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Öğrencilerin üzerindeki 
baskılar ve polis şiddeti

son bulsun!
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Antalya Serbest Bölgesi No-
vamed işyerinde 26 Eylül 
2006 ile 18 Aralık 2007 ta-
rihleri arasında 81 kadın 

işçinin katılımıyla bir grev gerçekleşti. 
İşçilerin talepleri, çalışırken soludukları 
kimyasallardan korunabilmek için mas-
ke takabilmek (çünkü kendi aralarındaki 
konuşmaların işveren temsilcisi tara-
fından duyulabilmesi için maskeye izin 
verilmiyordu), istedikleri zaman çocuk 
sahibi olabilmek (çünkü ancak şeflerinin 
belirlediği takvime göre hamile kalabi-
liyorlardı), tuvalete gidebilmek (çünkü 
yedek malzeme üretmeden gidemiyor-
lardı), akort çalışma neticesinde ellerde 
oluşan ve özellikle bileğine yük vererek 
senelerce çalışan kimselerde, daktilo-
bilgisayar kullananlarda, örgü ören ve 
yoğun ev işleri yapan ev kadınlarında, 
oto tamircileri gibi el bileğini çok kulla-
nan kişilerde daha sık ortaya çıkan ‘kar-
pal-tünel sendromu’ gibi hastalıklarının 
meslek hastalığı olarak tanımlanmasını 
sağlayabilmekti. En çok yakındıkları ise 
işyerinde “kadınsın kafan basmaz” gibi 
aşağılayıcı söylemlere ya da davranışla-
ra maruz kalmaktı... 

Novamed’li kadın işçilerin 448 gün-
lük direnişi sonucunda üç yıllık toplu iş 
sözleşmesi imzalanarak grev sonlandı. 
Sözleşmeye göre, grevden önce aylık 
ortalama 350 Avro olan ücretler yüzde 
9.20 oranında artırılarak ortalama 383 
Avro’ya çıkarıldı. 1 Ocak 2008 tarihin-
den itibaren ise yıllık yüzde beş oranın-
da artırıldı. Artış oranları 2009 yılında 
yüzde dört oldu. 2010 yılında bu oran 
korunacak, yıllık 300 Avro da sosyal pa-
ket ödemesi yapılacak. Hamilelik sırası 
ve tuvalete ilişkin uygulamalar greve 
çıkıldıktan bir süre sonra büyük ölçü-
de düzeltildi. Hamile olan işçinin yeri-
ne sözleşmeli işçi alınmaya başlandı. 
Meslek hastalıklarının tanımlanmasına 
ilişkin bir düzenlemeyse sözleşmede yer 
almadı. Çalışırken maske hâlâ kullanıl-
mıyor. 

Sendikalı işçilerin belirttiklerine 
göre, işe döndükten sonra farklı bir var-
diyaya alınarak sendikasız işçilerle ileti-
şim olanakları ortadan kaldırılır. Bugün 
sendikalı işçiler sendikasızlara nazaran 
çok daha rahat çalışmakta ve hakları 

ihlal edildiğinde itiraz edebilmekteler. 
Sendikasız işçiler üzerinde ise baskılar 
devam ediyor. İşyerine yeni işçi alındı-
ğında “biz büyük bir aileyiz” söylemi et-
rafında, sözleşmede olmasa da sözlü ola-
rak sendikalı olmaması konusunda ken-
disinden söz alınır. Bu konuda işçilere 
üstü kapalı ikazlarda bulunulur. Petrol-
İş Kadın Dergisi’nden (Eylül 2009, 
sayı:32) öğrendiğimize göre, Temmuz 
2009 tarihinde hata yaptığı bahanesiyle 
(sendikaya üye olduğu için) Münevver 
Demir’in işine son verilir: Demir, grev-
den sonra sendikaya ilk üye olan kadın-
lar arasındadır. Üç yıldır üretimde çalı-
şan Demir, arkadaşları arasında sevilen, 
saygı duyulan, ‘abla’ yerine konulan bi-
risidir. Sendikalı olduğu öğrenildiği gün 
şefi Demir’i yanına çağırır ve sendikalı 

olma nedeniyle ilgili sorguya çeker. De-
mir bu konuşmadan kısa bir süre sonra 
montaj sırasında yaptığı iddia edilen 
bir hatadan dolayı işten atılır: “Normal-
de, işyerimizde ihtarname alırsınız, sa-
vunmanızı yaparsınız, imzalarsınız, üç 
kereden sonra ancak işten çıkarırlar. 
Benim ilk hatamda ihtarsız çıkışım ve-
rildi... Benim içim rahat. Sendikalılara 
gözdağı vermek için çıkarıldığımı düşü-
nüyorum...” Münevver Demir atıldıktan 
sonra sendikaya yeni üye olan işçilere 
işverenden tehditler gelmeye başlar. 
Sendikadan istifa etmemelerinin bedeli 

işlerinden olmalarıdır. Yine eski taktik-
ler devreye sokulur: Sendikalı işçilerin 
eşleri, babaları aranır. Ailesi yoluyla 
sendikalı kadın işçilere baskı yaptırılır. 
Münevver Demir’in durumuna gelince, 
üyesi olduğu Petrol-İş Sendikası hemen 
müdahale eder. İşe iade davası açılır. Şu 
anda davanın sonucu bekleniyor. 

