmaya başladı. Eskiden Kürt kadınların siyasi katılımı kadın meselesine
odaklanan siyasi partilerle sınırlıydı. Siyasi partiler kadın bedenini kontrol etmeyi ve bir nevi devlet feminizmini benimsemeyi Kürt kültürünü Arap kültüründen
ayırmanın bir yolu olarak görüyordu.
90’larda kadına yönelik şiddet, özellikle
de kadın cinayetleri artınca bazı kadın
hakları aktivistleri bu partilerde lobicilik
yapmaya yöneldi. Siyasetçilerin başlangıçtaki tepkisi bunun Kürt kültürünün bir
parçası olduğunu ve duruma müdahale
etmenin halkı kültüre yabancılaştırmak
olacağını söylemek oldu. 90’ların siyasi
ortamında Kürt partilerine düşmanca bir
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yaklaşım ve tabii KDP ve PUK arasında
da büyük bir gerilim vardı. Uluslararası
kuruluşlar Saddam rejiminin kontrolü
dışındaki bu bölgeye yerleşmeye başladı. Böylece uluslararası camia da kadın
hakları konusunda siyasetçiler üzerinde baskı kurmaya başladı. Sonuç olarak
90’ların sonunda siyasetçilerin söylemi
değişti. Tabii bu değişimde kadın hakları
aktivistlerinin payı nedir, ne kadarı siyasi stratejiler ve taktiklerle ilgilidir, bunu
söylemek zor. Ama özellikle 2003’teki
işgal öncesinde kadına yönelik şiddetin
ele alınış biçimi değişti çünkü Kürtler demokrasiyi benimsediklerini, insan haklarına ve kadın haklarına sahip çıktıklarını
dünyaya göstermek istediler.
O halde hem kadın hareketinde hem
de partilerin kadın hakları söyleminde
11 Eylül sonrası politikalarla paralel
giden bir değişim söz konusu…
Evet, 11 Eylül ve askeri müdahale
ihtimali olduğunun bilinmesi. Kürtler
kendilerini bu sürecin bir parçası olarak
konumlandırdılar. 2003 sonrası dönemde kadın örgütleri gerçekten mantar gibi
çoğaldı. Pek çok Iraklı, güney ve orta
Irak’takiler dâhil askeri müdahaleyi özgürleşme olarak gördüler. İşgalden hoşlanmasalar bile Saddam Hüseyin’den
kurtulduklarına memnunlardı.
Kürt nüfusun büyük bir kısmı da işgali özgürleşme olarak ele alınca dışarının bu bölgeye olan ilgisi daha da arttı.
Kürt bölgesindeki örgütlere epey bir fon

Kadın hakları aktivistlerinin
Kürt siyasetçilerden aldığı
desteğin ardında, Kürt erkek
siyasetçilerin kendilerini
Bağdat karşısında
seküler ve liberal olarak
kurmalarının da payı vardı
yardımı yapıldı ve Kürt siyasi partileri
kadın örgütlerini desteklemeye başladılar. 2007’de Erbil’e gittiğimde oradaki
kadın örgütlerinin çoğu KDP tarafından
yönlendiriliyordu. Süleymaniye’de de
örgütlerin çoğu PUK’a bağlıydı. Tamamen bağımsız olan çok az sayıda kadın
örgütü vardı. Çünkü asıl dert sivil toplumu siyasi partiler ekseninde bölmekti;

partiler kadın örgütlerine direk para yardımı yapıyorlardı. UNDP gibi Birleşmiş
Milletler’e bağlı kurumlar ve IRI (Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü) gibi
ABD merkezli kuruluşlardan da çok para
geldi.
İşgalden sonraki 4-5 yılda, 90’lı yıllarda Mısır’da da gözlemlediğim gibi,
kadın hakları aktivizminden ve siyasi mobilizasyondan kadın hareketinin
STKlaşmasına ve profesyonelleşmeye doğru bir kayma gerçekleşti. Kadın hakları aktivisti olmak şık binalarda
düzenlenen konferanslara katılmakla ve
rahat, hoş bir hayat yaşamakla ilgili bir
kariyer haline geldi. Tabii ki bütün kadın
aktivistler böyle oldu demiyorum, genelleme yaparken çok dikkatli olmak lazım,
ama çoğunluğu kadınların gerçek ihtiyaçlarına karşılık vermek yerine kendilerine sunulan fonların istikametinde giden
bir gündem belirledi. Kadın örgütlerinin
çoğu zaten feminizmden önce Kürt milliyetçiliğini benimsiyordu. Bağdat’ta ya
da başka şehirlerdeki kadınların mücadelesinin aynı zamanda kendi mücadeleleri olduğunu düşünmüyorlardı. 2007’de
Kuzey Irak’a gittiğimde kadınların güçlenmesine odaklanan, kadın dayanışmasının, politik kampanyalar yürütmenin
hala önemli olduğunu düşünen sadece
birkaç örgüt ve bağımsız aktivist. Konuştuğum kadınların çoğu Güney Irak’lı
kadınlardan daha şanslı olduklarını düşünüyorlardı.

SÖYLEŞİ
Yani kendilerinin daha ayrıcalıklı olduklarını düşünüyorlardı?
Evet öyle düşünüyorlardı ve aslında
öyleydiler de. Kürt milliyetçiliğini tabii
ki anlıyorum, onu eleştirmiyorum ama
feminist perspektiften bakınca da milliyetçiliğin feminizmi kendi içinde eritme
eğilimi var. Milliyetçi vizyonların ötesine geçen ittifaklar oluşturmak bu yüzden
önemli. Erkek siyasetçilerin kadın meselelerini araçsallaştırmaya teşne olduklarını da biliyoruz. Tabii kadın hakları
aktivistlerinin Kürt siyasetçilerden aldığı
desteğin ardında Kürt erkek siyasetçilerin kendilerini Bağdat karşısında seküler
ve liberal olarak kurmalarının da payı
vardı. Yani kendilerini dünyaya nasıl
sunduklarıyla birebir ilgiliydi.
Dört yıl sonra, 2011’de Kuzey Irak’ı
yeniden ziyaret ettiğimde ise siyasi partilerin kadın örgütlerine olan desteği büyük ölçüde çekilmişti. Örneğin eskiden
5.000 USD yardım alan bir örgüt artık
sadece 1000 USD alabiliyordu. Herkes
bu durumdan şikâyetçiydi, hatta bazı örgütler fonların kesilmesiyle birlikte çalışmalarını tamamen sonlandırdılar.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi
Iraklı Kürt kadınlar arasında birçok farklılık var. Hangi siyasi parti ile ilişkili olduğun hala en önemli farklılaşma unsurlarından biri ama laiklik-İslamcılık da bir
o kadar büyük bir bölünme ekseni. Yakın zamanda Kürdistan’da İslamcı siyasi
partilere bağlı çok güçlü kadın grupları
oluştu, hem çok aktifler hem de çok iyi
örgütleniyorlar. Konuştuğum bazı seküler kadınlar da aslında İslamcı kadınlara
saygı duyuyor: “Onların değerlerini benimsemiyoruz, politikalarını sevmiyoruz
ama çok iyi işler yapıyorlar, çok çalışkanlar ve bazı konularda onlarla işbirliği
yapabiliriz.”
Yasadaki değişiklikleri, yani namus
cinayetlerinin cezalandırılması (2007)
ve kadın sünnetinin yasaklayan yeni
Aile Yasası (2011) kadın hareketinin
başarısı olarak değerlendirilebilir mi?
Yoksa uluslar arası örgütlerin bastırmasıyla mı oldu bu değişiklikler?
Biri ya da diğeri demek doğru değil. Bu kazanımlar için kadın hakları
aktivistleri çok faal bir şekilde lobicilik
yaptılar ama belirli etmenlerin bir araya
gelmesiyle mümkün oldu yasal değişiklikler. Kürt politikacılar yasayı gerçekten
ikna olarak mı değiştirdiler bilemem,
ancak bunun sadece yukarıdan gelen bir
dayatma olduğunu ya da değişimin, onu
mümkün kılan tarihsel koşullar olmaksızın da nasılsa olacağını söyleyemeyiz.
Bu değişikliklerle ilgili en büyük sorun, yasanın değişmesi, kadın sünnetinin
yasaklanması veya namus cinayetlerinin

cezaya tabi olması çok olumlu ve Irak’ın
geri kalanında da ihtiyaç duyduğumuz
bir şey ama, hayata geçmeleri için yeterince çaba sarf edilmiyor olması. Ailelerin çoğu, özellikle de kırsal kesimdeki
köylerde yaşayan aileler, mahkemeye
başvurmak yerine aileden ya da aşiretten
arabulucularla işlerini hallediyor. Bence
Kürt politikacılar bunu bilinçli bir şekilde görmezden geliyor çünkü konuyu
deşmek işlerine gelmiyor. Bu durum konuştuğum Kürt kadınların çoğunu hayal
kırıklığına uğratıyor, yani yasanın uygulanması için gerekenin yapılmıyor olması. Ama tabii kadın hakları aktivistlerinin
de Kürt milliyetçiliğine feminizmden
daha fazla yakınlık duyması da sorunun
önemli bir parçası.
Kadın örgütlerinin gündeminde neler
var peki? Okuduğum kadarıyla çoğunlukla kadın cinayetleri, kürtaj, çokeşlilik, İslamcılaşma konuları tartışılıyor.
Kadın emeği, ücretli/ücretsiz emek,
uluslar arası piyasalarla bütünleşme
konularında da söz üretiliyor mu?
İlgi alanları, amaçları ve talepleri birbirinden farklı birçok grup var. Çoğunluğun neoliberal gündeme pek de eleştirel
yaklaşmadığını söyleyebilirim. Kadınlar
için gelir getirici projeler ya da mikro-finans projeleri üzerine çalışan gruplar var
ama belirli bir sosyalist feminist perspektife sahip değiller ve mesela USAID’den
(ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) ya
da IRI’dan gelen parayı memnuniyetle
kabul ederler. Bazıları kendilerini bağlayan zincirlerin ve dayatılan modelin bilincinde değiller, diğerleri de bu durumu
pek umursamıyorlar.
Bence neoliberalizm insanlara tam da
arzu ettikleri şeyi sunuyor, yatırımdan ve
büyümeden bahsediyor. Çok az insanın
temeldeki iktisadi ilişkileri sorguladığını düşünüyorum. Tamam, herkes kadına
yönelik şiddetle ilgili konuşuyor. Ama
bu bakış açısı dar kalıyor. Bence kadına
yönelik şiddet ekonomik koşullarla da
ilişkilendirilmeli ve çoğunluğun bu bağı
gördüğünü zannetmiyorum. Ekonomik
koşullardan bahsedildiğinde bile yoksul
kadınlardan ya yoksul ülkelerden, gelir
artışının gerekliliğinden öteye gidilmiyor.
Kadınların iş gücüne katılım oranı nedir?
Bilmiyorum, söylemesi zor. Çok yüksek değil ama son yirmi yılda epey de
bir arttı. İnsanlar bana bundan yirmi yıl
önce bir dükkâna girip orada bir kadının
çalıştığını görmenin neredeyse imkânsız
olduğunu söylüyor, yani ciddi bir değişim var. Artık kadınları birçok meslekte
çalışırken görebiliyorsunuz. Radikal bir
değişim var ama bu değişimle gelen radikal bir uçurum da var. Özellikle de kentli,

eğitimli, profesyonel, hali vakti yerinde
olan orta sınıfla diğer kadınlar arasında.
Erbil ve Süleymaniye dışında daha farklı bir durum var: Kadın sünneti, namus
cinayetleri ve kadın intiharları daha çok
küçük kasabalarda ve köylerde oluyor.
Buralarda değişimi görmek zor; yatırım
ve altyapıya dair de pek bir şey yapılmıyor.
Ama bence asıl değişim insanların
bu uçurumun giderek daha fazla farkına

Erbil ve Süleymaniye
dışında ise daha farklı bir
durum var: Kadın sünneti,
namus cinayetleri ve kadın
intiharları daha çok küçük
kasabalarda ve köylerde
oluyor
varıyor olmaları. Kadına yönelik şiddeti
bu uçurumun yarattığı düş kırıklığına da
bağlamak gerekiyor. Kadınlar yalnızca
politik olarak değil, maddi, ekonomik
olarak da daha fazla bağımsızlık istiyor.
Artık herkesin evinde uydu yayını var,
insanlar başka yerlerde insanların nasıl
yaşadığını biliyor. Kadınların hayattan
beklentileri değişiyor ve bu da şiddeti
artırıyor.
Anlattığınız sürecin bir kısmı, özellikle
kadın hareketinin STKlaşması ve kadına yönelik şiddet ile ekonomik koşullar
arasındaki ilişki Türkiye’deki duruma
benziyor. Kürt kadınların sınırın bu
tarafında neler olup bittiğini bilip bilmediklerini, Türkiye’deki Kürt kadın
hareketiyle ilişkilerini merak ediyorum. Türkiye’deki Kürt hareketinin
bazı isimleri Irak Kürdistan’ına gidip
geliyor. Kadın hareketi özelinde bir ilişkilenme var mı?
Bu önemli bir soru. Görüştüğüm kadınlar arasından kimse böyle bir şeyden
bahsetmedi. Sınır ötesi ittifaklar benim
çok önemsediğim bir konu. Ne yazık ki
Iraklı Kürt kadınlar daha çok Kuzey-Güney eksenli ittifaklar kuruyorlar. ABD’li
ya da İsveçli feministler oraya gidiyor
mesela. Ben daha çok Araplarla birlikte iş yapmaya hevesli olan Kürt kadın
örgütleriyle çalıştım. Onlarla güney ve
orta Irak’taki kadın örgütleri arasındaki bağın oluşturulmasına yardım ettim.
Türkiye’deki Kürt kadın örgütleriyle
ilişkim yok ama mesela Mısır’daki kadın örgütlerini tanıyorum. Ben bu bağları
oluşturmaya çalışıyorum çünkü bölgesel
ittifakların çok daha anlamlı olduğunu,
ABD, İngiltere ya da Almanya’dan gelen
kadınlarla ilişki kurmaktan çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Oraya bir
daha gittiğimde Türkiyeli Kürt kadınlarla
olan ilişkilerini soracağım.
feminist
politika
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STK’lar aracılığıyla politika yapmak?

Gönüllülük derken kastettiğimiz, sınırlarımızı zorlayarak ve birlikte mücadele etmenin
dönüştürücü gücüne inanarak politikleşmek

D

Özlem Kaya

evlet ve özel sektör arasında tanımlanan üçüncü sektörün etkinlik kazandığı bir dönemdeyiz.
Buna paralel, sivil toplum kuruluşlarının (STK) doldurduğu bu alanın
kapitalizm içindeki yeri, sistemin
devamını sağlamadaki rolü ve eleştirellik kapasiteleri tartışılıyor. Bu
tartışmalara girmeyen bu yazıda temel derdim, politikanın STK alanına
sıkıştırılması yönüyle, STK’ların ve
yürüttükleri projelerin, politika ve
politik öznelerin kavranışına etkisi.
Özel olarak da, feminist politikanın
bu politik alan içine sıkıştırılamayacak özgüllükleri... Kısacası, politik
örgüt olmak gibi bir amacı olmayan
STK’ların rolleri ve projecilik sorunlarının tartışmasını yapmayacağım.

Aslında politik zemin ve mücadelenin yeni biçimleri açısından, mesele,
fon alarak ya da almadan politika yapmak değil. Zira bu noktadan tartışınca,
işimizin ne kadar zor olduğu, maddi
engellerin bu yolla üstesinden gelerek
mücadeleye odaklanabileceğimiz, bu
“fırsatlar” kullanılmadığında mücadelenin zamanı ve maddi gücü olanlar tarafından yürütülmek “zorunda
kaldığı” tezleri ortaya atılıyor. Ancak,
politik alanın tanımlanma şeklinin de bir
politik mücadele olduğu göz ardı ediliyor. Ve genel olarak politika yapmanın,
özel olarak da feminist mücadelenin profesyonelleşmeye karşı gönüllülük esasında yürütülmesinin önemi
silikleşiyor.
Politik alanın projeler ve yürütücüleri üzerinden tanımlanmasının en
belirgin sonucu politikanın bir sorun
çözme alanına indirgenmesi. Feminist
politika böyle sınırlandırıldığında ise,
karşımızda duran bir “kadın sorunu”
ya da “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”,
feminist örgütler de bu sorunu çözmek
için kurulmuş yapılar gibi algılanıyor.
“Mağdur” kesimler, yani bu örgütlerde çalışan kadınlar da meşru olarak
haklarını savunan bireyler olarak
konumlanıyor.
Farklı ifadeleriyle “kadın sorunu” ve
“toplumsal cinsiyet eşitsizliği”, feminist mücadele sayesinde artık görmez-
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den gelinemez bir durum. Ancak bu
şekilde tanımlandıklarında, bu sorunlar
ve sorunların aşılması için çalışanlar,
bir politik taraf olarak algılanmak yerine, çözümüne katkı sunulabilecek alanlar, desteklenecek kurum/kişiler olarak
kalıyor. Oysa, erkek şiddeti bir “sorun”
alanı değil, kadın ve erkek arasındaki
sistematik ezme ezilme ilişkisinin bir
tezahürü ve o nedenle analizi de, ona
karşı yürütülecek mücadele de, bütünlüklü olmak zorunda. “Aile içi şiddet”i
mahrem ve dokunulmaz olan “aile”nin
içinden çıkaran feminist mücadelenin kendisi. Kuşkusuz danışma hatları
gibi örneklerle yürütülen projeler,
kadınların hayatlarına doğrudan etki
edebiliyor ve sorunun yakıcılığına müdahale ediyor; ancak bunun sistematik
karakteri ortaya konmazsa bu çabalar
“aile içi şiddet mağduru kadınlar” için
bir yardım eli olmanın ötesine geçemiyor. Yine kadın istihdamını artırma
projeleri, yasal süreçlere etki etmek

ya da var olan durumu ortaya koymak
amacıyla yürütüldüğünde küçümsenmeyecek etkiler yaratabiliyor. Ancak bu
çalışmaların hiçbirinin, eksenine erkek
egemen sistem analizini koymadığı
aşikar. Nedenden çok sonuca odaklanmak ise mücadeleyi fazlasıyla
sınırlandırıyor. Bugün sistematik erkek
egemenliği analizi yapan çalışmalar da
azımsanmayacak kadar fazla. Bütün
bunların önemli gelişmeler olduğunu,
dünyanın birçok yerinde STK’lar
bünyesinde
yapılan
çalışmaların
kadınların hayatına doğrudan etki

ettiğini, onları güçlendirerek politik özneler haline gelmelerine katkı
sunduğunu göz önünde tutarak, asıl
derdimiz olan “Feminist politika nedir
ve bu çalışmaları yapan kurumları hangi
açılardan aşmak zorundadır?” sorusuna
odaklanalım.
Feministler kendilerini dışarıda tutmadan kadınların yaşadıkları sorunların
patriyarkal sistemle ilişkisini kuran ve
bunu aşma yolunda kendi özel alanlarını
politikleştirirken, bu alandaki mücadelelerinde güçlenmek ve özgürleşmek için
kadın dayanışmasından beslenen ve bu
dayanışmanın kendisini politikleştiren
öznelerdir. Yani, feminist mücadele,
projenin sınırlarını fazlasıyla aşan bir
kadın dayanışmasını zorunlu kılar.
Ayrıca sorun alanı olarak tanımlanan
bir konunun çözümüne katkı sağlama
amaçlı bir proje üzerinden feminist
politika yaptığımızda “başarılarımız”ı
nasıl tarif edeceğiz? Feminist öznelerin
ve tüm kadınların bir arada mücadele
ederken hayatlarında kat ettikleri yolun
kendisi ve kadınlar olarak örgütlenme
“başarısı” bu koşullarda yeterli bir
sonuç olmasa gerek.
Öte yandan, STK’ların yapısı gereği,
bireylerin amaçlarından bağımsız, var
olan hiyerarşi konusuna da değinmek
gerek. Proje yazma, yürütme yetisi,
projenin öznesi ve nesnesi olma, raporlama becerileri başlı başına hiyerarşik
bir örgütlenme yapısını doğurma tehdidi taşıyor. Feminist politika bunların
olmadığı durumda dahi bir takım
eşitsizlikleri barındırabilir elbette. Ancak yatay örgütlenmeler, uzmanlaşmayı
aşmak için kullanılan rotasyon sistemleri, hiyerarşik olmayan toplantı usulleri,
şimdiye kadar feminist mücadele içinde
bu durumu aşmak için bulunan yöntemler ve bunlara yenilerinin ekleneceği
de kesin. Kadınlar arası farklılıkları
görerek, becerilerin bu toplumsal düzen
içinde oluştuğunu analiz eden bir feminist politika, bu farklılıkları dayanışma
ile aşmaya ve özgürleşmeye giden yolda
güçlenme stratejilerini kurmaya çalışır.
Tüm bunları akılda tutarak, tekil bir
amaç ve politik bir alan için, feminist ilkeleri olabildiğince baştan koyarak fon
alınmasıyla ilgili, önceden de belirttiğim
gibi, temel bir sorun yok. Örneğin kadın
sığınağı bu açıdan önemli bir örnek. Ki
Türkiye’de tam da feminist mücadelenin kendi içinden çıkmış bir Mor Çatı

deneyiminin maddi imkanlar olmadan
yaşaması mümkün olamayabilirdi.
Tekil amaç derken bir kayıt getirme
gereği duyuyorum. Yukarıda değindiğim
araştırma projelerinin yanında konferans/toplantı düzenleme buna örnek olabilir. Bu örneklerde, tartışma zemininin
“makul” sınırlar etrafında belirlenmesi,
masa başında tartışan öznelerin politikayı
asıl belirleyenler olarak kendilerini
görmeleri gibi bir takım riskler zaten var.
Yine de birbirimizi anlamaya çalıştığımız
bu zeminleri korumak gerek. Projeler
yoluyla toplantı örgütleme üzerinden
getirdiğim kaydı, Sosyalist Feminist
Kolektif (SFK) Kadın Emeği Konferansı
özelinde
anlatmaya
çalışacağım.
Geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediğimiz
Kadın Emeği Konferansı, feminist bir zeminde tartışmanın aracı, politik eylemliliklerimizin sadece bir parçasıydı. Kadın
dayanışmasıyla örgütlenen bu konferans,
sonuçlarından ziyade örgütlenme sürecinde bize çok şey hatırlattı. Hem ne
örgütlenme şeklini ve tartışılacak konuları
fon kurumlarının politik gündemlerine
uydurmadan belirleme imkanımızın
olması, hem de birbirimizle ve çevremizdeki diğer kadınlarla dayanışarak böyle

Politik alanın
tanımlanma şeklinin
de bir politik mücadele
olduğu göz ardı ediliyor
bir konferans düzenleyebilmek, bizi daha
güçlü ve birbirine bağlı kıldı.
Profesyonelleşmeye karşı gönüllü politika
yapmanın bir anlamı var. STK’laşma bir
politika yapma alanı olarak tanımlandığı
ölçüde daha problemli hale geliyor.
Politikanın kadın dayanışmasıyla örülü,
gönüllü bir eylemlilik olduğuna dair
bir perspektifimiz var. Gönüllülük
derken kastettiğimiz “istenildiği kadar”,
“sorumluluk almadan” dahil olmak değil.
Tam da sınırlarımızı zorlayarak ve birlikte
mücadele etmenin dönüştürücü gücüne
inanarak politikleşmekten bahsediyoruz.
Bu şekilde kurulacak bir politik alan,
bu alanı yeniden tanımlamaya karşı bir
duruşu savunan politik bir eylem.
Feminizm
kadınların
özgürleşme
mücadelesi. Bu mücadeleye destek
verecek her türlü proje, feminist ilkelerle
hareket eden her kurum feminist politik
öznelerin ellerini güçlendirmek açısından
faydalı olacaktır. Ancak ezen ve ezilen
öznelerin silikleşme ihtimaline karşı
feminist hareketin kapsayıcı bir biçimde
güçlü olması, yeni gelişen bu alanın
karşısında değil ve fakat ondan bağımsız
kendi örgütlenmelerini oluşturması son
derece önemli.