Novamed işyeriyle Petrol-İş 
Sendikası’nın imzaladığı toplu iş sözleş-
mesi 31 Aralık 2010 tarihinde sonlandı. 
Şu anda çalışan işçi sayısı ise 400 kadar 
ve sendikanın yetkisinin devam etmesi 
için işyerinde üye sayısının çalışanların 
yarısından bir fazla olması gerekiyor. 
Sendikalı üye sayısı ise 70 civarında. 
Dolayısıyla sendikanın yetkisi düşmüş 
durumda. Sendikalı işçilerin aktardığına 
göre, işveren örgütlenmeye engel olmak 

için baskılara ve kötü muameleye de-
vam ediyor. Maske yine takılmamakta, 
şefler sistemli bir biçimde ‘mobbing’ uy-
gulamakta, tuvalete gidiş gelişlerde yine 
sorun yaşanmakta. Aynı zamanda işçi-
lerin çok ciddi sağlık sorunları sürüyor; 
kol ağrıları, bel ya da boyun fıtığı, kas 
yırtılması gibi rahatsızlıklar devam edi-
yor. İşçilerin birçoğu boyunluk ya da kol 
bandajlarıyla çalıştıklarını, çocuklarını 
bile kucaklarına alamadıklarını ifade 
ediyorlar. İşveren son dönemde işyerin-
de “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” eğitimi 
verdiriyor ve işçilere boyun fıtığı, bel fı-

Novamed grevini hatırlamak
EMEK

Novamed Grevi’nin en önemli özelliği ‘kadınların grevi’ olması; Türkiye’den ve dünya-
dan birçok kadın örgütünün, feministlerin, sendika, konfederasyon ve siyasi partilerin 
kadın birimlerinin bu greve destek vermesiydi

Feryal Saygılıgil

Nilgün Yurdalan

İÇİNDEKİLER

Sokakta, aktif dergi satışlarımızda yaptığımız 
gibi, “Feminist Politika! Yeni sayısı çıktı!” diye ses-
lenerek yine karşınızdayız. Dokuzuncu sayımızın 
dosya konusu “politik bir hareket olarak feminizm”. 
Feminizmi politik bir hareket olarak kurmaya çalış-
manın taşıdığı anlamları, kadınların kolektif özne 
oluş serüvenini mümkün olduğunca geniş bir çerçe-
ve içinde ele almaya çalıştık. Kadın hareketi ve hu-
kuk mücadelesi,  karma örgütlerin kadın alanı üze-
rinden feminizme yaklaşımı, akademi ve feminist 
politik hareket ilişkisi, iki binli yıllarda feminizm, 
dosyada bulabileceğiniz yazılardan. Bu dosyamızda 
birçok feminist yol arkadaşımızın da katkıları var: 
Aksu Bora feminizmin yaşam tarzına / kültüre dö-
nüşmesini, Stella Ovadia bilinç yükseltmenin öne-
mini, Ayşe Düzkan politik bir hareket olarak femi-
nizmin kuruluşunu, Nükhet Sirman milliyetçilik ve 
heteroseksizmle hesaplaşmayı, Ülfet Taylı Mor Çatı 
deneyimi ve feminist politik hareketin çelişkilerini 
yazdılar. Umarız feministler arasında verimli tartış-
malara vesile olur. 

“Yuvarlak Masa”da feminizmin politik bir gerek-
liliği olarak kadın dayanışmasını ele aldık. “Emek” 
sayfalarımızda Feryal Saygılıgil, Novamed ve Desa 
grevlerinden yola çıkarak grev ve direnişlerde kadın 
dayanışması sonrası neler oluyor sorusuna yanıt arı-
yor, Torba Yasa Tasarısıyla kadınları nelerin bekle-
diği tartışmaya açılıyor. “Bellek” sayfamızı 1923’te 
kurulan Kadınlar Halk Fırkası’na ayırdık. Meryem 
Fehime Oruç’un yazdığı “Kürtaj” başlıklı öykü, hiç 
kürtaj olmamış bir kadını anlatıyor. Bu sayımızın 
“Beden” sayfaları cinsel taciz, duhul merkezli cinsel-
lik ve lezbiyen aşk hakkında. “Kadınlık Halleri”nde 
bir kadından bir kadına yazılmış mektup ile evli-
likte duygusal sömürüyü bulacaksınız. Evlilik, çok 
izlenen televizyon dizilerinden biri bahanesiyle de 
gündemimizde: Öyle bir geçer zaman ki…  “Nasıl 
feminist oldum?” köşemizde ‘Minerva’ dergisiyle 
beraber Deniz Gökçe’nin SFK’ya uzanan hikayesini 
okuyoruz. KESK’te Olağanüstü Kongre’ye giden 
süreci ele alan bir yazımız bulunuyor.

İki dilli yaşamın tartışıldığı bugünlerde, Handan 
Çağlayan’ın “Dilimizin Sınırları, Dünyamızın Sınır-
ları” yazısına Türkçe ve Kürtçe olarak dergimizde 
yer vermeyi önemli bulduk.

Feminist Politika’nın 8. sayısında, DÖKH’lü 
kadınların yanıtı adı altında bir yazı yayınlanmıştı. 
Ancak sonrasında  DÖKH’ün kurumsal olarak bu 
yazıdan haberdar olmadığını  öğrendik. Bir iletişim 
eksikliği dolayısıyla böyle bir hata yapıldığını sizlere 
de duyurmak istedik.

Gelecek sayıda buluşmak üzere, hoşçakalın…

Merhaba

Sahibi: Filiz Yücel  Yazı İşleri Müdürü:  Berrin Hatacıkoğlu  
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İletişim: feministpolitika@gmail.com www.sosyalistfeministkolektif.org
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Kadınlar kadınlarla dayanışmada
Başlangıçtaki hedefimiz, SA-BA fabrikasının önünde direnen kadın işçileri ziyaret edip 
oradan Bericap ve Konveyör direnişlerine gitmekti. Ama SA-BA’daki direniş bir biçimde 
sonlanmıştı; biz de midibüsümüzün rotasını doğrudan Bericap ve Konveyör’e çevirdik 

11 Ocak 2011 Salı günü için 
sözleşmiştik. Pazartesi günü 
eyleme katılacaklarını bildi-

renlerin listesi birleştiğinde, 31 kişilik 
midibüs yetmeyecek paniği sardı bizi. 
Soğukkanlı olmak lazımmış. ‘Son anda 
işi çıkanlar’ kategorisinin istatistiklerde-
ki ‘fikri yoklar’ kadar belirleyici olabile-
ceğini görmek, hayal kırıklığı yaratsa da 
öğretici bir deneyimdi ne yalan söyleye-
yim… 

Velhasıl otobüste epey boş yer var-
dı ve zamanında hareket ettik sayılır. 
Bericap’a giden kavşağı kaçırdık kaçır-
masına ama kısa süre sonra fark ettiğimiz 
için yolu tarifle de olsa kolayca bulabil-
dik.

Bericap’ın direnişçi işçilerinin ça-
dırları söküldükten sonra, rüzgardan ve 
yağmurdan nispeten daha korunaklı bir 
yer diye sığındıkları direk altını patron 
zincirlerle çevirdiği için işçiler fabrika-
nın çıkış kapısının önünde değil, daha 
uzağında bekleşiyorlardı. Üzerlerimizde 
“Yaşasın kadın dayanışması”, “Kapita-
lizme hayır, Patriyarka’ya hayır” yazı-
ları bulunan mor önlükler ve ellerimizde 
“Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bi-
zimdir” dövizleri ve erzak torbalarıyla, 
fabrikanın çıkış kapısından direnişçi iş-
çilere doğru yürümeye başladık ki bizi 
alkışlarla karşıladılar. 

Önce Petrol-İş Gebze Şube Başkanı 
direniş hakkında bilgi verdi; direniş sü-
recini anlattıktan sonra taleplerinin atılan 
98 kişinin tekrar işe alınması, taşeron sis-
teminin sona erdirilmesi ve kapsam dışı 
olarak tarif edilen işçilerin kapsam içine 
alınması olduğunu, bu talepler yerine ge-
tirilene kadar direnişin devam edeceğini 
söyledi.

Daha sonra Bericap’ın direnişte olan 
12 kadın işçisinden üçü fabrikadaki ça-
lışma koşullarını anlatan birer konuşma 
yaptılar… İlk atılan dört kişi arasında 
bulunan Ayşe Karahasanoğlu, “Ben ilk 
atılan işçiyim. İşveren ve temsilcileri bizi 
tehdit ettiler sendikalı olduk diye. Küfür 
ve hakarete maruz kaldık. Sendikayı bi-
tirmek istiyorlardı. Ama arkadaşlarımız 
bize sahip çıktılar, mücadelemiz devam 
ediyor. Burada birbirimize daha güçlü bir 
biçimde kilitlendik.” Ayşe’nin kocası da 
sendikal örgütlenme nedeniyle geçtiği-
miz yıl Bericap’tan atılmıştı. Altı yaşında 

bir kızı var. 11 yıllık işçi. 20 kez zam gör-
mesine rağmen aldığı ücret 612 TL imiş. 
Nasıl bir işyeri peki Bericap? Alman kö-
kenli çokuluslu bir firmanın üretim alan-
larından biri. Coca Cola’dan su şişelerine 
kadar aklınızın alabileceği tüm pet şişe 
kapakları burada üretiliyor. Ayşe içeri-
deki sendikalaşma öncesi şartları şöyle 
anlatıyor: “İçeride 270 kişi çalışıyor. 70’i 
taşeron; 48 civarında muhasebe, müdür-
ler, şeflerden oluşan beyaz yakalılar var. 
Geri kalan 158–160 kişi üretimde çalışı-
yor. Bunların 102’si sendikalı oldu. İşi-
miz çok ağırdı; sekiz saat içinde tam 3,5 
ton kaldırıyordum. 12 saatlerde ise bu, 4 
ton 800 kilograma tekabül ediyordu. Bir 
koli 20–22 kilogram arasındaydı. Bel fı-
tığı, boyun fıtığı oldu çoğumuz, bazıla-
rında ise liflerde kas sıkışması oluştu.”