Kadın mücadelesinin
küreselleşmesi mi,
kadınların Babil kulesi mi?

AWID forum üzerine

Patriyarkaya karşı Türkiye’de kurulan mücadele hattının başka kıtaları da kestiğini keşfetmek benim için
heyecan vericiydi
Sezen Yalçın
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Nisan
tarihleri
arasında İstanbul’da 12.’si
gerçekleşen AWID forumuna (The Association for Women’s Rights
in Development / Kalkınmada Kadın
Hakları Derneği) katılma fırsatım
oldu. Ana teması “Kadın Hakları ve
Adaleti Geliştirmek İçin Ekonomik
İktidarı Dönüştürmek” olan foruma
dünyanın farklı coğrafyalarından
iki binden fazla kadın katıldı.
Katılımcıların, tartışma başlıklarının

ve oturumların içeriğinin çeşitliliği
ve patriyarkaya karşı Türkiye’de kurulan mücadele hattının başka kıtaları
da kestiğini keşfetmek benim için
heyecan vericiydi. Öte yandan, bu
çeşitlilik ve çoksesliliğin kimi zaman
tartışmaların çerçevesini ve temel
kavramlarını belirsizleştirerek ortak
bir söz kurmayı güçleştiren bir etkisi
olduğunu da düşünüyorum. Forumun
açılışında kadın hakları mücadelesinin evrenselliğine yapılan vurgu
ne kadar yerindeyse, bu mücadeleyi
feminist bir çerçeveye oturtmadan,
patriyarkanın neoliberal düzenle suç
ortaklığına işaret etmeden kurulan

söylem, sözü edilen evrensellik idealinin altını doldurmaktan bir o kadar
uzaktı. Dört gün boyunca yaklaşık iki
yüz etkinliğin yapıldığı forumu bütün
detaylarıyla aktarmak mümkün değil,
bu yüzden öne çıktığını düşündüğüm
bazı noktalar üzerinden genel izlenimlerimi paylaşacağım.
Ekonomik gücü dönüştürmek
Ekonomik gücün kadın emeği sömürüsüne son verecek şekilde toplumsal dönüşümü için feminist iktisadın
farklı ülkelerde açtığı alanlara dair
fikir edinme beklentisiyle gittiğim forumda ikinci günkü genel oturumunun
başlığı Dönüşüm için Temel Eğilimler
ve Bazı Tekliflerdi. Fakat bu dönüşüm
daha çok “kadın liderliği”, “kadınların
girişimcilik konusunda desteklenmesi” ya da “kadınlara yatırım” gibi
piyasa dilinin hakim olduğu konular
üzerinden ele alınmıştı. Görünmeyen
emeğin ürettiği artı değerin adaletsiz dağılımına ve kadınların emek
piyasasındaki neoliberal ve patriyarkal sömürüsüne karşı sistematik
ve bütüncül bir mücadele yerine,
günümüz piyasa koşullarının dayattığı
şekilde, kurgulanan sisteme uyumlu
bir dönüşüm vurgusu vardı. Kadının
ekonomik anlamda güçlenmesi için
kalkınma hedeflerine yapılan vurguda
da kalkınma programlarının mevcut
eşitsizlikleri daha da derinleştiren yanı
sorunsallaştırılmıyordu.

Ev emeği: Ücretli ya da değil
Çalışmayla İlgili Düşüncelere
Feminist Bir Perspektiften Yeni Bir
Bakış konulu panelde ev içi emeğin
ücretlendirilmesi konusu tartışmaya
açıldı. Kadınların piyasaya entegre
olma yoluyla güçlenmesinin ev içine
hapsolmamalarıyla mümkün olduğu
tezini savunan konuşmacıyı dinlerken,
kadınların hayatlarına doğrudan etki
eden ekonomi politikalarının küresel düzeyde örgütlendiğini, fakat bu
feminist
politika
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politikalar yoluyla emeği sömürülen
kadınların mücadele yöntemlerinde
bulundukları ülkenin sınırlarını pek
de zorlamadıklarını düşündüm. Yani
patriyarka sınırları aşarak dünyanın
her yerindeki kadınları vuruyordu da,
buna karşı verilen feminist mücadeleler sınırlar üstü olamıyordu. KEİG’in
düzenlediği
Ekonomik
krizlerde
kadınlar: Etkiler, politika tepkileri ve al-

Patriyarkanın neoliberal
düzenle suç ortaklığına
işaret etmeden kurulan
söylem, sözü edilen
evrensellik idealinin altını
doldurmaktan bir o kadar
uzaktı
ternatifler başlıklı söyleşi de ekonomi ve
toplumsal cinsiyetin kesişim noktasında
duran ev içi ücretsiz emeğe ve krizlerin
etkileriyle kadınlar arasındaki karmaşık
ilişkiye yaptığı vurgu açısından çok
önemliydi. Bakım emeğinin piyasanın
dışında tutulmasının derinleştirdiği
eşitsizlikler, özellikle kriz dönemlerinde kadınların daha az para karşılığında
daha çok çalışmaları ve bunun krize bir
merhem olarak görülmesi, kadın emeği
sömürüsüyle kadın-erkek eşitsizliği
arasındaki doğrudan ilişki, sistem dışı
feminizme olan ihtiyacı daha anlamlı
hale getirdi benim için.

Devrimler, muhafazakârlık ve
köktendincilik
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki
devrimler ve dünyada yükselen köktendincilik üzerine dört gün boyunca
derinlemesine tartışıldı. Bu toplantılarda
devrim yaşamış ya da devrim
sürecinde olan ülkelerden
kadınlar, ülkelerinde yaşananları
kadınların değişen durumu
üzerinden aktardılar. Bu oturumlarda özellikle dikkat çeken,
devrim ve “demokratikleşme”
süreci yaşayan ülkelerin
yansıtıldığının aksine birbirinden çok farklı dinamikleri
olduğu ve bu ülkelerdeki
kadın hareketlerinin de
çok parçalı yapılardan
oluştuğuydu. Farklı bölgelerden gelen kadınlar, siyasal İslam ile muhafazakâr
ve İslamcı grupları devrim
sonrası süreçte meşru aktörler olarak tanıyıp tanımama,
feminist politika yaparken
İslam’a karşı alınacak tutum
gibi kritik konularda birbirl10
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erine taban tabana zıt durabiliyorlardı.
Katılımcılardan birinin uyarısı genel
durumu çok iyi özetliyordu: “Birilerinin
baharı diğerlerinin kışı olmasın.”

LGBT özgürleşmesi için
bütünlüklü perspektif
Forumda yer alan kısıtlı sayıdaki
LGBT hakları konulu etkinliklerin en temel sorunu; bu oturumlarda sadece ve sadece LGBT üzerine
konuşulmasıydı.
Açılma,
aileyle
ilişkiler, eşcinsel aşk gibi önemini asla
yok sayamayacağım konuların ele alınış
biçimlerinde beni yabancılaştıran şey,
bu saydığım konuların son derece bireysel meselelermiş gibi konuşulması ve
LGBT’lerin özgürleşmesinin bu meselelerden ibaretmiş gibi tartışılmasıydı.
Dünyada yükselen ırkçılığa, militarizme,
artan muhafazakarlığa, patriyarkaya ve
kapitalizme karşı mücadele ile LGBT
hak mücadelesi arasındaki bağı kuramayan bir söylemin sadece kendi
kurtarılmış bölgelerinde özgürleşmiş
bir LGBT cemaati yaratmaktan öteye
gidemeyeceğini düşünüyorum.
Bu anlamda en ufuk açıcı oturum
Lübnanlı ve Filistinli iki queer aktivistin gerçekleştirdiği Feminizm, Queer
Aktivizmi ve Boykot, Yatırımların Geri
Çekilmesi ve Yaptırım (BDS): Siyasal
değişim ve Filistinlilerin hakları için
küresel bir hareket başlıklı atölyeydi. Bu
atölyede 2005’te Filistin sivil toplumu
tarafından yapılan Boykot, Yatırımları
Geri Çekme ve Yaptırım (BDS) çağrısı
temelinde BDS kampanyaları tartışıldı.
İsrail’in, Filistin topraklarında sürdürmekte olduğu işgali, Filistinlilerin –hatta
bölgedeki tüm Arap devletlerinin– homofobik ve transfobik olması üzerinden

meşrulaştırmasına karşı yürütülen BDS
kampanyasına queer grupların da dahil olması, LGBT’lerin sadece LGBT
hakları temelli mücadele yerine daha
bütünlüklü bir özgürleşme hareketi
olmasının önemini anlamak açısından
önemliydi. Çünkü sadece LGBT temelli bir politika yürütmek, LGBT olmaktan kaynaklanan ezilme biçimlerini
kesen ve derinleştiren diğer ezilme
biçimleri ve hak ihlallerini görünmez
kılma riskini taşır. Bu da ayrıcalıklı bir
grup azınlık dışında kalan LGBT’leri
özgürleştirmeyecektir.

Seks işçiliği iştir
Forumda katıldığım en ilginç ve etkili oturumlardan biri Taylandlı seks
işçilerinin kurduğu Empower adlı örgütün “7 saat 55 dakika” adlı atölyesiydi.
Performansa dayalı olan bu etkinlikte
katılımcılardan oluşan hayali bir barlar
sokağı kurularak burada çalışan seks
işçilerinin mesai saatlerinin seks dışında
kalan 7 saat 55 dakikası kurgulandı. Seks
işçiliğinin bir iş olduğunun altını çizen ve
buradan üretilen “artı değer”i dünyanın
hemen her yerinde seks işçiliğini yok
sayan, reddeden sistem içi kurumların
kazandığını açık eden bir performanstı
ve seks işinden kazanılan para nereye
gider sorusunun cevabını apaçık ortaya
koydu. Seks işçiliğini iş olarak görmeyen ve suçsallaştıran bir yaklaşımın seks
işçilerini yeraltına iterek sistemin sömürüsüne açık hale getirdiği de polisten
tutun da sosyal hizmet uzmanına kadar
uzanan zincirin her halkasında kendini
gösteriyordu.

Kimliksiz Mukaddes’in bilinmeyen tarihi
Ben kendi tarihimi bilmem. 12 yaşımda, 45 yaşında bir adamla evlendirildim. Torunları,
gelini vardı. Herhalde 17 yaşımda anne oldum. Hâlâ kimliğim yok!
Aktaran: Mehtap Doğan
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Kürtaj haktır derken...
Adeta, hükümet kadınları “kürtaj meraklısı feministler”den daha fazla düşünüyor, onların
bu istenmeyen durumda kalmaması için cansiperane mücadele veriyormuş gibi...
Ayşe Toksöz - Özlem Barın

F

eminist Politika’nın “Kürtaj
hakkı: Rahim bizim, hayat
bizim, karar bizim” dosya
konulu sayısını çıkarmamızın
üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş bile.
O sırada, kürtaj Türkiye’de neredeyse
hiç tartışılmayan bir konuyken; özellikle Batı’da taraftar bulan, kendisini “yaşam yanlısı” olarak niteleyen, aslında
kürtaj karşıtlığı ve örtük bir kadın düşmanlığını harmanlayan görüşün kendi
etrafımızda da kuvvetlenmekte olduğu
sezgisinden yola çıkmış, feministlerin
kürtaja yaklaşımı nasıl olmalıdır sorusunu tartışma ihtiyacı hissetmiştik.
Dosyayı hazırlarken ve sonrasında,
konuyla daha yakından ilgilendikçe,
Türkiye’de kadınların kürtaja erişiminin
nasıl kısıtlandığını gördük. Kürtajın yasallaşmasının ardından, 80’ler ve 90’lar
boyunca kadınların bu konuda yaşadığı
-görece- kolaylık, 2000’lerde tam zıddına dönüşmüş durumdaydı; ancak hâlâ
sürdüğü, yani kadınların Türkiye’de bu
konuda hâlâ nispeten özgür olduğu algısı kuvvetliydi.
Özetle, devlet sektöründe kürtaja erişim pratikte giderek imkansızlaştırılırken, özel sektörde git gide daha az kişi
ve kurum kürtaj hizmeti sağlıyordu. Bu
durum, basit bir nedensellikle açıklanamayacak, çok boyutlu bir sürecin sonucuydu: neoliberal sağlık politikalarının
sağlık hizmetlerine ulaşımı genel olarak kısıtlaması, toplumda yaygınlaşan
muhafazakarlaşma, yukarıda andığımız
“yaşam yanlılığı” argümanlarının etkisi... hepsi bu denklemde yer alıyordu;
bir şey hariç: yasal değişiklik. “Liberal”
kürtaj yasası, kağıt üzerinde, olduğu
gibi duruyordu. Dolayısıyla, süreç “devlet baskısı” olarak algılanmadığı gibi,
gündemleştirilmesi de kolay değildi.
Biz, her ne kadar tek eksenli olmasa da bu sürecin tesadüfi işlemediğini,
aslında AKP’nin aileyi tahkim ederken
kadını güçsüzleştiren, eve ve anneliğe
hapsetmeyi amaçlayan politikalarına
paralel işlediğini ortaya koymaya çalıştık. Yeni muhafazakarlıkla neoliberalizmin birbirinden bağımsız olmadığını,
tersine birbirini besleyen eğilimler olduğunu vurguladık.
Erdoğan’ın 2007’den beri tekrarlayıp durduğu “3 çocuk” şiarı, geçtiğimiz
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Mayıs ayının sonundaki “Kürtaj cinayettir,” çıkışının bizim için çok büyük
sürpriz olmasını engelledi. Yine de şunu
belirtmekte yarar var: kürtaj, devlet politikaları sonucu giderek erişilmez hale
gelirken, kürtajın uygulanmasını engellemek için böyle fevri bir çıkışa hiç
ihtiyaç yoktu diye düşünülebilir. Fakat
Erdoğan’ın bu çıkışındaki asıl mesele,
yalnızca kürtajı engellemek ve nüfus
artışını sağlamak değil, kadınların öncelikli olarak çocuk doğurmak ve bakmakla yükümlü “eşit olmayan vatandaş”lar
olduğunu bir kez daha cümle aleme duyurmak. Bunun yanı sıra, her ne kadar
hükümet bu söylemden geri adım atmış
gibi görünse de, sarf edilen sözler ortada kaldı: açıktan inkar edilmeyen “Kürtaj cinayettir” açıklamaları, en kuvvetli
kürtaj karşıtı propagandadan daha etkili
sonuçlar yarattı bile.
Evet, derginin yayına hazırlandığı tarih itibariyle, hükümet, en baştaki
sert çıkışlardan geri adım atmış gibi
görünüyor. Kürtajın yasaklanmayacağı,
hatta hafta sınırlamasının dahi azaltılmayacağı söyleniyor. Yalnızca kürtaj
uygulayıcılarına getirilecek olan “daha
sıkı önlemler” ve (hayata nasıl geçeceği belirsiz olan) “doğum kontrolünün
yaygınlaştırılması”yla güvensiz ve keyfi
kürtajın engelleneceği algısı yaratılıyor:
Adeta, hükümet kadınları “kürtaj meraklısı feministler”den daha fazla düşünüyor, onların bu istenmeyen durumda
kalmaması için cansiperane mücadele
veriyormuş gibi...
Oysa, iki yıl önce de vurguladığımız
gibi, kadın sağlığı konusu, tam anlamıyla “hayati” olmakla birlikte, kürtajın tek
boyutu değil. Kürtaj hakkı, kadınların
kendi bedenleri, cinsellikleri ve hayatlarını belirleyebilmelerinin, kadın cinselliği ile doğurganlık arasındaki bağı
koparmanın ve cinsel özgürlüğün ayrılmaz bir parçası. Kürtaj hakkını feminist
politika açısından kadınların bedenleri
ve cinsellikleri üzerindeki erkek tahakkümünü hedef alan, kadınları güçlendiren bütünlüklü bir özgürleşme perspektifi içinden savunmak gerektiğinin altını
çizmiştik. Bu yüzden de kürtaj hakkının
soyut, bireysel seçim özgürlüğü çerçevesinde kavramsallaştırılmasına itiraz
etmiştik. Bu itirazımızın bugün gelinen noktada daha da anlamlı olduğunu
düşünüyoruz. Her şeyden önce seçim