Altısı kadın biri erkek
Kadın işçi söz konusu olduğunda ça-

lışma işyeri ile sınırlı değil yalnız, elbette 
evde de ev işleri var. Birinin hem engel-
li oğlu var, hem babası hasta; başka bir 
kadının eşi vefat etmiş, iki çocuğu var. 
Direnişten eve gittiğinde bir de soba yak-
ması gerekiyor, ev sobalı çünkü… Başka 
bir kadının ise sürekli ayakta durmak-
tan kendi deyimiyle ‘damarları üst üste 
binmiş’ topallayarak yürüyor. Konuştuk, 
dertleştik, sonunda iki türkü söyleyip 
birlikte halay çektik… Uzun el sallama-
larından, ziyaretin bize olduğu kadar on-
lara da iyi geldiğini düşünerek sevindik.

İkinci durak Konveyör’dü, ama yazı-
da olduğu gibi hemen geçemedik oraya, 
uzun bir organize sanayi turu attıktan 
sonra işyerini ancak bulabildik. Orada 

bir sendika yok, gittiğimizde elinde me-
gafon olan Hacer, onun yanında iki kadın 
ve bir erkek karşıladılar bizi…

Hacer yaptı oradaki bilgilendirme 
konuşmasını. Konveyör’de 400’e yakın 
işçi çalışıyordu ama bunların büyük bir 
bölümü 11 aylık sözleşmeliydi. 13 Aralık 
günü 30 işçi sözleşmeleri bittiği gerekçe-
siyle tazminatsız atılmıştı işten. “Atılan 
işçilerin bazı evrakları imzalamaları is-
tendi fakat içinde ne yazıldığının okun-
masına dahi izin verilmedi” diyor Hacer. 
Altı kadın bir erkek imza vermemiş ama. 
Bunun üzerine onları da atmışlar. Yedi 
kişi o günden itibaren fabrika önünde di-
renişteler. Konveyör fabrikasında klima, 
kombi, beyaz eşya vb. parçaları üretili-
yormuş.

Şöyle demişti Konveyör direnişçisi 
Nesrin Oral: “İçeride ister iki yıllık ol-
sun, isterse beş yıllık, kadın işçiler aynı 
işi yapsalar da erkeklerden daha düşük 
ücretle çalışıyordu.” Ziyaret bir daya-
nışma ziyareti idi. Ama belki sayfalar 
dolusu küresel kapitalizmin kadın eme-
ğini sömürü biçimleri üzerine tahliller-
den çok daha aydınlatıcıydı, işçi kadının 
günümüz fabrikasında sözde “sürekli ve 
düzenli çalışması”nın hikâyesini dinle-
mek…

Feminizm politik bir hareket, her po-
litik hareket gibi kendisini, ona ihtiyaç 
duyanlara anlatması, hatta anlatmakla da 
yetinmemesi gerekiyor… Kadınların öz 
yaşam deneyimleri derken, bunun içine 
büro deneyimlerinin yanı sıra fabrika de-
neyimlerinin de katılması lazım artık... 
Bunun biçimlerini tartışmalıyız belki 
de. 

Necla Akgökçe

EMEK
tığının ne olduğu, çalışma koşullarından 
kaynaklı meslek hastalıkları olmadığı 
anlatılıyor. Sendikalı ve sendikasız işçi-
ler örgütlenmeye engel olmak için ayrı 
bantlarda çalıştırılıyor. İşçiler vardiyalı 
çalışmaktan memnun olmadıklarını, iş 
kazası riskinin yüksek olduğu bir işyeri 
olması nedeniyle 24 saat doktor istedik-
lerini, mola sürelerinin artırılması gerek-
tiğini, sendikasız işçilere baskıların daha 
çok yapıldığını belirtiyorlar: 

“Gözüme yapıştırıcı bir madde kaç-
tı, gözüm kızardı, kanlandı ve açamaz 
hale geldim. 15:00-22:00 vardiyasında 
çalışıyordum ve olay 20:30 civarında 
oldu. ‘Bu şekilde çalışamayacağım’ de-
dim. ‘Hastaneye gönderin beni’ dedim. 
‘Araba yok’ dediler. ‘Bu iş kazası, beni 
göndermeniz gerek’ dedim. Dışarıdan 
servis çağırdılar. Oysa bu iş için bir ara-
ba olması lazım. 24 saat doktor olması 
lazım, o da yok… Kreş istiyorduk, o da 
olmadı…” 

Sendika, örgütlenme çalışması olarak 
yaz aylarında Novamed işçilerine birer 
mektup yollar ve Antalya’da bir eğitime 
davet eder. Ekim ayından itibaren de iki 
kadın örgütlenme uzmanını Antalya’da 
görevlendirir. Son dönemdeyse Çalış-
ma Bakanlığı’ndan işyerinde sendikalı-
sendikasız ayrımının engellenmesine 
dair ve çalışmadan kaynaklı sağlık so-
runlarına dikkat çekmek üzere, bu ko-
nularla ilgili durum tespiti için işyerine 
müfettiş göndermesini talep eder1. Ör-
gütlenme çalışmaları hâlâ devam etmek-
te… 

Sendikalı işçiler sendikal eğitimin 
daha çok yapılması konusunda hem-
fikirler. Daha çok mücadele edilmesi 
gerektiğini, biraraya gelmek gerektiği-
ni vurgulamaktalar. Gelecekten umut-
lular… Sendikal örgütlenmeye devam 
edilmesi gerektiğine inanıyor ve sendi-
kalarına güveniyorlar. İşçiler, sendikaya 
üye olmama nedeni olarak ise işverene 
‘minnet borcu’ taşıdıklarını ifade edi-
yorlar2. Çünkü işveren sendikasız işçile-
rin borçlarını ödüyor ya da çocuklarını 
tedavi ettiriyor. 