Kürtajın devletin belirlediği
sınırlar içerisinde değil,
kadınların istek ve
ihtiyaçları doğrultusunda
uygulanması, toplumsal
hak tasavvurumuzun bel
kemiğini oluşturuyor
yapabileceğimiz koşulların önemi, hükümetin planladığı müdahalelerle birlikte bir kez daha açığa çıkmış durumda. Gebeliğin fişlenmesi, hasta hakları
yok sayılarak kadınlarla ilgili bilgilerin
üçüncü kişilerle paylaşılması ve merkezileştirilmesi gibi gelişmeler, devletin
kadın doğurganlığı üzerindeki denetimini açığa vurarak, “özgür seçim” söyleminin boşluğunu ortaya koydu bile.
Öte yandan, kürtajın bir seçim hakkı
çerçevesinde yasal kılınması, dünyanın
hiçbir yerinde kürtaja erişimi mümkün
kılmaya yetmedi, yetmiyor.
Kürtajın zor ve duygusal bir seçim
olarak ahlaki bir düzeye yerleştirilmesi,
kadınların bu “zor seçimi” yapmamaları
için psikolojik, ideolojik şiddete maruz
bırakılmaları, vicdani retçi doktorların
kürtaja erişimin önünde ciddi bir engel
teşkil etmesi, sağlıkta dönüşüm programları çerçevesinde kürtajın ücretsiz,
yaygın erişilebilir olmaktan çıkarılması
ve kadınların aile ve annelikle özdeşleştirilmesi karşısında, kürtaj hakkını bir
toplumsal hak olarak kavramsallaştırmanın ve savunmanın elzem olduğuna
inanıyoruz.1 Fakat, hükümetin kadınların cinsellikleri ve bedenleri üzerinde

devlet denetimini artırmayı amaçladığı
günümüzde devletin kürtaj, gebelik, doğum konusunda düzenleyici, denetimi
artırıcı rolüne karşı çıkan bir çerçeve
içinde toplumsal hak anlayışımızı vurgulamak gerektiğini düşünüyoruz.
Toplumsal hak anlayışımızı, bugün
uluslararası düzenlemelere ve metinlere sirayet etmiş, Birleşmiş Milletler’in
politikasını belirleyen, kürtaj hakkının
“üreme ve cinsel haklar” çerçevesinde
sivil, -iyi ihtimalle insan hakları- altında
değerlendirilmesine yol açan “ihtiyaç”
ve “hak” ayrıştırmasına karşı çıkan bir
noktadan kuruyoruz. Ekonomik terimlerle indirgemeci bir şekilde ifade edilen
ihtiyaçlar ve bunun karşısında bireysel
sivil haklar ikilemi ile hareket edildiğinde ve bu ikisi arasında bir öncelik ilişkisi varsayıldığında, durum her koşulda
kadınların aleyhine işliyor: Örneğin,
“global Güney”de temiz içme suyuna
ulaşım temel bir ihtiyaç olarak görülüp sivil hakların, özellikle de üreme

ve cinsel hakların önüne geçirilebiliyor.
Afrika’ya AIDS’le mücadele için, doğum kontrolü yöntemlerinin yaygınlaşması için yapılan yardımlar bu gerekçe
ile kısıtlanıyor. Diğer yandan Batı ülkelerinde, toplumsal özgürlük, bu hakların
genişliği ile ölçülürken ve hatta bazı
yerlerde kürtaj yasaları liberalleşirken,
kürtaja erişimin önündeki toplumsal,
ekonomik ve sosyal engeller gün geçtikçe artıyor.
Kürtaj ve cinselliğe ilişkin hakların
bu ikilemin, dolayısıyla da devletin kadınların seçme özgürlüğünü kısıtlamaması; cinselliğe ve doğurganlığa ilişkin
düzenleyici bir rol üstlenmemesini temel alan “negatif özgürlük” düzeyinin
ötesine geçen, bu hakların kullanımının
toplumsal olarak sağlanmasını ve bu
doğrultuda ihtiyaçların karşılanmasını
kapsayan bir bütünlük içine yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun
yanı sıra, kürtajı bir toplumsal hak olarak
savunurken tüm kadınları ilgilendiriyor
olmasını temel alıyoruz. Bu, güvenli,
sağlıklı kürtaja erişimin tüm kadınları
kapsamasını, sınıfsal, etnik, dinsel, vb.
farklılıkların etkili
olmamasını güvence
altına alan ve kadınlar üzerindeki erkek
denetimine
karşı
kadınların güçlendirilmesini temel alan
bir yaklaşımı gerektiriyor. Bu da, soyut,
durağan, bireysel hak
söyleminin ötesine
geçerek kürtajı salt
yasal bir çerçevede
tartışmaya karşı çıkmayı, kadınları güçlendirmeyi ve toplumsal özgürleşmelerini temel almayı
da içeriyor. Nitekim,
kürtajın,
yalnızca
sağlık konusunu öne
alan bir perspektiften hak olarak ortaya
konması, gebeliğin
fişlenmesi gibi uygulamalara kapı açabilecek hale gelebilir.
Buna karşın, hangi
şartlar altında hamile kalınırsa kalınsın,
anne olmamayı seçmenin bir kadının tasarrufunda olmasını
sağlamak ve kürtaja

erişimi yaygınlaştırabilmek için, toplumsal hak vurgusu bize vaz geçilmez görünüyor. Kürtajın devletin belirlediği sınırlar içerisinde (örneğin tıbbi gereklilik
halleri ve tecavüz gibi) değil, kadınların
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygulanması, toplumsal hak tasavvurumuzun
bel kemiğini oluşturuyor.
“Dilediğimiz zaman dilediğimiz
kadar çocuk” derken aslında şunların
karşılanmasını da talep etmiş oluyoruz:

Erdoğan’ın bu çıkışındaki
asıl mesele, kadınların
öncelikli olarak çocuk
doğurmak ve bakmakla
yükümlü “eşit olmayan
vatandaş”lar olduğunu
bir kez daha cümle aleme
duyurmak
güvenli, ücretsiz, sağlıklı kürtaja erişim;
kadınların kendi bedenleri üzerindeki
tasarruflarının tanınması, mahremiyet
ilkesinin korunması; güvenli gebelik,
ücretsiz çocuk bakımı hizmetleri; yeterli beslenme ve genel sağlık koşullarının, cinsel hastalıklardan korunmanın
sağlanması; doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz, yaygın erişim; erkeklerin
korunmasını temel alan eğitim, dağıtım
hizmetleri; cinsel eğitim ve bilgilenme;
güvenceli iş imkânı, kocadan-babadan
bağımsız genel sağlık sigortası ve masrafları karşılayacak finansal kaynaklara
erişim; hizmetlere erişimi sağlayacak
uygun ücretsiz toplu taşıma; kadınların
kendi hayatlarını belirlemelerini engelleyen erkek tahakkümünü aşındıran pozitif önlemler, her türlü erkek şiddetinden, zorunlu hamilelikten, tecavüzden
korunma; dini ve geleneksel normlardan özgürleşme; sosyal hayata katılım
ve üreme ve cinsellik politikalarını belirleme.
Tüm bunların sağlanmasında elbette
sosyal devlete belirli bir rol atfediyoruz,
fakat devletin doğurganlık konusuna tek
müdahalesinin bu ilkelerin korunması
ve kadınların bu koşullara erişiminin
sağlanması olabileceğini, bunu aşan her
türlü devlet düzenlemesi ve denetiminin
kabul edilemez olduğunun altını
çiziyoruz.
____________________
Kürtajın bir hak, bir toplumsal hak olarak
kavramsallaştırılması konusunda daha ayrıntılı makalelere www.sosyalistfeministkolektif.org adresinden ulaşabilirsiniz.

1

feminist
politika

13

Kürtaj hakkına hükümet bariyeri sürüyor!

Açıklamalar AKP’nin uzun süredir aile politikaları üzerinden şekillenen kadın bedeni
ve cinselliğini kontrol etme/denetleme hedefine uygun
Filiz Karakuş - Sakine Günel

B

aşbakan’ın “Şunu açıkça
söylüyorum, sezaryenle ilgili doğumlara karşı olan
bir başbakanım ve bunu
bir cinayet olarak görüyorum. Kürtajı
bir cinayet olarak görüyorum.”, “Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz ‘Uludere’ diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere’dir.
Anne karnında bir yavruyu öldürmenin
doğumdan sonra öldürmeden ne farkı
var soruyorum sizlere. Bu milleti dünya
sahnesinden silmek için sinsice bir plan
olduğunu bilmek durumundayız.” açıklamalarıyla kürtaj ve sezaryen konusu
gündeme geldi.
Başbakan’ı izleyen açıklamaların
arkası kesilmedi. TBMM İnsan Hakları
Komisyonu Başkanı: “Kürtaja cevaz
verilmemelidir.”, “Tecavüze uğrayan
da kürtaj yaptırmamalı”; Sağlık Bakanı:
“Kürtaj
tamamen
yasaklanabilir”,
“Gerekirse devlet bakar”; Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı: “Kürtaj aile planlaması değil, hayat hakkı anne karnında
başlıyor”; TBMM Sağlık Komisyonu
Başkanı: “Kürtaj Uludere’den de beter”; Diyanet İşleri Başkanlığı: “Kürtaj
haram ve cinayettir”; Melih Gökçek
“Anası olacak kişinin hatasından dolayı
çocuk niye suçu çekiyor? Anası kendisini öldürsün. Cinayet bu ya.”
Bu açıklamalara sokaktaki ilk tepki
İstanbul Feminist Kolektif’ten geldi.
26 Mayıs’ta feministler, “Rahim Bizim,
Hayat Bizim, Karar Bizim” diyerek,
Dolmabahçe’deki başbakanlık ofisi
önünde “Kürtaj hakkımdan başbakana
ne?” pankartını açıp yol kesti. Farklı
şehirlerinde kadınlar sokaklara çıktı.
Toplumun her kesiminden tepkiler yükseldi. Kadıköy’de 4 Haziran’da binlerce
kadın “Kürtaj hakkımızı tartıştırmıyoruz. Kürtaj haktır, Uludere katliam” ana
sloganıyla miting yaptı; kürtajyasaklanamaz.com sitesinde 60 bin kişi ve
1000’e yakın kurum imzası toplandı,
TBMM ve hükümet üyelerine yollandı.
Bianet’in açtığı kampanyaya “Benim
bedenim, benim kararım”, “Bu benim
meselem” diyen kadınlar ve “Kadının/
karımın/kızımın bedeni kadının/onun
kararı” diyen erkekler yoğun katılım
sağladı. Bu süreçte en geniş katılımlı ve
sürekliliği olan; afiş, bildiri ve broşürlerle sesini duyurmaya çalışan “Kürtaj
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Haktır, Karar Kadınların” platformu,
8 ve 17 Haziran’da birçok şehirde eşzamanlı eylemler düzenledi. Platform,
http://www.kurtajhaktir.com sitesinde
faaliyetlerini yaygınlaştırıyor ve meclis açıldığında yine sokaklarda olmayı
planlıyor.
Başbakan’ın kürtaj açıklamaları,
Uludere katliamıyla devletin katil yüzünün ayyuka çıktığı bir dönemde yapıldı.
Bu açıklamaların zamanlamasında ya
da dozunun arttırılmasında hükümetin
gündem saptırma hedefi de olduğu kuvvetle muhtemel. Ancak kürtaj açıklamaları AKP’nin uzun süredir aile politikaları üzerinden şekillenen kadın bedeni
ve cinselliğini kontrol etme/denetleme
hedefine uygun. Bu nedenle Uludere’yi
unutmadan, ‘Kürtaj haktır; Uludere
katliam’ demeye devam ederek, kürtajın yasaklanmasına karşı çıkmak çok
önemliydi ve bu yapıldı.

Kürtaj, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm kadınları ilgilendiriyor. Doğum
kontrolünün yaygınlaştırılmadığı, kadınların cinsel ilişkiye hayır deme haklarının olmadığı, erkeklerin korunmadığı
koşullarda her kadının başına istenmeyen bir hamilelik vakası gelmiştir/gelebilir. Nitekim kürtajın yasaklanmasına
karşı mevcut AKP karşıtı saflaşmanın
ötesinde bir muhalefet ortaya çıktı. AKP
içinden de kadınlar kimi zaman güçlü,
kimi zaman daha alçak sesle tepkilerini dile getirdiler. Kaldı ki oluşan muhalefetin görünenin ötesinde olduğunu
söylemek abartı olmaz. Burada dikkat

çeken muhafazakâr kesimin kadın bedeni ve hak üzerinden söz kurmamasıydı.
Kadın hareketi içinde muhafazakâr kesime yakınlığıyla bilinen kadınlar sözlerini Uludere üzerinden kurmayı tercih
ettiler. Sokakta yürüyen kadın mücadelesinde ise “kürtaj haktır ve bedenimiz
bizimdir” sözleri politik olarak öne çıktı.
Kürtaj gündemi, feministler arasında
(önümüzdeki süreçte de devam edecek)
kıymetli tartışmalara da vesile oldu.
Bu tartışmalardan öne çıkanlar:
• Kürtaj hak mıdır? Kürtaj sosyal bir hak mıdır?
• “Bedenimiz bizimdir” sloganını öne çıkarmak mücadeleyi böler mi?
• “Benim bedenim, benim kararım / sevgilimin bedeni …” gibi bir kampanyada
• “Ben” üzerinden kurulan sözün politik karşılığı nedir?
• Kürtaj bir eşitlik/demokrasi mücadelesi mi;
yoksa kürtaj hakkı özgürlükçü bir talep mi?
• Kürtaj hakkı mücadelesi kadın-erkek birlikte mi yürütülmeli? Kürtaj yasağı=AKP mi?
• Kürtaj açıklamaları gündem saptırma mı?
Amaç Uludere’nin üstünü kapatmak mı?
• Kürtaj yaşam ve sağlık hakkı mı?
• Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi olabilir
mi?...
Kürtaj açıklamaları özellikle “bir
canlıyı öldürmek” üzerinden kadınların
ve kürtajda izin hakkı olan kocaların
kafasını yeterince karıştırdı. Erdoğan
“bedenimiz bizimdir” sloganı üzerinden
feministleri muhatap alarak sloganın
yanlış olduğunu iddia etti. Ancak kürtajı
yasaklamaya güçleri yetmedi, geri adım
attılar.
Bu durumda hükümet, etrafından
dolaşarak, kadınların doğurganlıkları ve cinselliklerini denetleme amaçlarını gerçekleştirme yoluna girdi.
Daha önce yasalaşan gebe, bebek,
lohusa izleme sistemiyle (GEBLİZ)
kadınları
fişlemeye
başladılar.
Sezaryeni yasaklandı. Kürtajı zorlaştıran düzenlemeleri içeren bir taslak hazırlandı.
Kürtajı yasaklayamayan hükümetin
yapacağı düzenlemelerin iç yüzünün
açığa çıkarılması ve TBMM’den hükümetin eli boş dönmesi için bizi yoğun
bir süreç bekliyor. Kürtaj Haktır, Karar
Kadınların Platformu’nun ve toplumun
çeşitli kesimlerinin kürtaj hakkının engelleyen bu düzenlemeye karşı mücadeleleri sürüyor/sürecek.

Kürtajın (tıbbi) tarihi 1
Din savaşları güçlü orduları ve artmış nüfusu gerektirdiğinden, her üç dinde kürtaj
yasaklanmıştır
Hafize Öztürk Türkmen

İ

nsanlığın başlangıcından günümüze varlığını sürdüren kürtaj
uygulaması, kadın bedenine yönelik farklı şiddet yöntemlerini
içermekle birlikte yalnızca tıbbın ve
kadın sağlığının konusu olmakla kalmamış; siyaset, iktidar, hukuk, din, ahlak
gibi farklı dinamiklere sahip sistemlerin; tıp, sosyoloji, antropoloji, nüfusbilim, ekonomi gibi çalışma alanlarının yüksek sesle görüş bildirdikleri bir
“sorun” olmuştur. Bu nedenle kürtajın
farklı bağlamlarını birbirinden ayırarak
her biri için ayrı bir tarihsel perspektif
geliştirmek metodolojik açmazlar içermektedir kanımca. Yazının başlığındaki
“tıbbi” teriminin parantez içinde belirtilmesinin gerekçesi budur.
Kürtaja ilişkin en eski reçetwe Çin
kaynaklıdır (İÖ.2737-2969). Hammurabi Kanunlarında, Eski Hint ve Mısır uygarlıklarında çocuk düşürmenin
cezalandırılan bir eylem olduğu dile
getirilmektedir (1). Bilinen ilk hekim
andı metninin yazarı Mısırlı İmhotep
(İÖ.3000), hekimlere kürtaj yasağından
söz etmemesine karşın (2), Hipokrat
Andı’nda hekimlerin kürtaj yapmaları
yasaklanmıştır (1).
Patriyarkal sistem tarih boyunca tahakküm politikalarını kürtaj karşıtlığı
üzerinden uygulamış; tek tanrılı dinlerin “yaşamın kutsallığı” vurgusu taşıyan
“ilahi” yasaklarıyla cezalandırma pratikleri Ortaçağ cadı avlarında kendini
göstermiştir. Buna karşın Haçlı ruhu ya
da Cihad anlayışıyla yüzyıllarca süren
din savaşlarında insan öldürmeyi kutsayabilmiş, “ilahi” baronlara göre din
savaşları güçlü orduları ve artmış nüfusu gerektirdiğinden her üç dinde kürtaj
yasaklanmıştır (3,4). Öte yandan aynı
dönemlerde feodal ağalar ve rahiplerin
gebe bıraktığı köylü kadınların “günahlarından kurtulmak” adına ölümle sonuçlanabilen kürtajlarına göz yumulabilmiş, İslam dünyasında kadınlar ayet

ve hadislerde “ekilip, biçilip, sürülen”
uteruslarındaki “Allah vergisi”ni doğurmak zorunda bırakılabilmiştir (5).
16. yüzyıldan itibaren Batı’da gelişen Aydınlanma düşüncesi, toplumsalsiyasal dinamiklerdeki değişim, bilimin
gelişmesi, anatomi ve üreme fizyolojisini çözümlemeye dönük çalışmaların
arttırılması, 1827’de döllenmenin açıklanması, gebeliği önleyici yöntemlerin
ve cerrahi işlemlerin geliştirilmesi, tıpta
uzmanlaşma, 18. ve 19. yüzyıllarda sanayileşmeye koşut olarak artan nüfusun
kontrolü yönünde çabaların ve uygulamaların yaygınlaşması; 20. yüzyıl

Doğum kontrol hapları
ve RİA gibi yöntemlerin
kullanıma girmesiyle birlikte
“üremenin sınırlandırılması”
bir hak ve toplum sağlığı
sorunu olarak algılanmaya
başlamıştır
başında kürtajın ceza yasalarında yer
alması ve hekimlerin denetimine girmesiyle sonuçlanmıştır. Ulus devlet paradigması çerçevesinde doğurganlığın
sınırlandırılmasını yasaklayan yasalar
Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar sürmüş, ancak güvenli olmayan koşullarda
kürtajlar uygulanmaya devam etmiştir.
İki dünya savaşı arası dönemde kadınların konuyla ilgili mücadelelerinin yükselişi, sosyal devlet anlayışı içinde bu
uygulamaların sağlık alanının bir parçası haline getirilmesi, doğum kontrol
hapları ve RİA gibi yöntemlerin kullanıma girmesiyle birlikte “üremenin sınırlandırılması” bir hak ve toplum sağlığı
sorunu olarak algılanmaya başlamış;
1960’lı yıllarda kürtajın yasallaşması
süreci hızlanmıştır (1).
İçinde yaşadığımız coğrafyada da
bu süreç paralel biçimde gelişmiştir.
Osmanlı devletinde egemen olan Sünni
İslam anlayışı çerçevesinde ele alınan
kürtaj, şeriat hükümleri gereği günah
sayılmış, ancak bu temel kabule karşın
tıpkı feodal Batı’da olduğu gibi Osmanlı Sarayı’nda da şehzadelerin cariyeleri
gebe bırakması halinde kürtaja rutin biçimde başvurulmuştur (6). Cumhuriyet
döneminde, Osmanlı’dan devralınan yasakçı yaklaşımlar başlangıç dönemiyle
sınırlı kalmamış, 60’lı yılların ortalarına
kadar sürmüştür. Ayrıntılarını bu dergini
başka sayfalarında da okuyabileceğiniz
süreç, 80’li yıllarda yılda yaklaşık 450
bin kadının kürtaj olması sonucunda

günde ortalama 8-10 kadının yaşamını
yitirdiği bir noktaya evrilmiştir (7,1). Bu
tablo, yıllar süren tartışmalar sonucunda 1983’te onuncu haftaya kadar olan
gebeliklerde kürtaj yasağının ortadan
kaldırılmasıyla sonuçlanmıştır. Kürtajın devlet denetimine alınması, resmi
sağlık kuruluşlarında görevli personel
tarafından düşük ücret karşılığında uygulanması başlangıçta olumlu karşılansa da sağlık örgütlenmesinin yetersizliği
ve talebin yüksek olmasından kaynaklı
sorunlar kısa süre sonra ortaya çıkmaya
başlamıştır.
Kürtajı serbestleştiren yasal düzenlemelerin, kadınların üremeye ilişkin
karar verme ve üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanma hakları konusunda
önemli eksiklikler içermekle birlikte,
sağlıksız ve yasak koşullarda kürtajın
getirdiği yaşamsal sorunları azaltması
bakımından önemli sonuçlar doğurduğu
bugün açıkça dile getirilmektedir.
Sözlerimi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin kamuoyuna sunduğu 16
Haziran 2012 tarihli raporuyla bitirebilirim: “Kürtajın serbestleşmesinden sonra
kürtajlar 3 kat, anne ölüm hızı 6 kat azalmış, kadınların yaşam süresi 14 yıl artmıştır… 1950’li yıllarda anne ölümlerinin
yaklaşık yarısı düşükler nedeniyle iken,
bugün anne ölümlerinin sadece %2’si
güvenli olmayan düşükler nedeniyledir…
Kürtajın yasaklanması anne ölümlerini
ciddi biçimde arttıracaktır.” (8)
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1 Yazının “Türkiye’de kürtajın tıbbi tarihi”
adlı uzun versiyonuna http://sosyalistfeministkolektif.org sitemizden ulaşabilirsiniz.
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Devir değişir, siyaset değişir,
patriyarka kalır!
Kırk yıl boyunca pro-natalist politikaların uygulandığı bir ülkede radikal değişiklikler
yapmak hiç de kolay olmuyor

K

Asena Günal

ürtaj Türkiye’de neredeyse hiçbir dönem önemli bir
gündem maddesi haline gelmedi. Tamamen yasak olduğu 30’larda, tıbbi gereklilik koşuluna
bağlandığı 60’larda ve serbest bırakıldığı 80’lerde dahi, başat tartışma konuları
arasında değildi. Neden böyleydi peki?
Bunu anlamak için, Cumhuriyet dönemi
nüfus politikalarının seyrine ve bunun
kadın bedeni üzerindeki kontrol iddialarına bakmalıyız.