Novamed Grevi’nin en önem-
li özelliği ‘kadınların grevi’ olması; 
Türkiye’den ve dünyadan birçok kadın 
örgütünün, feministlerin, sendika, kon-
federasyon ve siyasi partilerin kadın bi-
rimlerinin bu greve destek vermesiydi. 
15 Eylül 2007’den 18 Aralık 2007’ye 
kadar Novamed Greviyle Dayanış-
ma Kadın Platformu, Novamed’li ka-

dın işçilerle dayanışma amacıyla imza 
metni hazırlamak, toplanan dayanışma 
imzalarını TBMM Başkanlığı’na ve 
Novamed Türkiye Temsilciliği’ne gön-
dermek, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, 
Ankara, Antalya şehirlerinde dayanışma 
eylemleri düzenlemek gibi geniş katı-
lımlı kampanyalar örgütledi. Grev son-
lanıp, toplu iş sözleşmesi imzalanınca 
platform eylemlerine ara verdi. İşveren 
örgütlenmeye engel olmak için baskıla-
ra ve kötü muameleye devam etmekte. 
Bugün ise SA-BA’lı, Bericap’lı işçiler 
kölelik koşullarına isyan ediyor, direni-
yorlar. Yine bir araya gelip seslerimizi 
buluşturmanın tam zamanı değil mi? 
________________________
1 Petrol-İş Sendikası’nın Novamed İşçileri için 
çıkardığı bülten. Aralık 2010. 
2 Antalya’da sendikal örgütlenme için bulunan 
Sakine Yalçın’la 19 Aralık 2010’da yapılan gö-
rüşme. 

Torba Yasa Tasarısı kadınları değil aileyi gözetiyor
Kamuoyunda kadınlar için çok 

şeyler vaat ettiği izlenimi yaratılan 
Torba Yasa Tasarısı gerçekte neler 
getiriyor biz kadınlara? Kadınlar için 
öngörülen çeşitli esnek çalışma bi-
çimlerini kayıt içine alıyor, kurallaştı-
rıyor. Uzaktan, evden ve çağrı üzerine 
çalışma; ev içindeki bakım yüklerinin 
elini kolunu bağladığı kadınların ya-
şamlarından esinlenerek geliştirilmiş 
çalışma biçimleri. Çocuk, hasta bakı-
mı, ev işi yükleri yüzünden kadınların 
bu tür işleri tercih etme eğiliminde ol-
maları hiç şaşırtıcı değil. Bu işleri ka-
dınlar için daha cazip kılmak üzere, bu 
çalışma biçimlerine tasarıda sembolik 
düzeyde bazı sosyal haklar getirilmiş. 
Ne var ki, çalışanların İş Yasası’ndaki 
uzun vadeli haklardan yararlanmaları 
bu çalışma modelleri için olanaksız.

Öte yandan, kadın istihdamını ar-
tırmanın bir ikinci yolu olarak, tasa-

rıda, işverene düşen prim hisselerinin 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan öden-
mesi öngörülüyor. Böylelikle, devlet 
prim alacaklarını işverenden tahsil 
etmek yerine çalışanların fonuna el 
atıyor. Bunun yanında, teşvik önlem-
lerinden yararlanacaklarda mesleki 
yeterlik belgesi aranıyor. Bu da, para-
ları ve zamanları olmayan kadınların, 
bu eğitimden geçemeyecekleri için bu 
düzenlemeden de yararlanamayacak-
ları anlamına geliyor.

16 haftalık annelik izni ve 10 gün-
lük babalık izni öngören tasarıda, an-
neye ücretli iznin bitiminden itibaren 
24 aya kadar, babaya ise doğumdan 
itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin ge-
tiriyor. 10 günlük babalık izninin kı-
salığı bir yana, kadınla erkeğin aldık-
ları ücretler arasındaki fark göz önüne 
alındığında, bu cinsiyetsiz düzenle-
meyle kimin ücretsiz izin kullanaca-

ğını kestirmek güç değil. Ebeveyn 
izninin erkekler için de kullanılır hale 
gelmesi için, ücretli ve devredilemez 
babalık izni getirilmesi gerekiyor. 
Benzer biçimde, tasarının öngördüğü 
üç aya kadar ücretli refakat izni de 
cinsiyetsiz. Kısacası bu düzenleme ka-
dınların değil ailenin lehine… Ve yine 
bizi şaşırtmayan bir yenilik de, çocuk 
için ödenen aile yardımında iki çocuk 
sınırının kaldırılması. Başbakan’ın üç 
çocuk türküsü yankı bulmuş belli ki!

Sonuç olarak, Torba Yasa Tasarısı 
kadınları esnek çalışmaya sevk ederek 
ev işi ve bakım ‘görevleri’ni aksat-
mamalarını buyuruyor. Bakım emeği 
için getirdiği cinsiyetsiz önlemlerle 
de kadınların ev içi yüklerini erkekle-
re devretmelerinin önünü bir kez daha 
kesiyor. Bir başka deyişle, kadınları 
değil aileyi gözetiyor.
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BEDEN

Ey duhul, orada kadın var mı?
Bir sevişme neden iki orgazm etmez? Erkek, ‘sevişme’ denen haz alma sanatını bedeni 
üzerinden kurgularken, bu sanat çoğu kez niçin iki dakika sürmekte?

“(…) Nel, Bir sorunum var, diyor. As-
lında bu konuda konuşmak için tam 
bir cesaret duymuyorum. Suskunluk. 
Biliyor musunuz, diyor duraksayarak; 
normal birleşmede ben orgazm olamı-
yorum, Fred’le de böyle oldu ve o, bir 
önceki sevgilisiyle her şeyin iyi olduğu-
nu söyledi. O andan sonra sanki ben de 
orgazm olmuş gibi davranmaya başla-
dım. Ve bunun bir saçmalık olduğu son-
radan kafama dank etti. Aslında vajinal 
orgazm diye bir şey yoktu ve ben frijit 
değildim. Çünkü kendi kendimi tatmin 
ettiğimde gayet güzel doyuma ulaşıyor-
dum ve önceki sevgilimleyken o yalnızca 
ellerini kullandığında da orgazma varı-
yordum. Ama şimdi çaresizim, çünkü 
artık pek çok defa sadece orgazm olmuş 
gibi yaptığımı Fred’e 
söylemem zor, artık iyi 
sevişmediğini söyle-
mem için çok geç.

 Sevişme uzadığın-
da bunu ben de sık sık 
yaptım diyor Fay. Ben 
de diyorum, çünkü kal-
kıp da bunu açıklamak 
daha zahmetli olacak-
tı… Başka kim, diye 
soruyor, Nel. Rol yap-
mayı kesinlikle redde-
den Mari dışında her-
kes. Rol yaparak kendi 
durumunu zorlaştırırsın 
diyor… Eğer üç kadın 
ona harika bir sevgili 
olduğunu söylerse, ar-
tık hiçbir şey öğrenmesine gerek olma-
dığına inanır.

  Kadınlar kongresi sırasında küçük 
anket yapıyoruz ve kadınların dörtte 
üçünün ‘sanki orgazm olmuş’ gibi dav-
randıkları ortaya çıkıyor.

 (...) lanet olası bok bir erkek tekle-
diğinde acırız, onunki kalktığında bizim 
canımız istemiyorsa kendimizi suçlu 
hissederiz. Onun zevkini kendimizden 
önde tutarız (…)”1 (vurgular bana ait)

Kadın arkadaşlarım “erkekle yattım” 
dediğinde “seviştin mi, orgazm oldun 
mu” diye sormuyordum. Erkekler or-
gazm oluyor, kadınlar da hamile kalıyor 
sanıyordum. Dünyanın zıt cinsel duhul 
odaklı sevişme dayatmalarını -o vakit-
ler- içselleştirmiştim…

Korunmalı bir sevişme kim içindi? 

Erkek hamile kalmak, kürtaj olmak, 
korunmak, zar gibi ‘şey’leri düşünerek 
sevişmek nasıldır bilir mi?

Bir sevişme neden iki orgazm et-
mez? Erkek, “sevişme” denen haz alma 
sanatını bedeni üzerinden kurgularken, 
bu sanat çoğu kez niçin iki dakika sür-
mekte? Sevişme sanatının çük merkezli 
zihniyeti, yumurtamız gibi klitorisimizi 
de kadraj dışı bırakmakta. Hayatımızı 
erkek merkezli kurgulayanlar, nasıl haz 
alacağımızı da niçin ‘çük’e göre kurgu-
lamışlar?

Televizyondaki bir parodide geçen 
“küçükken çükünü amcalara göster di-
yorduk, göstermiyordu, demek ki hepsi-
ni sana saklamış, kıymetini bil” cümle-
si, gerdeğin ne mene bir şey olduğunu 
özetliyordu. Erkek (ezen cins) haz orga-
nizasyonunu ‘çük’ üzerinden yaparken, 

bundan kadının da aynen haz aldığını 
sanır. İşte bu kafa “lezbiyene tedavi edici 
tecavüz” başlıklı haberlerden irkilmez. 
Bu kafa eşcinsel kadına “denemeden, 
erkek sevmediğini nereden bileceksin” 
demek cüreti gösterir. Bu kafalara bin 
kere “kendi organımla haz alıyorum” 
diye anlatsan da anlamaz. Bu kafa, çü-
künün sevdasından başka bir şey düşü-
nemediği için, haz organizasyonunun 
karşılıklı istek ve paylaşımla olabile-
ceğini göremez. “Ben sana duhul ettim 
sen niye haz almıyorsun” diye, kadını da 
buna inanmış gibi yapmaya zorlar.