Cumhuriyet dönemi nüfus politikalarını kabaca üç döneme ayırmak mümkün:
1. 1930-1960 / pro-natalist (doğumu
teşvik eden) politikaların hâkim olduğu dönem
Bu yıllarda, Balkan, 1. Dünya ve
Kurtuluş savaşları ile salgın hastalıkların kırdığı nüfusu artırmak için ciddi
bir çaba harcanıyor. Savaş döneminde
etkili bir silah, barış döneminde iktisadi
güç olarak görülen zinde ve yüksek bir
nüfus için, sağlık hizmetleri yaygınlaştırılıyor, doğum teşvik ediliyor. Nüfus
12 milyona düşmüş durumda ve bunun
da neredeyse yarısı sıtma, verem, frengi veya trahomla başetmeye çalışıyor.
Salgın hastalıklarla mücadele için ciddi
bir halk sağlığı atılımı yapılıyor. Doğumu teşvik için de bazı kanunlar çıkarılıyor, destekler sağlanıyor: İtalyan Ceza
feminist
uyarlanan 1926 tarihli
16 Kanunu’ndan
politika

Türk Ceza Kanunu, kürtajı yasaklıyor;
1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu devleti doğumları artırmakla görevlendiriyor; 1936’da Ceza Kanunu’nda
yapılan değişiklikler, doğum kontrolü
metodlarıyla ilgili bilgilerin yayılmasını yasaklıyor; çok çocuklu ailelere hem
devlet hem de Himaye-i Etfal destek
oluyor, beşten fazla çocuğu olan babalar
yol vergisinden muaf tutuluyor... Annelik, devlet tarafından desteklenmesi gereken önemli bir milli görev, çocuk da
yeni Türk ulus-devletinin oluşumunda
temel unsur olarak görülüyor.
Bu dönemde, devletin doğum
kontrolünü yasaklayarak nüfusu
artırma politikasına modernist
karşı çıkışlar da oluyor. 1933
yılında Dr. Zeki Nasır, “Doğru
olan, doğumları azaltmak, doğum kontrolünü artırmak ve doğan çocuklara sağlıklı ve uzun
bir yaşam sağlamaktır” diye
yazıyor. O dönem, bebek ölüm
oranının her bin doğumda 306,
doğurganlık oranının da 6’dan
fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda, doğum kontrolünü yasaklamak yerine ana-çocuk sağlığını geliştirmenin daha
rasyonel olduğu açık aslında.
Salgın hastalıklarla mücadele,
antibiyotik kullanımı, vereme
karşı aşılama ve sağlık kurumlarının
gelişimi, nüfus artışını mümkün kılıyor.
Ancak bu sefer de nüfus fazla hızlı artmaya başlıyor. Özellikle 50’lerin ikinci
yarısındaki artış, 60 darbesinden sonra
kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın
öngördüğü büyümenin önünde ciddi bir
engel teşkil ediyor.
2. 1960-1983 / anti-natalist (doğumu
teşvik etmeyen) politikaların hâkim
olduğu dönem
27 Mayıs 1960 askerî darbesinden
sonra plancılar ve halk sağlıkçılar, hızlı
nüfus artışıyla ve yasadışı kürtaj vakalarıyla başetmek için doğum kontrolünü
yaygınlaştırmak istiyorlar. Ankara’daki
doğum hastanesine adını veren Zekai
Tahir Burak’ın 1953-54’te 5000 kadınla
yürüttüğü araştırma, anne ölümlerindeki artışın geleneksel kürtaj yöntemlerini
uygulamaktan kaynaklandığını ortaya
koyuyor. Hamileliklerin yüzde 30’unun
kürtajla sonlandırıldığını ve bu yüzde

30 içindeki yüzde 26,9’un kısır kaldığını gösteren araştırma çerçevesinde
Sağlık Bakanlığı, 1958 yılında Adalet
Bakanlığı’ndan kürtaj yasağını kaldırmasını istiyor; ancak bu, darbeden
sonra gerçekleşebiliyor. Geleneksel metodların verdiği zararı Aralık 1960’da
Ankara’da düzenlenen bir toplantıda
yine Zekai Tahir Burak şöyle dile getiriyor: “…bugün Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bazı ilkel malzemeler,
özellikle de ciriş kullanılıyor. Bu yüzden sadece Doğumevi’nde her gün 14
kadın sakatlanıyor.” O toplantıda ilkel
metodlarla kürtaj olmaya çalışırken ölen
kadın sayısının yılda 15 bin olduğu da
ifade ediliyor. Yüksek doğurganlık ve
kürtajın kansızlık ve bitkinliğe ve bunun
da başka hastalıklara neden olduğu söyleniyor. Kırk yıl boyunca pro-natalist
politikaların uygulandığı bir ülkede radikal değişiklikler yapmak hiç de kolay
olmuyor ve yeni nüfus politikası, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer
aldığı halde ancak 1965’te Meclis’ten
geçiyor. Halk sağlığının en önemli ismi
Nusret Fişek’in çabalarıyla, Adalet Partisi muhalefetine rağmen, Nüfus Plan-

Hedef, ister ulus-devlet
inşası, ister ithal ikameci
sanayileşme, ister dışa açık
neo-liberal gelişme olsun,
kadınlar doğurmaları veya
doğurmamaları üzerinden
bu hedeflerin taşıyıcısı
kılınmıştır
laması Hakkında Kanun, Nisan 1965’te
kabul ediliyor. Fişek, kanunu savunurken insan haklarına vurgu yapıyor; ona
göre çocuk sahibi olup olmama kararını
verebilmek, temel bir insan hakkı ve hükümetler insanların bu konudaki kararlarına karışamazlar. 1960’ların söyleminin, gerek insan hakları vurgusu gerek
sosyal hakların kalkınmaya katkıda bulunacağı kabulü ile, 1930’lardan ciddi
bir kopuş niteliği taşıdığı söylenebilir.
Yeni kanun, devleti doğum kontrolünü
yaygınlaştırmakla görevlendiriyor ancak kürtajı, “tıbbi gereklilik” koşuluna
bağlıyor. 60’lardaki bu kopuşa rağmen,
devlet doğum kontrolünü yaygınlaştırmakta etkin olamıyor ve ancak durumu

iyi olanlar sağlıklı koşullarda kürtaj hizmetine ulaşabiliyor. Aile planlaması bir
devlet politikası olarak açıklansa da o
yıllarda yapılan araştırmalar “modern”
yöntemlerin hâlâ pek de uygulanmadığını gösteriyor.
3. 1983-2012 / nüfus planlamasının
teşvik edildiği dönem
Bu dönemde kürtaj için “tıbbi gereklilik” koşulu kaldırılıyor, evli çiftler için
isteğe bağlı kısırlaştırma destekleniyor
ve rahim içi araçların kullanımı, özellikle hemşire ve ebelerin uygulaması
mümkün kılınarak yaygınlaştırılıyor.
Milli Güvenlik Danışma Meclisi’nde

Tanıklıklar

Takvim hesabı! - Dürdane
Kürtaj ve sezaryenle doğum tartışması
gecekondu yapar gibi bir gecede gündemimize konduruluverdi. Tartışmalar,
eylemlilikler derken sezaryen yasası
Meclis’e geldi ve geçti. Bu yoğun gündemi yaşarken kendimle baş başa kaldığım çok an oldu. Kürtajı yaşadığım
zamana kısa bir yolculuk yaptım. AKP
hükümetinin kürtajı tartıştırma zeminini, yaşadığım kürtajı düşünerek anla-

bulunan İmren Aykut, 1983’teki yasanın, merdivenaltı yöntemlerle gebeliği
sonlandırmanın feci sonuçları nedeniyle
geçtiğini anlatıyor (Radikal, 1 Haziran
2012).
Nüfus ve doğurganlık her iktidarın
kontrol edip düzenlemeye çalıştığı bir
alan olagelmiştir. Hedef, ister ulus-devlet inşası, ister ithal ikameci sanayileşme, ister dışa açık neo-liberal gelişme
olsun, kadın bedeni ve doğurganlığı birer araç haline getirilmiş, kadınlar doğurarak veya doğurmayarak bu hedeflerin
taşıyıcısı kılınmıştır. 60’lardaki insan
hakları referansı da, kadınların sürece

kendi kararlarıyla dâhil olması anlamına gelmemektedir. Ancak hiçbir dönem,
AKP iktidarındaki kadar doğrudan “kadın düşmanı” bir tavır alınmamış, kürtaj
bu kadar açık bir şekilde, “cinayet” olarak nitelendirilmemiştir. AKP, neo-liberal büyüme hedefini, 30’ların faşizan
tavrı ile birleştirerek kadınların bedenleri ve doğurganlıklarına doğrudan müdahaleyi kendine hak görmektedir. Önceki
dönemlerden farklı olarak bu görülmemiş “hücum” karşısında görülmemiş bir
“direniş” de olmuş, kadınlar bedenleri
üzerinden yürütülen bu siyasete dur demişlerdir.

maya çalıştım ama nafile.
İlk gebelik deneyimimi
üniversite yıllarımda yaşadım. Yanlış hatırlamıyorsam 1990’lı yıllardı.
Bedenimle cinselliğimi
yeni yeni keşfediyordum.
Çok hoş bir partnerim
vardı. Ne güzel bir şeydi bu cinsellik… Günün
24 saati sevişiyorduk.
Amerika’yı yeniden yeniden keşfe çıkıyorduk.
Sevgilimin korunma yöntemi (dışa boşalma ve şu
çok ünlü takvim takibi)
yüzünden hamile kaldım.
O dönemler feminist olmamama rağmen gebeliğimi sonlandırma konusunda en ufak bir tereddüt
yaşamadım. Eğer kürtaj
olamasaydım üniversite
ikinci sınıfta istenmeyen
bir gebeliğin sonucunda
doğuracak, kim bilir belki
okulu bile bırakacaktım.
Hazır olmadığım ve istemediğim annelik pozisyonunu yaşayacaktım. Bunun
düşüncesi bile yaşamımı zindana çevirmeye yetmişti. Tek istediğim bu gebelikten bir an önce kurtulmaktı.
Sevgilime hamile olduğumu söyledim.
Gebeliğim konusunda hiç tartışmadık
desem yalan olmaz. Hemen bu sorunu
çözmemiz gerektiğini ikimiz de biliyorduk. İki sorunumuz vardı: Kürtaj olacak
para ve kürtajı yapacak bir doktor. İki
sorunumuzu da ben çözdüm. Parayı ev
arkadaşımla ayarlamıştık; doktoru da
benzer bir durum yaşayan kadın arkadaşımla. İşin bir de tüylerden kurtulma kısmı vardı. Benim için bu durum
daha bir can sıkıcıydı. Neyse… Malum
gün gelip çattığında sevgilim benimle

gelmedi. Sevgili ev
arkadaşım Fatma yanımdaydı. Kadın dayanışmasının gücünü
hiç eksik etmedi üzerimden. Kürtajı yapan
doktor oldukça rahatlatmıştı beni anestezi
öncesi. Daha önce hiç
böyle bir operasyon
yaşamamıştım. Biraz ürkekliğim vardı.
Neyle karşılaşacağımı bilmemenin getirdiği kaygıydı benimki… Hiçbir kaygı,
korku, kürtajı yaptırmamın önüne geçmedi, geçemedi. Kürtaj
sonrası hissettiğim en
büyük duygu rahatlıktı. Kadınların bu
rahatlık duygusunu
yaşamalarının önüne
kimse engel koyamaz-koymamalı!
Ohhh bitti… - Çağlayan
Yapıp ettiklerimi ve ruh halimi düşünürsek, hayatımı çocuktan önce, çocuktan
sonra diye ikiye ayırmak yanlış olmaz.
Çocuktan önceki hayatımın kontrolü
benim elimdeydi. Hareket kabiliyeti
fazla olan biriydim. Çocuktan sonra ise
pek çok şey değişti. Gelelim yazının
esas konusu olan, doğum öncesinde ve
sonrasında neden kürtaj olduğuma…
İlk kürtajımda kesinlikle böyle bir deneyime hazır değildim. Ne benim ne sevgilimin hayatı bir çocuğu kaldırabilecek
durumda değildi. Birimiz okuyordu,
birimiz işten yeni kovulmuştu. Ailevi
sağlık durumları da cabası. Nihayetinde
kürtaja karar verdim. Kürtaj çok ciddi
paralarla yapılan bir şeydi ve bizim pafeminist
politika
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ramız yoktu. Tek düşündüğümüz nereden para bulacağımızdı. Aile eşrafından
bilen olmadığı için oradan maddi destek
alamazdık. Söyleseydik başımıza ne
gelirdi bilmiyorum ama söylemek istemedik. Narkoz alacağım bir operasyona
girmek ve ailemden kimsenin haberinin
olmaması can sıkıcıydı. Üç beş kuruş
parayı sağdan soldan toparlayıp hazır
ettik. Ucuz denilebilecek bir hastaneyi
ayarlayıp, kürtaj yaptırmak üzere hastanenin yolunu tuttuk. Doktor anlayışlıydı,
durumu anlamıştı. “Eşiniz?” dedi. “Ha o
dışarıda gelsin mi?” dedim. “Onay” falan dedi ama çok üstelemedi. Evli olmadığımı anlamıştı. Bir odaya geçtim, beklemeye başladım. Yalnızdım, filmlerdeki gibi “oo yooo doğurmalıyım” sahnesi
geldi gözümün önüne. Vallahi böyle bir
ruh halim hiç yoktu. Normal değil galiba, deyip surat ifademi ortalama üzgün
bi’ hale getirmeye çalışıyordum. Ama
yok; bitsin çıkayım, ne yapacaklar şimdi gibi şeyler daha çok vardı kafamda.
Anestezist kafamda abuk sabuk sorular

sorarken kaydım gittim. Uyandığımda
bir odadaydım. Ve iyi hissediyordum.
Hastaneden, son derece nötr duygularla çıkmıştım hatta işin doğrusu doğurma riskli durumumdan çıkmış olmaktan
ötürü neredeyse mutluydum. Sevgilim
sürekli iyi olup olmadığımı soruyordu.
Sanırım film sahnelerindeki o kadınların duygusala bağlamış, depresif hallerini bekliyordu karşısında. Bu operasyon
sonrası spiral taktırmış olduğumdan ve
tek eşli yaşadığımdan cinsel hayatım da
risksiz sürdü, sonra evlendim. Kısa zaman sonra harika bir çocuğumuz oldu.
Dönelim kürtaj serüvenimin ikincisine. İkinci kürtajımı doğum sonrasında
yaptırdım. Tek fark bu sefer bir çocuğumuz var ve çocuk bakımının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yeni bir
hormonsal manyaklık, delilik ruh hali,
bedensel çöküş istemiyorum. Geçen seferkinden farklı olarak, paramız var ama
bu kez hastane bulamıyoruz. Çoğu özel
hastane prensip olarak kürtaja karşı...
Sonunda iyi denebilecek bir hastaneye
gittik. Sevgilim çalışacaktı senin gelmene gerek yok dedim çünkü benim için
duygusal yükü yoktu. Anlaştık. Yanımda iki arkadaşım vardı. İşlemler, kayıt
derken “Eşinizin onayı lazım,” dediler.
“Haydaa ne gereği var, benim bedenim,
zaten o da öyle düşünüyor” dedimse de
olmadı. Aradım sevgilim işini bırakıp
geldi. Geldi de ne oldu; kocamın rızası
alındı... Bu sefer de bitti. Yine aynı nötr
duygularla ayrıldım hastaneden. Oh bitti, dedim...
“Keşke aldırmasaydım” demedim - Ada
Kürtajın yasaklanmasının tartışıldığı
bir süreçten geçerken; isteğimiz dışında hamile kalıp doğurmak istemediğimizde yasal yollardan, sosyal güvencemizi kullanarak kürtaj olanağına sahip
olmanın, muayene sürecinde ve kürtaj
sırasında karşı karşıya kaldığımız soru/
sorgu, eleştirel/suçlayıcı yaklaşımlar,
demagojilere karşın, vazgeçilmezliğini daha iyi anladım. Hiç istemediğim
halde ve beklenmedik şekilde hamile
kaldığımda uzun bir tutukluluğun ardından cezaevinden yeni çıkmış, dış
dünyaya alışmaya çalışıyordum. Eşim
de aynı durumdaydı. Tam ekonomik
kriz döneminde kendimizi problemlerin ortasında bulmuştuk. İşsiz, parasız,
evsizdik; bir arkadaşımızın evinde misafir olarak kalıyorduk. Üstüne üstlük
altı ay sonra yeniden tutuklanıp üç yıl
daha cezaevinde kalma riskim vardı.
İşte bu durumdayken yoğun mide bulantıları başladı. Bunun kötü bir rüya
olduğuna inanmak istesem de testler
hamile olduğumu gösteriyordu. Gele-
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cekte bir gün anne olmayı istiyordum
fakat koşullarım ne doğurmak ne de bir
bebeği büyütmek için uygundu. Kürtajı
tercih etmek zorunda kaldım. Duygusallığın pençesine düşüp süreci travmatik
bir hale getirmemek için olaya mantık
çerçevesinden bakmaya ve sağlam durmaya çalıştım. O koşullarda ve planlamadan dünyaya bir çocuk getirmek hem
kendime hem doğacak bebeğe haksızlık
olurdu. Sağlıklı ve güvenli kürtaj yaptırabilme olanaklarını araştırdım ve güvendiğim bir doktora başvurup genel
anestezi ile kürtaj yaptırdım. Kendimi
suçlu hissettiğim zamanlar da oldu…
Ama “keşke aldırmasaydım” demedim ve
bunun pişmanlığını yaşamadım hiç. Şimdi
planlayarak, elimden geldiğince uygun
şartları hazırlayarak doğurduğum bir
kızım var. Bir çocuk, kadının yaşamında çok şeyi değiştiriyor, ona çok büyük
bir sorumluluk yüklüyor. Çok isteyerek
doğurduğum halde kızımı büyütürken
kimi zorluklarla karşılaşınca, o kürtajı
yaptırmasaydım yaşayacaklarım aklıma
geliyor. Bir kez daha, duygusallığa kapılıp o olumsuz koşullarda çocuk sahibi
olsaydım ruh sağlığımın bozulacağını
ve sağlıksız ve mutsuz bir çocuk büyüteceğimi düşünüyor ve doğru kararı vermişim diyorum.

“Yaşam hakkı” tartışmasına dair
Aslında tartışmayı “ahlak-insanlık” zeminine çekmek, biz feministleri köşeye
sıkıştırmanın bir yolu
Demet Bolat
Şu anda dışarıda bir sünnet düğünü
var. Dış üreme organı penis olan bir beden, oğlan çocuğu olarak başladığı hayatına “erkek” olarak devam edecek artık. Davullar çalınıyor ve dünya âlem o
bedenin artık bir erkek bedeni olduğunu
duymuş oluyor. Bütün komşu ve çevre
bu kadar “meşru” bir gürültüye elbette
karşı çıkmaz! Biraz daha büyüsün “kamışa su da yürür”. Merak etmeyin, o suyun bir kadın vajinasına yürümesi için
heteroseksizm iş başında; zira şimdiden
küçük “erkeğin” çevresinde
gelinlikli küçük kızlar dolaşıyor bile.
Yalnız bu kadar da değil, heteroseksüel ilişkilerin
verimli ve “hayırlı” olabilmeleri için tohumların
boşa atılmaması ve ilişkinin
döllenmeye yönelik olması
bütün dinler ve devletler tarafından sıkıca tembihlenir.
Önemli olan zevk değil döldür. Çünkü patriyarka, her
zaman olduğu gibi bugün
de, kadınların bedenlerini
denetleyebilmek için cinselliklerini kontrol etmenin
peşindedir; çünkü cinsellik üremeye indirgenir ve
kadınlara annelik dayatılır;
çünkü savaşta ölecek, ucuz iş gücü olup
sömürülecek, üretecek, tüketecek ve
iktidar altına alınacak insan malzemesi
gerekir. Bu anlamda doğum ve nüfus
politikası devletlerin ana akım politikalarını oluşturur.1

Evet, kadınlar kürtaja çoğu
kez bir zorunluluk olarak
başvuruyor. Fakat yine de
kürtajı pişmanlık, suçluluk,
zorunluluk üçgeninde
tartışmak zorunda değiliz

Kendisini açıkça “muhafazakâr demokrat” olarak tanımlayan ve ailenin
kendileri için en önemli kurum olduğunu her fırsatta dile getiren AKP hükümeti de böyle bir aklın taşıyıcısı. Başbakan
kadınlardan önce üç sonra beş çocuk
isterken, bakanlığın adından “kadın”
sözünü çıkartırken, kadını değil aileyi

gözettiğini ortaya koyarken hep “gelenek, fıtrat, yaratılış, doğa” gibi düsturlara dayandı durdu. Son olarak “Kürtaj
cinayettir,” sözü, tartışmayı iyiden iyiye
ahlaki ve dini bir mecraya soktu. Zira
Erdoğan’ın açıklamasının ardından bütün medyanın harıl harıl bir din profesörü bulup “Hocam günah mı, caiz mi?”
sorularını sormaları tesadüf değil. Artık
kürtaj konusunu elimizin altında bir ilahiyatçı bulundurmadan tartışmak zinhar
haramdır. (!)
Kürtaj meselesi “her canlının yaşam hakkı” gibi aslında kimsenin itiraz
edemeyeceği ahlaki bir çerçeveden tar-

tışmaya açılıyor. Elbette fetüsün canlı
oluşu, “ruhun kaç hafta sonunda fetüse üflendiği” tartışması sonucu varılan
bir karar ve yine dini temelli. Aslında
tartışmayı “ahlak-insanlık” zeminine
çekmek, biz feministleri köşeye sıkıştırmanın bir yolu. Bu öyle sinsice bir çerçevedir ki bir kadın çıkıp “kürtaj haktır”
dediğinde dehşete kapılmış gözler ve
çatık kaşlar ona çevrilir. Kürtaj bir kez
“yaşam hakkı” söylemiyle yan yana dillendirildiğinde, “ceninin yaşam hakkı”
karşısında kadının yaşam hakkını ortaya
koymak marjinal, canice bir edim oluverir. Hatta bazen biz feministler dahi
kendimizi bu tartışmayı bu zeminden
karşılarken buluverdik. Kürtajın bir
zorunluluk olduğunu, kadınlar için çok
zor bir deneyim ve karar anı olduğunu
söyledik, kendimizi erkeklere ve devlete açıklamak gereği duyduk, kürtajı dramatik bir deneyim olmak zorundaymış

gibi kurduk. Evet, kadınlar kürtaja çoğu
kez erkeklerin saldırgan, bencil, dayatmacı cinsellikleri sonucu bir zorunluluk
olarak başvuruyor. Fakat yine de kürtajı pişmanlık, suçluluk, zorunluluk üçgeninde tartışmak zorunda değiliz. Bu
arada hükümet ve yandaşları kürtaj için
hiçbir zorunluluk koşulu tanımadığını
“Tecavüzden olanı da, sakat bebeği de
doğur,” diyerek ortaya koydu çoktan.
Şimdi soralım: Yaşam hakkı diye
tutturanlar, yaşamın nasıl yaşanacağına
karar verme hakkını yalnızca kendilerinde mi görüyorlar? Hem bütün bakım
emeğini kadınların sırtına yükleyip hem de “yaşam hakkından” dem vurmak nasıl bir ikiyüzlülüktür? Kadınlar emek,
aile, şiddet, beden sömürüsü
kıskacında sürdürdükleri yaşama isyan ederken; yaşam
hakkı savunucuları neden hep
patriyarkal safındadırlar? Eğer
yaşam hakkını çok önemsiyorsanız iş cinayetlerinde ölen
işçilere, otuz yıldır sürdürdüğünüz savaşta ölen insanlara,
hiçbir tedbir almadığınız kadın
cinayetlerine bakın. Saldırının
bizleri onlarca yıl öncesine
götürecek kadar büyük, tartışma zeminin bu denli geri bir
zeminden başlatıldığı bu gün
yüksek sesle haykırmalıyız: Kürtaj haktır, koşulsuz şartsız karar kadınların!
______________
1