Merkezde çük olunca; klitoris/bızır 
kaale alınmaz. Vajinal orgazm olanak-
sızdır. Dolayısıyla kadınların dörtte 
üçünün orgazm numarası yapmasıyla 
sonuçlanan ilişkiler yaşanır. Erkek du-

hule odaklanıp kadını unuttuğu için se-
vişme ‘sevişememe’ olur. 

Zıt-cinsel erkeğin vajinaya duhulü 
öncelemesi -kendi açısından- sorun de-
ğildir, ama o erkeğin kadının da duhul-
den koşulsuz haz aldığını sanması soru-
nun ta kendisidir. 

Partnerinin sertleşme sorunu olsa da, 
çüksüz de olsa, kadın istendik bir “seviş-
meden” haz alıp orgazm olabilir. Kadın 
için çük vb. şeyler haz almanın nesnesi-
dir. Bedeninin herhangi bir yerinden ne 
kadar haz alıyorsa 6 cm’lik vajinasından 
da o kadar haz alır.

Erkek egemenliğinin kadın üzerin-
deki tahakkümünün “alacağımız hazla-
ra” bile el koymak üzere kurgulandığını 
anlatmak benim işim değil. Amacım beş 
bin yıldır dayatılan beden politikaları-
nın kadını her açıdan nasıl araçsallaş-

tırdığına işaret etmek. 
Bedenimizi-duygula-
rımızı “sanki ona ait-
mişiz” gibi kurgulayan 
zihniyet; “çük olmaz-
sa kadın zevk almaz” 
ilüzyonuyla artık yüz-
leşmelidir. Bu yanlış 
algı, eşcinselleri yok 
saydığı kadar zıt-cinsel 
kadınları nesneleştirir, 
transların hayatını gör-
mezden gelir.

Vajinaya duhul ol-
duğunda zevkten çıldı-
racağımızı iddia etmek, 
bilgisizlikten ziyade 
egemenin “tecavüzün” 
arkasına saklanma is-

teğidir.
Erkek sorun çıkarmasın diye 

“evet” diyorsak, duhulün adı bir çeşit 
“tecavüz”dür.

Penetrasyon kadına koşulsuz zevk 
verseydi kırk yıl evli kalıp beş çocuk sa-
hibi olduğu halde “hiç sevişmemiş, hiç 
orgazm olmamış” kadın öyküleri duy-
mazdık. 

‘Çük’lü sevişmeler nihayetinde bü-
yüyen küçülen bir “şey”in ömrü kadar-
dır. Oysa üzerinde sekiz bin sinir lifi 
bulunan klitorisin haz için o “şey”e ge-
reksinimi yoktur. 

Farzedin ki çüksüzsünüz, farzedin ki 
vajinanız yok; sevişemez misiniz?  
____________________
1 A.Meulenbelt, Utanç Bitti, s.180- 182

Hasbiye Günaçtı
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Ocak ayında İstanbul’da, 
Eskişehir’de ve Adana’da 
“Erkeklerden Alacaklıyız” 
Kampanyası kapsamında 

bir dizi eylem yaptık. Geçen sayımızda 
da anlatmaya çalışmıştık: SSGSS’den 
beri geliştirmeye çalıştığımız sosyal hak 
talepleri demeti, büyük ölçüde devlete 
ve sermayeye yönelik. Ve böyle oldu-
ğu için de aslında erkekler ve kadınlar 
arasındaki cinsiyetçi işbölümünü, bir 
toplumsal grup olarak erkeklerin kadın-
ların emeğine el koyma mekanizmala-
rını ortadan kaldırmayan düzenlemeler. 
Bunlar kadınların hayatlarını cinsiyetçi 
işbölümüne rağmen biraz kolaylaştırır 
ama bu işbölümünün kendisini ortadan 
kaldırmaz. Aslında erkeklerin zaman 
borçlarının devlet (ve kısmen sermaye) 
tarafından üstlenilmesidir bu düzenle-
meler. Bu yüzden de bu 
taleplerimizi, erkekle-
rin kadınlara zaman ve 
emek borçları olduğu-
nu dile getirmek üzere 
kullandığımız “Erkek-
lerden Alacaklıyız” ge-
nel başlığı altında ele 
alıyor ve bunları doğ-
rudan doğruya erkek-
lere yönelik kimi talep/
istek/dayatmalarla taç-
landırmaya çalışıyoruz.