Başbakan’ın “kürtaj cinayettir, her kürtaj
bir Uludere’dir,” şeklindeki fütursuz benzetmesini, hükümetin gündem değiştirmek
ve Uludere katliamını unutturmak için ortaya attığı magazinel ve spekülatif bir tartışma olarak gören ve feministlerin “kürtaj
haktır” şiarıyla sokağa dökülmelerini “bu
oyuna gelmiş olmakla” eleştiren sol hareketlerden, Kürt hareketi ve hatta feminist
hareketten dostlarımız oldu. Elbette biliyoruz ki AKP hükümeti özellikle Roboski katliamı konusunda köşeye sıkıştı, elbette bu
tartışmayı unutturmak için çaba gösteriyor.
Fakat kürtaj yasağının yalnızca devletin yan
politikası, oltaya takılmış yem gibi okumak
ve temel bir hakkın tartışılmaya açılmasına
ve kaybedilme tehlikesine karşı çıkan feministleri de bu yemi yiyenler olarak görmek,
aile-doğurganlık-annelik ideolojilerinin patriyarkal kapitalizmdeki yerini yadsımaktır.
feminist
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Septik odası hikayeleri...
Bir grup hekim, yasayı izleyip “kürtaj” yapmıyordu; ancak gereksinimi olan, hele de
cebinde parası varsa, kolayca “yasa dışı” yani güvensiz olarak o hizmete ulaşıyordu.
Kadınlar için de hekimler için de
zor yıllardı*

Bir hekim olarak bizden yardım isteyenlerin karşısında çaresiz kaldığımız
durumlar olur. 40 yılı aşan meslek yaşamımda etkilendiğim, çaresiz kaldığım
üç farklı durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 1965, zorunlu hizmetimi yeni
mezun bir hekim olarak Erzurum’un Çat
ilçesinde yapmaktayım. Nüfus Planlaması Yasası yeni çıkmış ve henüz uygulamada yok, bizler de eğitimimizde zaten öğrenmemişiz! 40 yaşında bir kadın
geldi ve sekiz doğum beş ilkel yöntemle

Yıl 1978... “İstemeden gebe
kaldım, aldırmak istiyorum”
diye başvuran kadın
çaresizlik içinde boynunu
büküp gidiyordu
yapılan düşük, toplam 13 gebeliğinin
olduğunu ve artık gebe kalmak istemediğini, halen beş çocuğunun yaşadığını
ve korunmak istediğini söyledi. Bütün
bilgimi zorlayarak o yıllarda başka tıbbi
amaçla piyasada bulunan, içindeki yüksek doz östrojen nedeniyle esasen 40
yaşındaki kadına önerilmemesi gereken
bir hapı reçete ettim.
İkinci çaresizliğim birincisinden
daha ciddiydi. Ankara Çubuk Eğt. Araş.
Hastanesi başhekimiyim, kadın hast. ve
doğum hizmetlerini de yürütüyorum.
Yıl 1978; aile planlaması hizmetleri
veriliyor, gebeliklerin düşük olarak sonlandırılmasına sadece tıbbi nedenle izin
veriliyordu. “İstemeden gebe kaldım,
aldırmak istiyorum,” diye başvuran,
çoğunlukla yoksul, okuryazar olmayan
kadın çaresizlik içinde boynunu büküp
gidiyordu. Aynı kadın üç gün sonra yine
boynu bükük, çoğu kez anemik (kansız),
enfeksiyona bağlı yüksek ateşle başvurup “Ben Ankara’da aldırdım, şimdi
korunmak istiyorum, ne yapayım?” diye
soruyordu. Bu tabloyu yıllarca yaşadık:
Bir grup hekim, yasayı izleyip “kürtaj”
yapmıyordu; ancak gereksinimi olan,
hele de cebinde parası varsa, kolayca
“yasa dışı” yani güvensiz olarak o hizmete ulaşıyordu.
Üçüncü çaresizliğim ilk ikisinden de
kötüydü. 1979’da Çubuk’a komşu Orta
Kazası’ndan bir ay içinde peş peşe yaşları 30-40 arası üç kadın acil getirildi.
Hepsinin yaşayan “yeterli” sayıda çocuğu vardı ve istemeden gebe kalmışlardı.
Tavuk teleği, sabun ve kibrit başları ile
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kendilerine müdahale etmişlerdi. Üçünde de artık sarılık gelişmişti ve son 24
saattir idrar çıkarmıyorlardı; yaptıkları
müdahalenin “toksik-zehirleyici” etkisiyle karaciğer ve böbrekleri iflas etmişti ve üçü de öldü… İşte bu belki de beni
“Türkiye’de isteyerek düşüklerin artık
yasallaşması zamanının” gelip de geçtiğine ikna etti. Bu yıllarda Türkiye’de
yasal olmamasına rağmen bir yılda 400
bin düşük yapılıyordu ve bunun 50 bini
kadınların kendi müdahaleleriyle olan,
çoğu kez de kadını ölüme götüren düşük
vakalarıydı.
O yıllarda yasanın değişmesi, düşük
nedeniyle kadınların kaybedilmemesi
için bir seri bilimsel araştırma başlattık.
Mayıs 1983’te 2827 sayılı yasa kabul
edildi ve isteyerek düşükler 10 haftaya dek yasallaştı. Türkiye’de yapılan
bilimsel araştırmalar, bu değişikliğin
kadın sağlığında “devrim niteliğinde”
iyileşmeler sağladığını gösteriyor. 21.
yüzyılda kadınların yüksek bedeller
ödeyerek sahip oldukları haklarından
vazgeçmelerini hiç kimse beklememeli,
hayal bile etmemelidir.

*Kadın doğum ve halk sağlığı uzmanı bir
kadın hekim

Sayın sağlık bakanı “Bu kadın niye
öldü?”

O gece ameliyathanede takviye
hemşireye ihtiyaç varmış diye beni de
çağırdılar. Masada yeşil örtüler içinde
yatan kadının ayak bileğinden damar
yolu açayım derken ayaklarının dahi
sarı renkte olduğunu gördüm. Cerrahlar
aralarında “Safra kesesinde bir şey yok;
karaciğere baktın mı abi; baktım karaci-

ğer sorunsuz; batında da bir şey bulamadım...” gibi tıbbı terimlerle konuşurken,
hastanın başında anestezi teknisyeni
“Tansiyon düşüyor, stabil tutamıyorum,” diyordu.
Kendi aralarında kritik yapan, bu
sarılığın sebebi nedir diye anamnez
kâğıdını defalarca okuyan hekimler kadının bu masaya getiriliş nedeni olarak
“Sarardı soldu mecalsiz kaldı, biz de
kucağımıza aldık buraya getirdik,” dışında bir bilgi bulamıyorlardı. O anlarda karın bölgesini inceleyen cerrah “Bir
dakika,” deyiverdi, “Bir dakika bunun
rahmi çürümüş, jinekologa haber verelim.” Jinekolog geldi, neşter onun eline
geçti, iki saat daha süren operasyonla
çürümüş rahim alındı.

Bir ay kanaması olmuş,
ateşi çıkmış, sararmış
solmuş ama bunu hiç
kimseye söylememiş
Gece vardiyasından eve dönerken,
bu kadını bu masaya sararıp solduktan
sonra getiren süreci düşünüyor, acaba
yoğun bakımdan çıkabilecek mi, diyordum.
Meğer kendi kendine düşük yapmak
için rahmine örgü şişi sokmuş rahmi
delinmiş; bir ay kanaması olmuş, ateşi
çıkmış, sararmış solmuş ama bunu hiç
kimseye söylememiş. Mikrop kapmış
rahim, kan kaybı da eklenince kadın
yerde yığılmış kalmış, bu sararma her
halde safra kesesindendir, diye hastaneye getirmişler.
Ameliyattan beş gün sonra hemşire
arkadaşımı arayıp “O hastaya ne oldu?”
diye sordum. “Yoğun bakımdan çıkamadı öldü,” dedi. Kimseye söyleyememiş,
ona dayatılan koşullarda düşük yapmış,
ölüme yürütülmüştü.
Kürtajın yasak olduğu o yıllarda
hastanelere belden altı kan içinde baygın kadınlar gelir, onları kucaklayıp
sedyeye yatırır, kadın doğum servisi
muayene odasına taşırdık. Yürüyerek
gelebilenler ise ısrarlarımıza rağmen o
jinekolojik masaya çıkmazlar, yüzlerini
tülbentleriyle kapatarak aynen geri dönerlerdi. Sonrasında ise artık direnemeyecek kadar halden düşünce sedye ile
sal ile getirilirlerdi. Kan kaybından sararıp solduğu halde hiç konuşmayan bu
kadınların ameliyat masasında “Kendi
kendine düşük yapmış rahmi delinmiş”
teşhisinden sonra yaşama dönecek güçleri zaten kalmamış olurdu.

Hasbiye Günaçtı

Bir nüfus kontrol yöntemi olarak sezaryen:

Karar kimin olmalı?

Kürtaj ve sezaryen arasındaki bağlantı, sezaryen yönteminin ikiden fazla doğuma
izin vermediği gerçeğinin ifşasıyla ortaya çıktı

B

Müge Yetener

aşbakan’ın, 25 Mayıs 2012 tarihindeki “Uluslararası Nüfus
ve Kalkınma Konferansı
Eylem Programı”nın uygulanmasına ilişkin Uluslararası
Parlamenterler Konferansı’nda sezaryenle doğumlara karşı olduğunu, kürtajla birlikte sezaryeni de cinayet olarak
gördüğünü açıklamasının ardından, o
güne kadar sadece bir doğum yöntemi
olarak kabul edilen sezaryen, kürtaj
meselesiyle birleştirilmiş olarak tartışılmaya başlandı. Kürtaj ve sezaryen
arasındaki bağlantı, sezaryen yönteminin ikiden fazla doğuma izin vermediği gerçeğinin ifşasıyla ortaya
çıktı. Hem hekimlerin hem de kürtaj
yaptıran ve sezaryenle doğuran kadınların hedefte olduğu tartışmalar,
doğumun iktidar tarafından denetlenişinin olduğu kadar toplumsal olarak kuruluşunun da izini sürmemizin
olanaklarını sundu. Kürtaj ve sezaryeni denetleyici, yasaklayıcı uygulamalar, nüfusun ekonomik değişikliklere kendiliğinden ve otomatik olarak
cevap veren bir olgu olmadığı gerçeğini açığa çıkarıyor.

16. ve 17. yüzyıllarda feodalizmden
kapitalizme geçiş sürecindeki cadı avları;
doğum bilgisi ve kontrolü, çocuk düşürme, kanamaları azaltma gibi kendi bedenlerinin mutlak kontrolünün bilgisine sahip
binlerce kadının öldürülmesinin anlatısıdır. Çekirdek ailenin ortaya çıktığı şiddet
içeren bu süreç, ilkel sermaye birikiminin
de bir parçasını oluşturur. Ailenin bu yeni
tanımı kadın bedeni ve cinselliğinin evdeki erkeğin işbirliğiyle devletin kontrolüne
girmesi anlamına da gelir. Cadı avlarını
izleyen yıllar, üremeyle sonuçlanmayan
cinselliğin yasaklandığı, her hamileliğin
kayıt altına alındığı süreçler olmuştur.1
Tarih boyunca kadın bedenlerinin denetlenmesi, doğurganlığın azaltılması ya
da arttırılmasını amaçlayan nüfus politikalarının kürtajın ve doğum kontrolü
yöntemlerinin yasaklanması ya da serbest
bırakılmasıyla paralellik gösterdiğini, nüfusun arttırılması girişimlerine ise her zaman milliyetçi söylemlerin eşlik ettiğini
bilmekteyiz.

1960’lardan itibaren Türkiye’de nüfusun
hızlı artışı, geri kalmışlığın, cehaletin bir sonucu olarak resmedildi, doğum kontrol araçları yaygın olarak dağıtıldı. O dönemde yoksulluğun nedeni, işsizlik, gelir adaletsizliği,
iç göç değil; “kontrolsüzce üreyip, sonra da
yoksulluktan yakınan cahil kadınlar”dı. Tıpkı
şimdi kürtaj oranlarının “sorumsuzca cinsellik” yaşayıp doğum kontrolü olarak kürtaj
yaptıran kadınlar olduğu gibi…
Doğum sayısının arttırılması amacıyla
bir doğum yöntemi olan sezaryene sınırlama getirilmesi, sezaryenle yapılan doğum
oranların yüksek oluşuyla temellendiriliyor.
Sezaryenin devlet hastanelerinde kadınların arzusuyla yapılmadığı düşünüldüğünde,
sağlık alanının ticarileştirildiğini görmezden
gelerek oranların yüksekliğini “paragöz hekimlere” bağlamanın olsa olsa hekimleri baskı
altında bırakmaya yönelik olduğu söylenebilir.
Sezaryenin tıbbi olarak gerekli olduğu
durumların önemli bir bölümünü bebeğin
doğum yolunda uzun süre kalması, kalp
atışlarının düzensizleşmesi, anneye bağlayan beslenme kordonunun dolanması,

Kadınların görüşlerini ve
kaygılarını dikkate almamak,
korkularına rağmen
bir yönteme zorlamak;
gebeliğin ve doğumun tüm
risklerini üstlenen kadını
yok saymaktır

döl yolundan dışarıya sarkması, çıkışa
başı ile gelmesi gereken bebeğin ters gelmesi v.b. son anda gelişen acil durumların
oluşturması; sezaryenin hekimler tarafından, doğum sürecini daha iyi kontrol
edebilmeye olanak sağladığı için tercih
edilmesini açıklayabilir. Öte yandan,
Türkiye’de malpraktis yasasının tıbbi süreçlerde gözlenen olağan komplikasyonlarla hekim hatalarını yeterince ayırmamış olması, bu nedenle hekimler aleyhine
açılan yüksek maliyetli davalardan kaçınmak çabası bir diğer tercih nedenidir.
Gerçek sezaryen endikasyonları dışında,
dünyada ve Türkiye’de sezaryen oranlarındaki artış nedenleri olarak, çoklu gebeliklerin çoğalması, anne yaşının yükselmesi gösteriliyor. Kadınlar açısından doğum ağrısı, doğumhaneden korkma, doğumhane koşullarının uygun olmaması,
doğumda psikolojik destek eksikliği,
ağrısız doğumun yaygın olarak sunulamaması, önceki doğumun travmatik olması, sezaryeni tercih nedeni olabiliyor.
Bunlara ek olarak, bebeğin doğum travmasından korunması, normal doğuma
bağlı olarak artabilen vajinal kasların gevşemesi ve idrar kaçırma risklerinden korunma arzusu da önemli nedenler arasında
sayılıyor. Tıbbi nedenler içinde sayılmasa
bile bu nedenlerin her biri, eğer kadın açısından bilgilenmeye rağmen aşılamayan
bir çekince içeriyorsa, görüşlerini ve kaygılarını dikkate almamak, korkularına rağmen bir yönteme zorlamak; gebeliğin ve
doğumun tüm risklerini üstlenen kadını
yok saymaktır. Her kadının istediği kadar çocuk sahibi olma, sağlıklı bir gebelik geçirme, doğum yöntemi hakkında
bilgilenme, ulaşılabilir, güvenli koşullarda doğum yapma ve sağlık hizmetine
kolayca ulaşma hakkı olmalıdır.
Sezaryen ise kadının ve hekimin
birlikte karar vereceği salt bir doğum
yöntemi olarak değerlendirilmeli, nüfus
politikalarının aracı olmamalıdır.

___________________
1

Fransa’da 1556 yılındaki bir kraliyet emrine göre, kadınların her hamileliklerini kayıtlara geçirmeleri zorunlu kılındı ve doğduğunu gizlemiş oldukları çocukları vaftizden
önce ölen kadınlar ölüm cezasına çarptırıldı.
Federici, S., “Caliban ve Cadı” sf.131. Otonom yay.
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“O zaman yeni bir ayna inşa etmek
gerekiyor...”

Egemen kültür dediğimiz şey bir ayna oluşturuyor. Bu aynada bir takım kadın figürleri
çizili, bize nasıl olmamız gerektiğini söylüyor. Oraya başka bir ayna koymadıkça, oradan
Esra: Amerikan kültür emperyalizmi
Görkem: Mesela uzun boyluyum. Aynı
manlarını kullanıyormuş gibi rahat,
gerçekten ne kadar etkili değil mi? Tüm
özgür olmak, istediğin gibi giyinmek,
şey boyda da var. Yapılan üretilen hiçbunlar bizde de geçerli yani. Son yıllarbedenin sanki senin kontrolündeymiş
bir ürün bana göre değil. Doğduğumdan
da birçok güzellik salonu, spor kulübü
gibi sunuluyor. Ama bir yandan hiç de
beri böyle. Kendini biraz ona uydurmaaçıldı. Zayıflamak için çeşitli ilaçlar ve
öyle değil. Çünkü standart bir kadın çiya çalışıyorsun.
bu ilaçları kullanarak kilo veren ünlüleziliyor, çok ince, edilgen, böyle aşırı zaYıldız: Onlar sana olmadığı için sen
rin reklamları her yeri sardı. Bir baskı
yıf ve ilişki denen şey de erkeğin kontkendini tırnak içinde anormal hissedivar herkeste. Daha ince olayım, bilmem
rolünde; insani olmayan, kaba ve hani
yorsun.
ne beden olayım. Kabul edilmiyorsun
şiddete dayalı bir erkek cinselliği ile birMelek: Onlar doğru üretmişlerdir, senyani.
likte olan bir şey. Kadınlar edilgen, nessin yanlış olan. Bu mesajı sürekli veYıldız: Menapoz süne. Aslında hiç kendi
recinde 10 kilo aldım,
kontrollerini elinde
kendimle hâlâ barışamıtutar gibi resmedilyorum. Hâlâ eski günmiyorlar. Belki bunu
lerimdeki elbiselerimi
vurgulamak, bunun
vermek istemiyorum.
farkında olmak gereHep bir umut, belki zakiyor. Orda bir kutupyıflarım ve onları tekrar
muş gibi gösteriliyor,
giyerim düşüncesi. Ama
yani muhafazakâr olöyle bir şey yok. Kilomayan kadınmış gibi
yu veremiyorsun. Yakın
çiziliyor ama o da
zamanda dağıttım artık.
başka bir kalıp.
Belli bir yaştan sonra
Gülin:
Türkiye’de
zor gidiyor. Bunun için
aile yapısını koruyan
bir sektör var. Reklamreklamlar
ağırlıklı
lar da sürekli bombarolarak görülüyor. Aile
dımana devam ediyor.
vardır. Anne yemeği
Kaptırıyorsun
kendigetirir ortaya koyar.
ni. Acaba denesem bir
Baba genelde erkek
işe yarar mı diye. Ben
çocukla beraber arakendim için de söylübayı falan yıkar. SüErkek
kendisini
asla
ispatlamak
zorunda
kalmayan
bir
yorum… Kilodan kurpürge reklamlarına
tulma derdi. Tamam, varlık … Ama biz en ufak bir şey yaptığımızda o değer bakın kadın süpürümanken değiliz, şu deyordur. Beyaz eşya
değişiyor, değerimiz eksiliyor
ğiliz, bu değiliz ama
reklamlarında genelriyorlar. İdeal ölçüye ulaşmak değil,
kendini iyi hissetmiyorsun. Sanki zayıfde çamaşırı kadın atıyordur, temizlik
kadının kendini her haliyle sevmesi,
lasan daha iyi olacak gibi. Reklamların
reklamlarında hep kadın vardır. Türkibizim yapabileceğimiz en net karşı duyüzde 92’si bilinç altımıza işlediğinden,
ye’deki reklamlarda böyle bir toplumsal
ruş. Sana uymayacak elbiseler üretilisürekli dönüp kendisini yenilediğinden
cinsiyet boyutu, böyle bir cinsiyetçilik
yor.
Zara’ya
hiç
gidemedim,
çünkü
34
kendimizi kurtaramıyoruz. Dolayısıyla
var.
bedenlik bir şey üretiyorlar. Kemik yao güzellik algısı bize de yerleştiği için
Yıldız: Ailede kadının rolünü yeniden
pın buna uygun değil ama sen kendini
saçımız öyle olmayınca kendimizi güzel
üreten bir anlayış var. Kadınlar evdedir,
kötü
hissediyorsun.
Ama
bir
süre
sonra
hissetmiyoruz. Bu mutsuzluğun sebebiçalışır, işten geldikten sonra yemek yaZara’ya gitmeyerek işte pasajlardan fani bilsek de işte bu algı meselesi bence.
par, sofrayı kurar, çocuğun altını değişlan giyiniyorsun.
Güliz: Mesela ben 30 yaşıma geliyotirir. Babanın çocuğun altını değiştirdiği
Yıldız:
Bir
de
büyük
beden
daha
pahalı
rum artık. Bu yaşıma kadar hiç kilolu
reklamla karşılaşmayız.
fark ettiniz mi? Atıyorum 38-40 ortalahissetmiyordum. Kendimi hep zayıf
Melek: Muhafazakar ve aileye yönelik
ma bedense, işte 46 bedenin fiyatı daha
hissediyordum. Kilo almaya çalışıreklamlarda; daha usturuplu giyinmiş,
fazla. Kumaş biraz daha fazla gidiyor
yordum. Aldım kiloyu. Ama sonra bir
güler yüzlü, bakımlı, anneci tavır sergimantığından mı? Bilmiyorum, daha pamağazaya gittiğimde kıyafetler üzerilenirken; gözlük, parfüm reklamlarında
halı. İnsanları zayıflamaya yönlendirime olmuyor. Mecbur kalıyorsun o şeye
daha erotik ve seksi çağrıştıran görünyorlar.
girmeye. Öyle ölçütler var ki o ölçütlere
tüler izliyoruz. Bedenin çıplaklığının ön
Melek: Reklamlarda şöyle bir şey var.
uymazsan, bambaşka bir noktada, topplana çıktığı reklamlarda hep yabancı
lumun tamamen dışındasın.
Bir yandan sanki feministlerin argütipli ya da yabancı kadınlar oynatılı22
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yor. Reklam yapıyoruz ama
ahlak dışı diye tanımlayabileceğimiz şeyleri bizim
kadınlarımız
yapmamış
oluyor. Böyle temsiller var.
Alttan alta kadınların ayrışması reklamlarda da devreye giren bir şey.
Yeliz: Bir şey okudum,
İran’da 10 kadından 8’i burun estetiği yaptırıyormuş.
Her yerleri kapalı. Göğüs
falan o kadar önemli değil,
çok ilginç geldi. Oran çok
yüksek.
Mine: Egemen güzellik algısı, beyaz tenli, ince uzun,
renkli gözlü, mesela Çinliler de gözlerini yuvarlaklaştırıyorlarmış. Batılı gibi
görünmek için. Renkten ziyade, şekil
olarak… Siyah tenliler de tenlerini açtırıyorlar ya. Şunlar güzel, bunlar çirkin
diye bir estetik algı var.
Özgü: Kadınlar erken yaşlardan itibaren güzel ve çekici kadın olmanın, ulaşılmaz bir şey olduğunu öğreniyorlar.
Hiçbir zaman zaten öyle olamayacaklar.
Hep eksikler… O da çok güçsüzleştiren
bir şey. Reklamlarda fotoshopla, oyunlarla, ayrı ayrı kadınların beden parçaları birleştirilerek bir takım modeller
oluşturuluyor. Görüntünün üzerinde
oynanıyor. Bir sürü oyunla oluşturulan
sahte bir kadın vücudu hedefteyken zaten baştan kaybetmiş durumdasın.
Melek: Çirkin kadın yoktur, bakımsız
kadın vardır şiarıyla sürekli bakım yapmak ve dolayısıyla tüketmek dayatılıyor. Çevremizdeki insanlar da şunu giysene, kendine baksana, saçını boyasana
vb. gibi uyarılarla bu işi olumluyor.
Yeliz: Özellikle, feminist politikada
sadece kadınların olmasını bu yüzden
seviyorum. Kadınlar arası rekabeti azaltıyor. Güzelliğini ön plana çıkarmak
istiyorsan, erkek olmadan da bunu yapabilirsin. Fakat farkında olmadan yaptığımız şeyler de var. Ortama erkekler
girdiği zaman, söylemimiz farklı olsa
da davranışımız değişiyor. Erkeklere
kendinizi beğendirmeye yönelik; daha
göbekler içeri çekiliyor, daha duruşlar
değişiyor -heteroseksüel kadınlar için
tabii ki de… Dolayısıyla erkeklerin girdiği mekanlarda, ben mesela aynı kadınlarla, aynı feminist arkadaşlarımla
aynı derecede rahat hissetmiyorum. Beğendirmeye yönelik davranış kalıplarını
hissediyorum kendimde de başkalarında da.
Özgü: Acaba bu bizim aramızda farkına
varmadan bir takım hiyerarşiler üretiyor
mu?

Görkem: Uzun zaman hiç makyaj
yapmadım, tamamen unisex giyindim.
Etrafımdaki herkesin bir imajı, ne biliyim bir tarzı var ama ben hiçmişim gibi
gelmeye başladı ve ondan sonra makyaj
yapmayı öğrenmeye çalıştım. Herkesin
asgari düzeyde bir moda kalıbına uyduğuna fark ettim.
Yeliz: Mesela biri sana bir iş verirken ya
da senin sözünü dinlerken çok önemli
oluyor. Bir de ekonomik bir boyutu var.
Ekonomik düzeyine göre herkesin kendine göre bir tarzı var.
Ayşe: Alt kültürler de aslında bir vitrin
haline geliyor. Mesela hippi olmak için
tonla para dökmen gerekiyor. Eskiden
doğal yapılan rastaya şimdilerde 600
lira ödüyorsun.
Gülin: Eskiden medya bu kadar içimizde değildi ve Amerikan kültürünü bu

Kadınlar erken yaşlardan
itibaren güzel ve çekici
kadın olmanın, ulaşılmaz bir
şey olduğunu öğreniyorlar.
Hiçbir zaman zaten öyle
olamayacaklar. Hep
eksikler...
kadar yakından tanımıyorduk. 80’lerden sonra eve televizyon girmeye başladı. Biz artık başka kültürleri öğrenmeye
başladık… Kabul gören kadın tipi bize
oradan pompalanmaya başladı. Dikkat
ederseniz, son 10-15 yıldır stiller bir
acayip. Herkesin bir imajı olmalı falan.
Böyle kategorilere ayrılmış durumda.
Saç kesim şekli var, sakal bırakma şekli
var. Ayakkabı filan, markası var, modeli
var. Aslında, güya muhalif kesim diyoruz ama o da parayla alınır bir şey oldu.
O da bir pazar yaratmış durumda.
Görkem: Özellikle akademik dünyada
şık giyinmek, farklı bir şey katıyor ola-

ya. Eğer sen kendine bakmıyorsan, kimse sana güvenmez,
güvenip de işini teslim etmez
gibi bir algı var.
Yeliz: Mesela birisi şişmanladığında bu sıra güzelleştin
denmez de, zayıfladığında deriz. Bu kendi aramızda da sık
olan bir şey. Dilde paylaştığımız o egemen kültürle ilgili
birçok şey var. Dile yansımasa
dahi bizim kafamızda var diye
düşünüyorum. Mesela siyahların mücadelesinde, kanunların değişmesinden, dilde ırkçı
söylemlerin düzeltilmesinden
sonra, gelinen aşamada şöyle bir şey var. Tamamen kanunlar değişti, ama ben sana
baktığımda seni siyah görüyorum. Benim hayal dünyam hâlâ siyahın
güzel olmadığı, akıllı olmadığı üzerine
kurulu. Dolayısıyla, biz bunlara dikkat
ediyoruz ama acaba o algılarımızda bir
değişiklik var mı? Kendi adıma, ben pek
öyle diyemiyorum. Halen genel algıya
göre baktığımda, bu güzel diyorum.
Bunu söylemiyorum belki diğerlerine,
ama düşünüyorum. Egemen kültüre
alternatif kıyafetler giyiyor olabilirsin
ama egemen kültürle aynı güzellik anlayışını paylaşıp, kendini güzel bulduğun
için onun üzerinden beslenerek yaşamaya devam edebilirsin ve bu da aramızda
hiyerarşi yaratmaya devam edebilir.
Mine: Egemen kültür dediğimiz şey bir
ayna oluşturuyor. Bu aynada bir takım
kadın figürleri çizili, bize nasıl olmamız gerektiğini söylüyor. Oraya başka
bir ayna koymadıkça, oradan kurtulmak
zor. Dile dökmesek de düşünce yapımızı oluşturuyor. Çünkü ben bir ayna
olmaksızın nasıl olmak gerektiğini bilmiyorum. O zaman yeni bir ayna inşa
etmek gerekiyor. Bu feminist mücadelenin bir parçası olmalı; yeni bir ayna inşa
etmek hani.. Klişe belki; nasıl toplumsal
cinsiyet rollerini değiştirmek istiyoruz,
ortadan kaldırmak istiyoruz hayal ettiğimiz dünyada... Güzellik algılayışı da
herkesin kendine göre olmalı.. Dayatılan şeylerden kurtulmak. Bu da onun bir
parçası.
Özgü: Güzellik anlayışı diye bir şeye
niye ihtiyacımız var? Hiyerarşi yaratan
bir şey. Aslında güce dair bir şey. Buradan da iktidar oluşuyor. Güzellik anlayışına dahil değilsen dışlanıyorsun, sözün
dinlenmiyor. Kendimle ilgili şey düşündüm: öğrencilikte, üniversite yılları
ve bir dönem pratisyen hekimlikte etek
giymek mecburi olsa da, ben genelde
pantolon, hatta kot pantolon giyebileceğim yerlerde çalıştım. Sonrasında asisfeminist
politika
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YUVARLAK MASA
tanlık eğitimim sırasında ciddi olarak
uyarıldım. Hastaların seni dinlemesini,
ciddiye almasını istiyorsun; bu kılıkla
mı ciddiye alacak? Oldukça etkilendim
herhalde ki, bunu biraz kadınlığı bulma
ve bundan hoşnut olma olarak tarif ettiysem de, yıllardır işe pantolonla gittiğim gün çok sayılıdır. Etek giymek gibi
bir şey gelişti. Kendimi iş anlamında
güvensiz hissettiğim günlerde topluklu pabuç giymek, makyaj yapmak gibi.
Sanki buradan bir güç geliyor. Bir yere
kabul edilmen, sözünün dinlemesi, kamusal alanda var oluşun sanki o beden
özelliklerinden yola çıkarak oluşmaya
başlıyor. Bu da iktidar ilişkilerine dair...
Gülin: İş bulmak için gerçekten genç
ve güzel olman lazım. Düzgün giyineceksin, topuklu giyeceksin, makyaj yapacaksın. Finans sektöründe çok yaygın bir şey. Benim bir arkadaşım aldığı
maaşın neredeyse yarısını kuaföre veriyordu. Çünkü senin oradaki sunumun,
buna yönelik satış yöntemleri, pazarlama yöntemlerinin içerisinde kadının
güzel olması çok önemli bir şey yani.
Ayşe: Açık giyinince bakılıyor olmayı
anlamlandıramamak
bizi
muhafazakârlaştıracak bir bakış açısı.
“Ben kapalı giyindim şimdi niye bakıyorsun?” gibi. Sen kapalı giyinsen de,
ben açık giyinsem de bu tacizci zihniyeti her hangi bu şekilde anlamlandırıyor olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bizi “gece sokakta yalnız
başına yürümemeye” de götürür. Bedenimiz üzerinde popüler kültür, moda,
kozmetik sektörü bu kadar söz sahibi
olmamalı. Ete kemiğe dökülmüş biz
sözümüz olmalı. Bazen biz de alternatif
bir şey yapıyoruz ve onun pazara döküldüğünü görebiliyoruz. Felsefi olarak
tartışıyoruz belki ama güzellikle ne kadar hesaplaşmış durumdayız?
Yeliz: Simone de Beauvoir’ın İkinci
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Cins kitabını okurken bunlara çok fazla
değindik. Kadının bedenini ve toplumdaki algıyı çok iyi incelemiş. Kadının
ruh durumunu incelemiş. Tüm feministler için okunması gereken bir kitap.
Sadece eşcinsellik kısmı kötüydü. Ben
feministlerin de bedeni ile barışık olduğunu düşünmüyorum.
Ayşe: Kadın olduğumuzu giyindikten
sonra, makyaj yaptıktan sonra anlıyor
olmak hali çok kötü. Kadın olmak nerde başlıyor?
Yeliz: Erkek kendisini asla ispatlamak
zorunda kalmayan bir varlık. En kötü
şeyleri de yapsa, hep aynı değerde olan
bir varlık. Her şeyi yapsa da hiç çizilmiyor. Ama biz en ufak bir şey yaptığımızda o değer değişiyor. Çorabımız
kaçtığında, sokağa tüylü çıktığında değerimiz eksiliyor.
Esra: Pakize Suda, Datça’da erkeklere

Güzellik anlayışı diye
bir şeye niye ihtiyacımız
var? Hiyerarşi yaratan bir
şey. Buradan da iktidar
oluşuyor. Hakim güzellik
anlayışına dahil değilsen,
dışlanıyorsun
“Selüliti olan kadın sizi nasıl etkiler,
etkiler mi?” diye sormuş. Erkeklerin
çoğu, olumsuz etkilenirim; spor yap
derim; kendine bak derim, tarzı tepkiler verdi. Kadın dediğin bakımlı olmalıymış! Hayatım boyunca görmediğim
tanımadığım daha da önemlisi umursamadığım adamın biri gelip benim
selülitlerime bakıp bundan “olumsuz
etkilenecek”, erkek arkadaşım / sevgilim / kocam bana “Selülitin var git spor
yap,” diyecek. Çünkü buna hakları olduğuna yüzde yüz inanıyorlar.
Mine: Geçenlerde iki şarkıcı kadının
deniz muhabbetleri olay oldu. Selülitin
varsa hiç ortada görünme, denize bile
girme yani. Kadınlar için nerdeyse bir
travma konusu haline geldi. Biri, bir
yandan “Selülitim olabilir, ben anneyim,” filan gibi bir koruma kalkanı kullanmaya çalıştı, diğeri ise selüliti olduğunu toptan inkar yoluna gitti. Öte yandan her yaz yeni bir selülit eritici krem
ya güzellik cihazı pazarlanıyor. Kadınlar söz konusu ise gerçekten eksik hissettirecek bir şey mutlaka bulunuyor.
Bugün selülit, yarın başka bir şey.
Görkem: Karşımızda çok acımasız,
tamamen erkeklere avantaj sağlamak
üzere kurulmuş bir sistem var. Kadının
tüketimi üzerine odaklanmış durumda.
Gülin: Tüketim ürünlerinin yüzde 91’i

kadına yönelik, sonra diyorlar ki kadınlar alışveriş manyağı...
Yıldız: O eşitsiz ilişki, kadının sürekli
mükemmel olma çabasına yönelmesi,
erkeğin de sürekli mükemmel olan bir
kadını istemesi… Dolayısıyla, kadına
yönelik ürünlerin çok olması ve kadınlar tarafından satın alınması erkek tarafından da onaylanan bir şey.
Ayşe: Bireyin birey olabilmesi de aynı
şeye götürürmüş gibi geliyor bana. Bireyleşip, tek başına, yalnız olmak, bunlar kapitalizmle alakalı şeyler. Yalnızlık
kederlendiren bir şeymiş gibi geliyor.
Kolektif olmakla baskılandığını düşünmüyorum. İnsanın kendini mutsuz hissetmesi gibi. Mutluluğa erişmek için bir
şeyler. Kapitalizm kederlendirerek var
olabiliyormuş gibi geliyor. Eksik olduğunu hissettiğin sürece tamamlanmaya
çalışacaksın.
Özgü: Bir takım aynalar var. Önce annemizin gözündeki ayna, hani o “ay
benim güzel çocuğum” gibi şeyler. Aile
belki böyle bir şey de içeriyor. Orada
eğer beğeniliyorsak, onaylanıyorsak,
kabul görüyorsak iyi. Ailedeki beğeniyi
de tabii ki bu sistem belirliyor, etkiliyor. Sonra başka aynalar, başka onaylanmalar... Ne diyelim o başkalarının
gözünde onaylanmadan da olmuyoruz
ki. Bu eksiklik de öyle bir şey. Mesela
ben feminist arkadaşlarımın gözündeki
onaylarla, kabulle de bir şey hissediyorum. Kimse beni kabul etmiyor ama
ben bir şeyim. Yok böyle bir şey.
Görkem: Kimse beni beğenmese de
ben kendimi beğenecek bir şey yaratıyorum. Kendi aynamı çevirmeye çalışıyorum kendimce.
Yeliz: Ben senin birey derken ne demek istediğini anladım. Katılıyorum.
Kendin olabilme, kadınlarla beraberken, birlikte çirkin olmayı göze aldığın
zamanlar, işte o... şey olabilme. Kendin
olabilmenin tek başına olamadığını düşünüyorum. Çünkü ben kendimi tek başına bir bar ortamında, komik ve çirkin
duruma düşürdüğümde, onunla başa çıkamayabilirim. Yanımdaki arkadaşlarla
beraber yaparsak ben onayı onlardan
almış oluyorum. Tek başına makyajı
bırakmış insan olmak istemiyorum. Tek
başıma çirkinleşmeyi kabul etmiş insan
olmayı istemiyorum. Çünkü o zaman
yalnız hissedeceğim. Tek başıma kıllarımı uzatmak istemiyorum. Ama bu
birlikte yapabilecek bir şeyse, o zaman
ben tuhaf, yalnız olmuyorum. Ortak değer paylaşmaktan bahsediyoruz. Biz de
toplumsalız, toplum içinde yaşıyoruz.
Ayşe: Böyle bir şey yapmak, güçlendirici bir şey elbette.
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İçi de dışı da bizi yakar! Bu yangını
söndürme de pek tabii bize düşer!
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Popüler kültür-kadın ilişkisi edilgen bir ilişki mi? Bizi edilgen kılmaya çalışan her
şeye karşı mücadele verirken popüler kültürü bir mücadele alanı olarak görmemek
mümkün mü?

H

Selime Büyükgöze-Nacide Berber
egemonya
mücadelesinin
önemli bir parçası olan popüler kültür üzerine yapılan
tartışmalar, aslında bir nefeste tüketilemeyecek hatta bir dosyaya
sığdırılamayacak kadar geniş bir çerçeveyi içeriyor. Popüler kültür-feminizm
ilişkisi zaman zaman, popüler kültür
ürünlerinin sürekli hayatımızda olması
nedeniyle çoğu zaman, üzerine konuştuğumuz bir mevzu. Bu kış düzenlemeye çalıştığımız Feminist Cumartesi
buluşmalarından cesaret alarak Popüler
kültür-feminizm üzerine daha fazla
kafa yormaya çalıştık. Hem mevzu geniş olduğundan, hem biz tartışmalara
yeni başladığımızdan popüler kültürfeminizm ilişkisi/eleştirisini Feminist
Politika’nın dosya konusu yaparak hep
birlikte ve daha geniş sürdürelim istedik. Popüler kültür geniş bir alan; ancak
biz tartışmaya hayatımıza en çok değen
yanlarından, ürünlerinden başladık. Bu
vesileyle kafamızdan geçen soruları
şöyle sıraladık:
Popüler kültürü kabaca tanımlamaya çalışsak; halkın sevdiği, beğendiği
şeyler ya da kitle kültürü diyebiliriz pek
tabii. Söyleyemeyeceğimiz şey, yekten
iyi ya da kötü olduğudur herhalde. Bu
yüzden de sordukça sorduk, cevapları
bulamadıkça hep birlikte bulma yoluna
düşeriz diye umutlandık. En klasiğinden başladık: Popüler kültürü ne belirler; ticariliği aramızdaki en uzun mesafe
mi; arz mı talebi, talep mi arzı belirler;
hayatımıza nerelerden, nasıl sızar; nasıl
sinsice rızamızı alır? Peki, bu rızaya biz
nasıl direniriz? Erkek egemen sistem
ve dil popüler kültür aracılığıyla nasıl
üstümüze boca edilir? Popüler kültürü
feminist politikanın mücadele alanını
olarak görüyor muyuz? Gündelik hayatın içine bunca sinmişken, sızmışken ve
feminizm gündelik hayatın, özel olanın
politikasıyken, popüler kültürü bir mücadele alanı olarak görmemek mümkün
mü? Peki, popüler kültür feminist sözün
üretilebileceği, yayılabileceği bir mecra mı? Her gün hayatımıza bir şarkıyla,
diziyle, bazen maçla, eğlenceyle girer26
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ken buraları feminizmden
muaf tutmak mümkün
mü? Popüler kültüre feminist çomağı sokarken
bir yandan mas edilme
tehlikesiyle başa çıkmak
ne kadar mümkün? Ya
da popüler kültür gündelik hayatımızı giydiğimiz
giysiden, yaşadığımız mekanlara kadar belirlerken
ondan kaçmak mı yoksa
ona karşı mücadele vermek mi lazım?
Sorulara birçok cevap
bulduk ya da hiç bulamadık, ama kimsenin popüler
kültürden azade olamadığını gördük. Cinsiyetçiliği
çok açık şekilde önümüzde dursa da, bu durumun
popüler kültür ürünlerini
hayatımızdan çıkarmaya
engel olamadığını düşündük. Tek bir açıdan açıklanamaz bir alan olduğu,
Bugün izlediğimiz Osmanlı dizileri,
başka birçok dinamikle
şatafatlı
mobilya dizayn reklamları,
beslendiği hususunda hemfikir kaldık. Kaldı ki sı- takı tasarımları, izdivaç kostümleri bir
nıfları bile kesen bir gücü tesadüften ibaret olmasa gerek diye
vardı; en azından hepimiuzak durarak, alternatif müziklere ve alt
zin bildiği gibi alt sınıftan bir işçinin
kültürlere yönelerek alternatif alanlarıevinde de burjuva bir ailenin evinde de
mızı yaratmaya çalışıyor olsak da egesezonun aynı dizileri mevzu bahis olumen olandan azade yaşamlar kurmamız
yordu her hafta. Görüyoruz ki dizilere,
pek mümkün olmuyor. Popüler kültürün
ev dekorasyonundan televizyon progüreticisi ve tüketicisi olan toplumla/poramlarına sızan muhafazakâr söylem,
litikalarla gündelik hayatta bir biçimde
muhafazakâr politikaların habercisi
ilişkileniyor, çoğu zaman o alandan geoluyor. Bugün izlediğimiz Osmanlı dilen mesajlara “maruz” kalıyoruz. Alterzileri, şatafatlı mobilya dizayn reklamnatif alanlarımızı da popüler kültür karları, takı tasarımları, izdivaç kostümleri
şıtlığı üzerinden tanımladığımız ölçüde,
bir tesadüften ibaret olmasa gerek diye
egemen kültürün üretiminin ve onunla
düşünüyoruz. Başbakanın dizi karakterilişkilenme biçimlerimizin analizi bizler
lerinin nikahsız beraberliğini mesele etiçin daha da önem kazanıyor. Bu nokmesi, kürtaj yasağı gündeminde Down
tada popüler kültür analizinin, politika
sendromlu çocuk evin neşesi sözleri hayaparken irdelediğimiz egemen söylevada uçuşurken birden dizi senaryosuna
min gündelik hayattaki ayağı olduğunu
dönüşmesi güncel örnekler olarak önügörmek önemli.
müze düştü.
Popüler kültür analizinde feminist
Popüler kültür, kaçmaya karar verbakış açısı, birçok alanda olduğu gibi
diğimizde dahi peşimizi bırakmayan bir
sonradan, feminist araştırmacıların çaalan. Her ne kadar zaman zaman telebalarıyla literatüre girmiş eleştiri yönvizyon izlemeyerek, popüler sinemadan
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temlerinden biri. Popüler kültür, hegemonyanın yansıması olarak kadınların
beden, emek ve kimliklerini sömürmekte önemli bir araç. Kadın temsillerini, ananevî toplumsal cinsiyet rollerini
üretecek modeller halinde sunuldukları
dizilerden reklamlara, televizyon programlarından dergilere kadar farklı alanlarda görüyoruz. Dizilerde erkek kardeşliğine methiyeler düzülürken, kadınlar
erkeklerini kaybetmemek uğruna birbirleriyle yarışıyor; en iyi hizmet eden,
en namuslu olan kazanıyor. İstenmeyen
gebeliklerde senaryo doğuma müsaade
etmiyorsa merdivenlerden yuvarlanılıyor. Burada bizim aklımıza takılan soru
ise şu: Bu kalıpların dışına biraz olsun
çıkabilenleri nasıl değerlendirmemiz
gerekiyor? Aşk-ı Memnu’nun Bihter’ini
sonunda öldürmüş olmalarını da aklımızın bir kenarında tutarak; kürtaj olmuş,
kocasını aldatmış bir kadın kahramanın
birçok izleyici tarafından sevilmesini,
ölümünün neredeyse yasının tutulmasını nasıl değerlendirmeliyiz? Peki ya
tecavüze göz yuman erkekle “mutlu”
bir yuva kuran Fatmagül aracılığıyla bir
parça da olsa televizyon ekranında görebildiğimiz kadın dayanışmasını?
Kadınların sürekli pasif popüler kültür tüketicisi olarak kurgulanması, bu
yüzden gündüz kuşağı programlarının
ve akşam dizilerin “tam da kadınlara
göre programlar” olarak televizyonda
yerini almasıyla örtüşüyor. Oysa popüler kültür-kadın ilişkisi bu kadar edilgen
bir ilişki mi? Bizi edilgen kılmaya çalışan her şeye karşı mücadele verirken
popüler kültürü bir mücadele alanı olarak görmemek mümkün mü? Popüler
kültür-yüksek kültür tartışmalarında

kadının popüler kültürle özdeşleştirilmesi sadece bir tesadüf mü yoksa erkek
egemen sistemin başka bir yüzü mü?
“Akıl”ı temsil etmeyişimizin akıl gerektirmeden tüketimi yapılan popüler kültürle yan yana düşmemizde etkisi açıkken, feminist çomağı popüler kültüre
sokmanın gerekliliği ortada durmuyor
mu? Arz mı talebi, talep mi arzı belirler
tartışmalarında terazide ağırlık bir tarafa düşemezken, kadınların da bu ilişkide

Popüler kültür gündelik
hayatımızı giydiğimiz
giysiden, yaşadığımız
mekanlara kadar belirlerken
ondan kaçmak mı yoksa ona
karşı mücadele vermek mi
lazım?
aktif rol oynadığı açık değil mi?
Popüler kültürü görmezden gelemeyecek olmamızın bir haklı nedeni de,
toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden
üretildiği, öğretildiği modelleri bolca
içinde bulundurması. Toplumsal cinsiyet rolleri evlilik, yemek, moda, ev
dekorasyonu programları aracılığıyla
yeniden yaratılırken olmamız istenen
“ideal kadın” modelleri sürekli bize hatırlatılıyor. İşte bu yüzden de popüler
kültür feminizm için bir direniş alanı
olmayı hak ediyor. Aynı zamanda popüler kültür eleştirilerinin de genelde
erkek egemen bakış açısıyla yapıldığını söyleyebiliriz, çünkü bütün sistemin
yükünü nedense hep kadınlar taşır ve
yapılan eleştirilerde tüm fatura kadınlara çıkartılır. Bir dizi karakterlerinin yorumlanışından tutun, “boş zamanlar”ını

değerlendiren “boş kadınlar”ın uğraşı
görülen tüm gündüz kuşağı programlarındaki kadınlara, sürekli biziz eleştiriye tabi tutulan. Kadınların tüketim
kültürünün lokomotifi olduğu, “kadın”
programlarına talepkâr oldukları yönündeki saptamalar sonrası gelen analizler,
feminizmden nasibini almamışsa, eksik
kalmaktan ya da bir biçimde egemen
söylemi güçlendirmekten öteye gidemiyor. Feministlerin kadınların neden bu
rolleri sahiplendiklerine dair yapacakları analizlere bu alanda çokça ihtiyaç var.
Hegemonyanın, kapitalizmin kadınların
hayatlarını nasıl cendereye aldığını, yaşam biçimlerini nasıl şekillendirdiğini
ve bunların sonucunda kadınların mücadele edebilmek için nasıl taktikler geliştirdiğine dair kapsayıcı sözün feminizmden çıkabileceğine inanıyoruz.
Neoliberalizmin damgasını taşıyan,
hemen tüketilen, kalıcı olmayan popüler
kültür ürünlerinin, herkes gibi feministlerin de hayatını etkilediği açık. Bizim
de, içinde olduğumuz ve etkilendiğimiz
bir alan olan popüler kültürün hem tüketicisi hem de üreticisi olduğumuz kesin.
Amma velakin feminizmin deliklerden,
çatlaklardan bu alana sızması, hatta bizzat çatlaklar yaratması da bir o kadar
mümkün görünüyor… Stuart Hall’un
tanımladığı gibi popüler kültürü bir rıza
ve direniş alanı olarak görmek, yolumuzu açacak bir bakış açısı sunuyor sanki...
Kadınca örneğinde popüler kültür
ile feminizmin nasıl ilişkilenebileceğini gördük. Tabi bu örnekleri ele alırken
egemen kültürün sözümüzü içine aldığında nasıl kendi çıkarları doğrultusunda kullanabildiğini
ya da sözümüzün içini
boşaltabildiğini de biliyoruz. Peki, madem
bu popüler kültür hem
kaçamadığımız
hem
de pek başı boş bırakmamamız gereken bir
alan; onunla nasıl ilişkileneceğiz, nasıl mücadele edeceğiz? Bu
soruyu
cevaplamaya
biz henüz hazır değiliz
ancak
cevaplanması
gereken bir soru olarak
tekrar tekrar gündeme
getirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu dosyadaki yazıları,
bu yolu yürümeye başladığımızın
kayıtları
olarak görüyoruz…
feminist
politika
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aynada titreyen yalan büyüyor
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bir kültür insanının ya da ürününün tanınır, sevilir olması tabii ki önemli. ama onu
“popüler kültür”ün parçası yapan bu değil egemen ideolojiyle uzlaşma ihtimalinin
fazlalığı
ayşe düzkan
aslında popüler kültür epeyce sorunlu bir ifade çünkü bu tanımla kastedilen kültürel malzeme mutlaka popüler
olmayabiliyor. örneğin metal grubu
pentagram ve rapçi sagopa kajmer’in
konserleri, basında pek duyurusu yapılmasa da dolup taşıyor, konserlerde onlara binlerce kişi eşlik ediyor. buna karşılık ebru polat kolay kolay bir salonu
dolduramaz. ama magazin basını için
aşk şarkıları söyleyen güzel bir kadın,
karmaşık imgelerle yüklü sözleri olan
saçlı sakallı adamlardan daha cazip ve
bu yüzden biz polat’a pentagram’dan
da, sagopa kajmer’den de daha çok rastlarız. klasik müzik dinlenmiyor diye
yakınıp duran fazıl say’ın adı da geniş kesimlerce tanınıyor. daha ilginci,
istanbul’a geldiğinde zizek hakkında
yapılan haber sayısı, 20 yıl aradan sonra
albüm çıkartan pentagram hakkında yapılan haber sayısından fazla!
bir kültür insanının ya da ürününün
tanınır, sevilir olması tabii ki önemli.
ama onu “popüler kültür”ün parçası yapan bu değil, egemen ideolojiyle uzlaşma ihtimalinin fazlalığı. sagopa kajmer
de aslında son derece muhafazakar bir
adam ama sözlerindeki imge zenginliği, kot tişört gezen biri olması onu tüketim kültürünün dışına itiyor. tüketilebilirlik -yani insanın zihninde hiçbir
fikir uyandırmayacak şarkı sözleri- bu
uzlaşmanın önemli bir kıstası çünkü.
o yüzden basın ne onu ne pentagram’ı
ne grup yorum’u ne de rahmetli kazım
koyuncu’yu göz ardı edemiyor ama
yine “popüler kültür”ün parçası olmaları mümkün değil.
bütün bunları göz önüne alarak bu
yazının ele alacağı alanı, masallardan
dizilere, magazin gündemine, edebiyatın belli biçimlerine uzanan, kolay ulaşılan, kolay tüketilen ve egemen ideolojiye boyun eğdiği oranda görünürlüğü artan ürünler olarak tanımlıyorum.
bu türden kültür ürünleriyle ilgili son on beş yılda önemli değişimler
yaşandı. bunların başında, hedefi ulaşılmak ya da tüketilmek olmayan (yani
sanatçının/sanatçıların kendini gerçekleştirmek, yaratıcılığını deneyimlemek,
belli fikirlerini paylaşmak amacını öncelediği) ürünlerle “popüler” olanların
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bağının bütünüyle kopması geliyor.
geçtiğimiz otuz yılda ortaya çıkan bir
gelişme, özellikle edebiyat, sinema gibi
alanlarda çok tüketilen ürünlerin yaratıcılarının farklı alanlardan beslenmeye
ve eleştiriye bütünüyle kapalı hale gelmesi oldu. örneğin, 1980’lerin çoksatarı
selim ileri, edebiyat dünyasıyla iç içe
bir yazardı; bugün siyaset ve edebiyatla
benzer bir ilişki kurup çok satan, ahmet
ümit’ten başka isim gelmiyor akla ilk
ağızda. zaten zayıf olan edebiyat ve sinema eleştirisi sadece az tüketilen ürünlere mahsus bir şey gibi algılanır oldu.
diğer yandan, muhalefetin ve solculuğun küçümsenmesinin ilk bakışta göze çarpmayan derin etkileri oldu.
“halk”ın gündemden düşmesi “halka
hitap”ın da küçümsenmesine yol açtı.
entelektüelin anlamı bütünüyle değişti,
bir üslup ve dil tercihine indirgendi. örneğin sizin “çok korktum” diyeceğiniz
duruma “tehdit algısı deneyimledim”
diyen insana entelektüel denir oldu.
oysa eskiden entelektüel diye korkularımızın kaynağını araştıran insana denirdi. sorgulayan ürünler gittikçe ulaşılmaz
hale geldi.
buna karşılık özellikle televizyonla
birlikte kolay tüketilir olanın etkileri
yaygınlaştı. zamanında hiçbir entelek-

tüel yeşilçam filmlerini izlemeye tahammül etmezdi ama onların bugünkü
muadilleri, dizilere karşı benzer bir yabancılaşma yaşamıyor.
feministler açısından “popüler kültür” özellikle önemli bir alan çünkü cinsiyet rolleri ve cinsellikle ilgili mesajların çoğu bu alandan ulaşıyor bize.
burada maalesef bu mecrada da daha
önce yazdığım bir fikri tekrar etmek zorundayım. cinsiyet ve cinsellikle ilgili
tutum ve davranışlarımıza sadece bilincimiz değil bilinçdışımız da yön verir.
şarkılar, filmler, masallar, onlardan
pek farkı olmayan diziler sadece aklımıza değil, hatta ondan daha çok duygularımıza seslendiği için bilinçdışımızı
etkiler. ve bu etkiyi aşmak, silmek çok
daha zor. nitekim kadınlara yönelik şiddete itiraz etmeye geniş bir kesim yatkın. ama “kadın erkekten güçsüzdür,
onun korunmasına muhtaçtır” dendiğinde duraklayanlar çok çünkü gözlerinin
önüne topuklu ayakkabıları ve dekolte
elbisesiyle yağmur altında kalmış bir
fıstığın araba lastiğini değiştiren bir yakışıklı geliyor. kim bilir kaç romantik
komedi akıllarını çelmiş.
oysa biz gerçek hayatta fıstıklar
ve yakışıklılar değil kadın ve erkekler
olarak yaşıyoruz. aramızda türlü ilişki
var ve bunların çoğunu izlemek bizi
sıkıyor çünkü doğduğumuzdan beri
masal okuyor, izliyoruz. eski yeşilçam filmlerini hatırlayın, geçmişle
ilgili bilgilerimiz muğlak olmasa
bugün bir nebze bile gerçeklik duygusu vermezler. çekildikleri yıllarda
ise izleyenler hayatta hiçbir karşılığı
olmayan öykülerle karşı karşıya olduklarını biliyordu. bugün de birçok
dizi öyle. çekicilikleri de burada zaten, izleyeni gündelik hayatından bir
süreliğine de olsa uzaklaştırmalarında.
burada karşımıza birden fazla
mesele çıkıyor. bunlardan ilkini halletme konusunda feministler olarak
yalnız değiliz.
herkesin iyi, kaliteli müzik, edebiyat, sinema ve plastik sanatlara
hakkı vardır. bunlardan keyif almanın herkesin harcı olduğunu bize
reel sosyalizm deneyimleri sırasında
operaları, baleleri, klasik müzik konserlerini dolduran, edebiyat dergi-
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lerini kapışan emekçi kitleler gösterdi.
punk vb. deneyimler ise sanat yapmanın
herkesin harcı olduğunu kanıtladı. biz
bunları kadınlar açısından da tekrarlayabiliriz, tekrarlamalıyız.
öte yandan şunu unutmamak gerek.
cinsiyetçilik cehaletin ya da basitliğin
bir sonucu değil. ve pekala yüksek edebiyatta ya da deneysel sinemada veyahut iyi müzikte de karşımıza çıkabiliyor.
ve daha ikna edici olabildiği için daha
da tehlikeli. ama bunlara yönelik mücadeleyle kolay ulaşılabilir kültürdeki
muadilleriyle mücadele arasında önemli
bir fark var bence. biri için entelektüel
araçlar yeterliyken diğeri daha farklı
ve çeşitlendirilmiş bir mücadele gerektiriyor. örneğin, nazım hikmet’in ya da
ismet özel’in cinsiyetçi şiirleriyle ilgili,
saygın bir edebiyat dergisinde yayınlanacak bir eleştiri çok etkili olabilir ya da
bir dergideki cinsiyetçi bir makaleyi bir
başka makaleyle geçersiz kılabilirsiniz.
ama yüksek rating almış bir diziyle ilgili aynı araçlarla etkili olmamız mümkün
değil. bunun en önemli sebebi o dizinin
arkasındaki güç bileşiminin zenginliği.
bunun çeşitli sonuçları oluyor. birincisi o dizinin izleyicileri büyük ihtimalle o dergiden habersizdir, o makalenin
sonuna kadar sabretmeme ihtimalleri
yüksektir ve zaten dizideki cinsiyetçilik
büyük ihtimalle o dergiyi okuyan herkesin fark edebileceği kadar aşikardır.
o yüzden kendi adıma, örneğin muhteşem yüzyıl’ın yapısökümünü yapanların
boşa kürek çektiği kanısındayım.
öte yandan -başta mizah olmak üzere- farklı ve yine duygulara da hitap
eden biçimlerde eleştiri özellikle kurguya dayanan kültür ürünlerine karşı çok
etkili.
mücadele verilmesi gereken ikinci
önemli alan magazin basını. burada politik gösterinin önemli bir araç olduğunu
düşünüyorum.
feminist eylem, derdini basın bildirisiyle dolaylı yoldan değil dolaysız
biçimlerde anlatır. 2001’deki elit model look baskınını hatırlayın. bir bildiri okundu evet ama eylemin kendisi
hakkındaki haberler orada yazılanları
gereksiz bile kılmıştı: “feministler elit
model look’u bastı.” birkaç yıldır bazı
arkadaşları ikna etmeye çalıştığım bir
öneri üzerinden derdimi anlatayım. her
yaz gazeteleri, televizyonları kilo konusu, selülit ve portakal kabuğu görünümü basıyor. bu tür yayın yapan basın
kuruluşlarının binalarını birkaç kez portakal yağmuruna tutsak c vitamininden
bile söz etmeye çekinmezler mi? daha
önemlisi, bunu okuyup dertlenen kadınların, kendileri değil de bunu yazanlar

alay konusu olduğu için, içleri ferahlamaz mı?
ama en önemli alan bence alternatif
üretim. bununla, örneğin müzik alanında sadece bizim ve sadece eylemlerde
dinleyeceğimiz, söyleyeceğimiz parçalar üretmeyi kastetmiyorum. onları dinleyip evlere dağıldığımızda yine sezen
aksu, dans etmek icap ettiğinde yine
ajda pekkan’la baş başa kalacaksak bize
bile çok faydaları olduğu söylenemez.
kadınların çocuklara anlatılsın diye
cinsiyetçilik üretmeyen masallara, kendileri için cinsiyetçi ve heteroseksist
olmayan ama hayaller kurabilecekleri
aşk hikayelerine, örnek alabilecekleri başkaldırı öykülerine ihtiyaçları var.
ya da kalbimiz kırıldığında, evden kaçmayı planladığımızda bize güç verecek
şarkılara. ve bunların üretimi, bu üretimi desteklemek feminizmin bir parçası.
burada elimizde birden fazla araç var.
“avantgarde” işler geniş kesimlere
ulaşmakta güçlük çekiyor ama gerçekten iyiyse ana akımı da etkileyebiliyor. piyasa sık sık yaratıcılığı kısıtlasa da hâlâ geniş kesimlere ulaşmanın
önemli bir aracı. o yüzden onun parçası
olurken de, onu reddederken de temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum.
ama bence bu alanlarda üretim yapanlarla kurulacak ilişki de önemli. ana
akım içinde bulunan birçok kadın ve
hatta erkek, eleştiri ve önerilere açık
olabiliyor. bunun araçlarını yaratmak
elimizde.
popüler kültür alanında verilecek
mücadele doğrudan eylemden duvar
yazısına, roman yazmaktan gitar kursu
düzenlemeye kadar çok çeşitli alanlara uzanıyor. zaman zaman zor ve sıkıcı olabildiği için, suçluluk duygusuyla
kendini popüler kültüre kaptırmak ya da
onu yok saymak insanın daha kolayına
gidebiliyor.
bir de, çok önemli ve belirleyici olmasa da soldan feministlere de bulaşan
folklor eğilimine değinmek istiyorum.
geleneksel olan, kadın deneyiminin tarihini anlamamız açısından yararlı olabilir ama yasaklanmış/kısıtlanmış dillerde
olanlar da dahil, hiçbir geleneksel eser
bugünkü sorularımızın cevabı olamaz,
olamıyor; hele de aşkla ilgiliyse. çünkü
biz yeniyi arıyoruz, neyi yenileyeceğimizi bile yolda bulacağız.
son olarak, şunu hatırlatmak istiyorum. 1990’lı yılların popüler kültürü,
“bandıra bandıra ye beni” gibi berbat
örneklerle bile toplumdaki özgürleşmeden yana değişimi yansıtıyordu. ikinci
bahar’da iki orta yaşlı insan aşk yaşıyor,
birinin kızı evlilik dışı çocuk doğuruyordu. 2000’li yıllarda bunların adım

kadınların çocuklara
anlatılsın diye cinsiyetçilik
üretmeyen masallara,
kendileri için cinsiyetçi ve
heteroseksist olmayan ama
hayaller kurabilecekleri
aşk hikayelerine, örnek
alabilecekleri başkaldırı
öykülerine ihtiyaçları var

adım gerilediği gördük. dizilerde tokatlar patlıyor, maçolardan cazip adamlar
yaratılıyor, doğmamış bebeklerin kalp
atışları dinletiliyor. şükür maçolarda cazibe bulmasak da tokatları, cinayetleri,
kürtaj olmak isteyen kadınlara dinletilen “kalp atışları”nı biliyoruz. yani bu
aynadan yansıyan çarpıtılmış olsa da
“bizim hikayemiz”. o çarpıklığı düzeltmek boynumuzun borcu olsun.
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Pop şarkılarında kadınlar erkekler dünyasında onlara aşık, onların ne mal olduğunu
görmüş, onlardan bezmiş ama ne olursa olsun tek başınadır
Haziran Düzkan

T

ürkiye’de kadın pop şarkıcıları ağırlıklı olarak “en güzel
aşk şarkılarını” yapmalarıyla
anılır. Bu şarkılar aslında, kadınların sadece aşk değil, neşeyi ve kederi, kutlamayı ve yası aynı güçle ifade
edecek kadar insan oldukları gerçeğini
gösterir. Bugün toplumsal yaşamda kadınların neleri hissetmeye kadir olduklarıyla ilgili algı, ağırlıklı olarak pop
müzik sanatçısı kadınların şarkılarıyla
oluştu. Yine kadınların en erotik şarkıları yazdıkları söylenebilir. Erkeklerin fethetme ya da karşısındaki güzellik karşısında büyülenme üzerine geliştirdikleri
erotizme karşı, her an geri çekilebilir,
kontrolü elinde tutan bir teslimiyetle
karşılık verir kadınlar. Ne arzulamayı ne
arzulanmayı bir güç olarak tasvir etmeyen, cinselliği öznelerinden soyutlayıp
bütünüyle bir duygu ve ilişki biçimi olarak gösteren şarkılar yazar kadın popçular. Pop müzik patriyarkanın kadınlara

biri, diğerinin hak ettiği mor kaftanları
odun gibi beline sarmış “gözleri şaşı gelin” olmaktan öteye geçemez. Pop şarkılarında kadınlar erkekler dünyasında
onlara aşık, onların ne mal olduğunu
görmüş, onlardan bezmiş ama ne olursa
olsun tek başınadır. Belki zaman zaman
“bütün kızlar toplanıp” seks, para ve
futbol dışında bir şey konuşamayan bir
adama yazılacak SMS hakkında dayanışır ama Nil Karaibrahimgil, o gruba her
şeyi kendine yakıştıran dünyalar güzeli
“Pelin” tehlikesinin sızabileceği konusunda kadınları uyarır.
Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın
ve nicelerinin sırtında yükselen yeni
pop müzik, işleri önceki kuşak kadar
ciddiye almaz. Erkekler hayatlarından
gelip geçer, yenisiyle bir öncekine nispet yapılır, “bebekte üç beş tur atılır”,

Kadınların kendilerine
sunulan gelecekle
yetinmemesini konuşurken,
bize sunulan sanatla neden
yetinelim? Üstelik elimizde
feminizm gibi bir ilham aracı
varken
yüklediği tüm imajlara sahip çıkar, evet
kadınlar daha duygusal, daha şefkatli ve
daha kolay sosyalleşebilen varlıklardır,
ki bu da onları erkeklerden daha “insan” kılar. Bir yandan da bir erkek gibi
arzunun ateşiyle yanıp kavrulabilir, ten
kokusuyla başları dönebilir. Ama tutku,
kaba saba bir saldırganlığın özrü değildir. Kadın-erkek herkesin, hakkıyla hissedilen bir tutkuyu kadın şarkıcılardan
öğrenmesinin sebeplerinden biri budur.
Kadın pop müziği şarkıcıları bir erkeğin annesi, karısı, arkadaşı veya yoldaşı
değil, sadece sevgilisi olabileceklerini
açık açık ifade eder. Bununla birlikte,
kadınlara da pek fazla şey vaat ettikleri
söylenemez. Bir yerlerde bir “Ünzile”
vardır, çok acı çekmektedir, tanımadan
da onun için gözyaşı dökülebilir, aslına bakarsanız onu hiçbir zaman tanıma
imkanının olmayışı, onun için üzülmeyi kolaylaştırır. Ama iki kadının hayatı
kesiştiğinde, çoğunlukla kadınlardan
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artık kadınlar sadece hissetmeyi, arzulamayı, sevişmeyi değil, eğlenmeyi de
erkeklerden daha iyi bilir. Ayrıca artık
kadınların iş hayatında yer alabilmek
için çocuk bakımını erkeklerle paylaşmayı talep etmelerine de gerek yoktur
çünkü öyle güçlü ve öyle çalışkan ve
öyle pedinden tamponundan utanmayan bir nesil yetişmektedir ki, çocuk
da yapacaktır kariyer de. Doğrusunu
söylemek gerekirse, tek taş yüzük gibi
bir ürünün bile satış patlamaları yapmasına sebep olacak ticari zekaya sahip
Nil Karaibrahimgil düşünüldüğünde,
belki de pek haksız bir öngörü değildir.
Bu yeni ve “sığ” kuşağın feministler tarafından önceki kuşağın “divaları” kadar
benimsendiğini söyleyemeyiz. Fakat ne

olursa olsun, feminist hareketin pop müziğe ilgisi yadsınamaz. Mesafeli bir ilgiden
değil pop şarkılarını sloganı yapacak denli
sahiplenen bir hareketten söz ediyoruz.
Bunun bir sebebi Türkiye’deki kültürel
dünyanın darlığı, bir sebebi de kadınlara
kendilerini ifade etmeleri için açılan alanın darlığı; sonuçta sinekten yağ çıkarırcasına popüler kültürden özgürlük mesajı, ilhamı, umudu çıkarmaya çalışıyoruz.
Kadın pop şarkıcıları sayesinde artık kadınların aşkın, seksin ve eğlencenin iyisinden anladığına dair güvenimiz tam.
Ama biz feministler bundan çok daha
fazlasına sahip olduğumuzu da biliyoruz. Ayrıca sanatın alınıp satılabilir bir
şey haline gelişinin ne anlama geldiğini
biliyoruz. Ama pop müziğin, müzikle
aramıza koyduğu mesafeyi görebiliyor
muyuz? Her sanat eserini eleştirebiliyor,
politikleştirebiliyor, tüm bağlamını yıkıp
yeniden kurarak sahiplenebiliyoruz, sanat yapan kadınları destekliyoruz. Ama
sanatın bizden daha yetenekli ya da daha
az dünyevi, ayakları yerden daha kesik
bir azınlığın icra edebileceği bir meslek
değil, hepimizi özgürleştirecek bir ifade
aracı olduğunun ne kadar farkındayız?
Kadınların kendilerine sunulan gelecekle yetinmemesini konuşurken, bize sunulan sanatla neden yetinelim? Üstelik
elimizde feminizm gibi bir ilham aracı
varken. Bizler, her şeyi hem toplumsal
hem öznel olarak okumaya, daha önemlisi öznel olanı toplumsallaştırmaya alışkınız. Dünyada neyin yanlış gittiği ya da
doğrusunun ne olacağı üzerine kafamız
karışsa bile, neyin düşmanca ve neyin
özgürleştirici olduğunu belirleyebiliriz.
Kısacası, sanat yapmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil
feminist kanda mevcut, aradığımız cesareti bizzat birbirimizde bulmak mümkün. Zaman zaman dönüşme tehlikesi
içinde olduğumuz bir takım klişeleri
ifade eden değil, bize hayatımızı değiştirme ve kendi müziğimizi yapma konusunda ilham veren kadın müzisyenlere
ihtiyacımız var. Ve onların da, kulağımızın alışık olmadığı bir müzik icra etseler bile, desteklendiklerini, seslerinin
duyulduğunu bilmeleri gerekiyor.
Sanata bir haz kaynağı, bir duygu
tercümanı olarak bakmanın ötesinde,
onunla derinlikli bir ilişki kurabilmek
hepimizin yetenekleri dahilinde. Bunun
için de onun “tüketicisi” olmak yerine,
öznesi olmak gerekiyor.
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İyi adamların tek seçeneği

Kadınlar, başlarına gelen her musibette, “iyi” adamların, kontrolden çıkan erkeklik
halleriyle, öfkeleriyle de cebelleşiyor
Sevilay Çelenk

Y

erli televizyon dizilerinin
“iyi erkeklere” sunduğu tek
var olma tarzı, ciddi bir öfke
denetimi (anger management) problemiyle nitelenen, neredeyse yarı deli bir hâl. Bu yüzden de esas
gözetilmeye, desteklenmeye ihtiyaç
duyan “mağdur” kadınlar, ya bu erkeklerin korkaklığından eşit derecede zarar
görüyor ya da kendi dertlerini bir tarafa bırakıp bu adamları yatıştırma işini
üstleniyor. İyi adamların öfke patlamalarıyla ekrana yansıyan cesaret gösterilerinin ardında oğlan çocukluğundan
kurtulamamaktan, bağışlayamamaktan
ve de yüzleşememekten kaynaklanan
korkaklık var. Bu önemli konuyu kısa
bir yazının sınırları kapsamında irdelemeye çalışmadan önce, yerli dizilerden
söz ederken nasıl bir medya olgusundan
söz etmekte olduğumuzu da yeniden hatırlamak gerek.
Türkiyeli izleyicinin eğlence ya da
kültürel tüketim pratiğinde yerli dizi takipçiliğinin önemli bir yeri var. Haftada
en az üç farklı diziyi yakın markaja alan
izleyicilerin sayısı hiç az değil. Bu da
aşk ve sadakat anlayışı kadar yeme içme
kültürünün, “iyi”nin ve “kötü”nün kim
olduğunun tanımlanması kadar, sorun
çözme yöntemlerinin de televizyonun
kendine özgü anlam ve estetik dünyasından dolanıp gelerek yeniden toplumsala dahil olması demek. Televizyon
dizileri, ilişkilere dair yepyeni kodları
hayat alanlarımıza ağır ağır yaymakla
kalmıyor sadece; ailenin mahrem hayatında, sokakta, okulda ve işyerlerinde bir
şeyleri de inşa ediyor. İnşa edilen şey,
dizilerle geçen upuzun yıllardan sonra
artık adeta kendi dünyamızın dışında
bir yerlere işaret ediyormuşçasına “toplumsal” deyip geçtiğimiz soyut bir alan
değil. Seriyal dünyamızda kurgulanmış
ana ve yan karakterler, orta yaşlı ya da
genç kadın ve erkekler, yanı başımızda-

ki komşu kadına, aşağı kaldırımda seke
seke yürüyen liseli genç kıza ve mahalle
bakkalında karşılaşıp durduğumuz sert
bakışlı, genç ve ketum oğlana bir aşk
anlayışı, bir hak ve ihanet nosyonu, bir
konuşma üslubu, bir tarz, bir eda ve bir
“karakter” yüklemesi yapıyor. Televizyonun ilişki ve karakter kodları aslında
her birimizin zihniyetini ören semiyosfere sızıyor, diğer bir deyişle zihniyet
örüntülerimize dahil oluyor.
Geride bıraktığımız yayın döneminin çok izlenen üç dizisi Öyle Bir Geçer
Zaman ki, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Adını Feriha Koydum’da bu inşa pratiğinin
önemi çerçevesinde feminist bir eleştirel bakışın yakalayacağı önemli handikaplar var. Bunların mühim bir kısmı
da kadın temsili ve kadın dünyasında
değil, sıklıkla ıskalanan erkek temsili
ve erkek dünyasında ortaya çıkıyor. Bu
üç dizide de eril bir dünyanın fiziksel ve
sembolik şiddetine ağır biçimde maruz
kalmış kadınların trajik öyküleri dikkat çekiyor. Trajedinin en ağırı elbette
Fatmagül’ün…

Televizyon dizileri ilişkilere
dair yepyeni kodları hayat
alanlarımıza yaymakla
kalmıyor sadece; ailenin
mahrem hayatında, sokakta,
okulda ve işyerlerinde bir
şeyleri inşa ediyor
Televizyon dramasında erkek temsilleri, “iyi adamların” öfke kontrolsüzlüğü
bakımından ilgi çekici. “İyi adamlar”ın
dizginlenemeyen öfkesi, elbette en fazla
Behzat Ç. dizisiyle ekrana taşındı. Ancak bu yazıda, diziyi çok seviyor olsam
da polis şiddetini adil bir dünyaya ve
“efendice” sürdürülen hayatlara duyulan özlemle fena halde sarmalayarak
meşruiyet zeminine taşıyan bu diziden
değil, kadın-merkezli seriyallerdeki iyi
adamlardan söz etmeyi tercih edeceğim.
Belirtmek gerekir ki Türkiye televiz-

yon dramasında “iyi” ve “kötü” temsilleri, üzerinde fazla durulmamış bir konudur. Muhtemelen bu durum, Türkiye’de
televizyon yayıncılığının ortam ve koşullarının, drama karakterlerinin uzayıp
giden bölümler arasında inceden inceye
işlenerek istikrar kazanmasına izin vermemesiyle de ilişkili. Karakterler bir sezondan diğerine aynı hikaye içinde ilerlerken ya çizgilerinden kayıyor (karakter
kayması) ya da komik veya stereotipik
davranış kalıpları ediniyor.
Fatmagül’ün kocası Kerim, Öyle Bir
Geçer Zaman ki’nin Cemile’sinin oğlu
Mete, Feriha’nın erkek kardeşi Mehmet
ve her birinde en az bir diğer iyi (yan)
karakter, sonsuzcasına haksızlığa uğramış bu kadınları sarıp sarmalamaları
gereken her durumda, empati kurmaları ve destek olmaları gereken yerlerde neredeyse daha fazla dibe çeken bir
biçimde davranmaktan pek nadir imtina ediyor. Bu kadınlardan Fatmagül
ve Cemile’ye yönelen tehdit daha çok
“kötü adamlardan” kaynaklanan bir
tehdit. Feriha bakımından işler biraz
daha karmaşık; o aslında kapıcı kızının
vakarının mümkün olduğu Yeşilçam’ın
epeyce uzağında başladığı bir hayatta
bizzat kendi yalanlarıyla ördüğü bir kapana kısılıyor. Hayatın farklı biçimlerde
köşeye sıkıştırdığı bu kadınların etrafında koca, oğul ya da erkek kardeş olarak
yüreğine kötülüğün zerresi bulaşmamış
iyi adamlar var. Şans sayılması gereken
bu durum, heyhat, eziyet ve cefanın katlanması anlamına geliyor. Her üçünü de
temsil edecek bir sahne tahayyül ederek
şöyle açıklayabiliriz: Kapı çalıyor ve
(diyelim ki) Fatmagül yıkamakta olduğu bulaşıklardan elini kurtararak kapıya
yöneliyor. Filmin kötü adamı olanca kötülüğünü de yüzüne sığdırarak abanıyor
yarı açılmış kapıya. Fatmagül’ün dehşet
içindeki mücadelesi o kapıyı kapatmayı
başarmak ve o adamdan kurtulmak olduğu kadar -hatta ondan da fazla- içerideki “iyi adama” (Kerim’e), kapıda
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olan biteni o an ve belki de hiçbir zaman
duyurmamak oluyor. Çünkü Kerim duyarsa -kendisinden sonra Fatmagül’e ne
olacağını bir an bile düşünmeden- her
türlü deliliği yapabilir. Kısacası seriyal
kadınları bu muhayyel sahnede olduğu
gibi, başlarına gelen her musibette, bir
de yanı başlarında onlara aşkla ya da
neredeyse tapınmaya varan diğer türden bir bağlılıkla bağlı “iyi” adamların,

zembereğinden boşalmış saat gibi; yayından kurtulmuş ok gibi; kırmızı görmüş boğa gibi kontrolden çıkan erkeklik
halleriyle, öfkeleriyle de cebelleşiyor.
Tıpkı gerçek hayatta da olduğu gibi…
Fakat popüler kültür alanındaki bu öyküler hayata öykünmek yerine, bu iyi
adamlara başka seçenekler de sunabilir.
Kapıyı evdeki “iyi adam” açar mesela,
yavaşça dışarı çıkar, kötü adamı kapı-

dan serinkanlılıkla uzaklaştırmayı başarır “bir biçimde”. Her sebeple kadın
katledebilen yarı deli erkeklerle dolu
bir coğrafyada bu “bir biçimde” meselesi önemlidir. Ayrıca dramatik kurgu
bakımından entrikanın önünü tıkamakla
değil, kudurgan boğalar gibi habire tehlikeye atılan “iyi adam” tiplemesinin zayıflattığı anlatıyı daha incelikli yollarla
güçlendirmekle de sonuçlanabilir.

Görüntüye kurban!..1

İ

Ahu Antmen

statistiklere göre son birkaç yılda
“töre cinayeti” adı altında erkeklerin öldürdüğü kadınların sayısı
bini geçiyor. Her yıl, istikrarlı bir
şekilde, 200’e yakın kadın, aile üyeleri
tarafından öldürülüyor. Peki bu inanılmaz rakamların yeterince göründüğü
söylenebilir mi? Bir iç savaş bilançosunu andıran bu rakamlar toplumsal düzeyde yeterince algılanıyor mu? Veya
hangi yollarla görülüyor, algılanıyor?
Gazeteci Burçin Belge’ye göre, ana
medyada erkek şiddeti, özellikle kadına
yöneldiğinde haber oluyor ve genellikle olayın failinin anlatımıyla kurgulanıyor.2 Hem cinsiyetçi bakış açısının
hem şiddetin yeniden üretimine katkıda
bulunan en önemli unsurlardan biri ise
fotoğraf kullanım biçimleri. Belge’nin
deyimiyle fotoğraflar da ‘kadınları simgesel olarak yok eden’ birer araca dönüşebiliyor.

Yaratılan görüntüler, o
görüntüleri yaratan öznenin
niyeti ne olursa olsun, kimin
dilini konuşmaktadır?
Yakın dönemde kadına yönelik
şiddeti konu alan iki fotoğraf projesi
dikkat çekti: Bennu Gerede’nin “Aşk
Töre(n)leri”yle (2010), Ümit Karalar’ın
“Sheddeath”i (2011). Gerede’nin “Aşk
Töre(n)leri”, gazete haberlerinden yola
çıkarak sanatçının zihninde canlanan
görüntülerin kurgulanmasıyla oluşmuş.
Fotoğrafları ilginç kılan noktalardan biri
de bu: Bir tür belgesel etkisi uyandırırken, bu tür olayların “gerçek” görüntüsüne sahip olmadığımızı hatırlatıyorlar.
Öte yandan, fotoğrafların kurgulanma
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şekli medyadaki eril dili ve
düzeni yansıtıyor. Sanatçı
medyanın dilini bire bir yansıtmak niyetiyle mi oluşturmuş bu kompozisyonları?
Fotoğraflarına seçtiği başlık
da o eril zihniyeti taşıyor:
“Töre” kavramını aşk kavramıyla, aşkın törenselliğiyle
ilişkilendirilerek
romantik bir çerçeve oluşturmuş.
Olayların yeniden kurgulanma biçimindeki çarpıcı etkiyi, başroldeki kadınların kusursuz görüntüsünü ve tüm
sahnelerden yansıyan estetik
kaygıyı göz önünde bulundurduğumuzda, gözümüzü
alamadığımız bu “çekici”
şiddet sahnelerinin cinayeti gerçekten de bir tür “aşk
töreni” gibi sunduğu hissine
kapılabiliyoruz.
Karalar’ın fotoğrafları
ise, 50’ye yakın kadına uygulanan profesyonel makyaj
ile dayak olgusuna odaklı
görüntülerden oluşuyor. Karalar fotoğraflarında günümüzün kitleye
en çok hitap ettiğini düşündüğü yüzlerine, filmlerden ve dizilerden tanınan kadın oyunculara yer vermiş. Poz verenlerin gönüllü katılımı, Karalar’ın projesinin önemli bir boyutu. Onları da şiddet
görmüş bir halde göstererek, onların
bile erkek şiddetine maruz kalabileceğini mi söylüyor? Karalar da bir sözcük
oyunu içeren bir başlık seçmiş: “Sheddeath”, yani dişil ölüm, İngilizce olarak
telaffuz edildiğinde Türkçesi okunuyor: şiddet. Karalar, sergisinin afişini
bir film afişi gibi tasarlamış, projesine
katkıda bulunan sanatçıları birer oyun-

Ümit Karalar, Sheddeath serisinden, 2011, sanatçının izniyle.

Bazen, tüm iyi niyetimize rağmen, içselleştirdiğimizin farkında bile olmadığımız
bir dili konuştuğumuz olur. Özne ve iktidar arasındaki ilişki aslında böyle sinsi bir
ilişkidir

cu olarak afişe yazmış. Fotoğraflardan
önce en başta bu Hollywoodvari korku
filmi çağrışımlı sergi afişinin, ele alınan
konu bağlamında, sorunsallaştırılması
gerek! Bu afiş gerçekten de ülkemizde
yaşanan kadına yönelik şiddete dikkat
çekiyor mu? Yoksa, tüm bu tür popüler
film afişlerinin amaçladığı gibi, beklenti
duygusuyla karışık bir heyecan dalgası
mı yaratıyor?
Burada amacım bir sosyal duyarlılık
projesi olarak konuya eğilen bu fotoğrafçıların iyi niyetini sorgulamak değil.
Ama bazen, tüm iyi niyetimize rağmen,
içselleştirdiğimizin farkında bile olmadığımız bir dili konuştuğumuz olur.