İşte bu mantıkla dü-
zenlediğimiz eylemle-
rimizin üç ana sloganı 
vardı: “Ev kadınlarına 
emeklilik hakkı”, “Ça-
lışmak istiyoruz, ama 
esnek değil” ve nihayet 
“Ev işlerine harcadığımız zamanı geri 
istiyoruz”. İlk iki slogan ve onlara eşlik 
eden kimi sloganlar devletten taleple-
rimizi ve sermayeye itirazlarımızı dile 
getirirken, üçüncü slogan ve onun yanı 
sıra attığımız “Erkekler evlere çocuk 
bakmaya/ütü yapmaya/yemek yapma-
ya” sloganları, erkekleri ev ve bakım iş-
lerine zorlamaya yönelik bir tavrı orta-
ya koyuyordu. Bu çerçevede hazırladı-
ğımız bildiride de kadınlara yaptığımız, 
“Erkeklerden alacaklarımızı tahsil ede-
ne kadar ev işi yapmayalım” çağrısı yer 
alıyordu. Kampanyamız boyunca kul-
lanmaya devam edeceğimiz afişlerimiz 
de zaten benzer bir talebi dile getiriyor: 
“Erkeklerden alacaklıyız”/ “Ev işlerin-

de harcadığımız zamanı geri istiyoruz”.
Yine  ocak ayında İstan-

bul SFK olarak, dövizlerimizle, 
TÜSİAD’ın,“Çalışma Hayatında Ka-
dın” başlıklı toplantıyı düzenlediği Çı-
rağan Oteli’nin önündeydik. Amacımız, 
toplantıda hükümet temsilcilerinin ve 
TÜSİAD’ın dile getireceğini bildiğimiz 
politikaları sessizce protesto etmek-
ti. Ancak eylemimiz basının yanı sıra, 
Ümit Boyner’in, KAGİDER’li ve KA-
DER’li kadınların da ilgisini çekince, 
sessiz protestomuz sesli bir tartışmaya 
dönüştü, görüşlerimizi oracıkta ifade 
etme olanağını bulduk. Diğer eylem-
lerimizde kullandığımız sloganlara ek 
olarak Çırağan’ın önünde şu dövizleri 
de taşıdık: “TÜSİAD kadın istihdamını 
istemez mi? Daha fazla sömürü, daha 
ucuz işgücü, esnek çalışma…”, “Kadın 
işçiler tuvaletteyken saat tutan patron-

lar TÜSİAD üyesi”, “Hem evde hem 
işte çalışan kadınların erken emeklili-
ğine karşı TÜSİAD-hükümet el ele!”, 
“Kreşleri kapatarak mı kadın istihda-
mı?”, “Erkekler ev işi yapmadıkça han-
gi kadın istihdamı?”.

Faaliyetlerimizde sözümüzü kurar-
ken, erkekler ve sermaye tarafından 
emeğimize el konmasına yol açan me-
kanizmaları açıklamaya çalışırken, her 
seferinde ücretli emek/ücretsiz emek 
kıskacına tosluyoruz. Böyle olduğu için 
de eylemlerimizi tasarlarken bütünlük-
lü bir çerçeveyi hep göz önüne alıyor, 
kadınların evde harcadıkları karşılıksız 
emeği hep gündemimizde tutuyoruz.

Kampanyamızın İstanbul’daki 

bundan sonraki etkinliği, Torba Yasa 
Tasarısı’nı kadınlar açısından özellikle 
de esnek çalışma ekseninde değerlen-
dirmeyi hedefleyen bir panel olacak. 
Siz bu yazıyı okurken yapılmış olacak 
bu panelde de, kadınların karşılıksız ev 
ve bakım emeği, kadınlara ve erkeklere 
verilen ücretli/ücretsiz doğum ve ana-
lık/babalık izinleri, memurlar için geti-
rilen hasta yakınlara 3 aya kadar ücretli 
refakat izni gibi başlıklar altında yine 
gündeme gelecek. Şubat ayı içinde, bu 
kez Ankara’da yine kadın emeği, kadın 
istihdamı ve esneklik üzerine bir panel 
düzenleyeceğiz. İzmir’deyse, muhte-
melen Eylül’de, atölyelerden ve bir fo-
rumdan oluşan ve iki-üç gün sürecek, 
“Erkeklerden Alacaklıyız” başlıklı bir 
toplantı yapmayı umuyoruz.

Yine kampanya kapsamında Mart 
ayında, bir yıldır çıkar-

mış olduğumuz Mutfak 
Cadıları bültenlerini 
bir kitap halinde yayın-
layacağız. İzleyenlerin 
bildiği gibi bu bülten-
lerimiz kadın emeğini 
çeşitli veçheleriyle ele 
alıyor ve kadınların 
emeğine el konması-
nın bin bir yüzü üze-
rinde duruyor. Bu bül-
tenin tasarlanmasında 
da bizi yönlendiren, ev 
ve bakım emeğimize 
el konmasının bütün 
emek harcama biçim-
lerimizi şekillendirdiği 
gerçeğiydi. 

İstanbul’da, Şubat, 
Mart ve Nisan aylarında erkeklerden 
alacaklı olduğumuzu dile getirmek üze-
re çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Daha 
önce olduğu gibi, bu faaliyet ve eylem-
lerimizde de katılımınız bize güç kata-
cak. Kasım ayında yapacağımız ulusla-
rarası bir toplantıda ise, bugüne kadar 
ve kampanya boyunca kadın emeği 
konusunda biriktiğimiz bilgileri değer-
lendirebilmeyi umuyoruz. Bu toplantı-
yı, patriyarka ve patriyarka-kapitalizm 
ilişkisinden bakım emeği ve sosyal po-
litikalara, istihdam ve esnek çalışmaya 
kadar çeşitli konuları sizlerle birlikte 
tartışabileceğimiz şekilde tasarlamaya 
çaba göstereceğiz. 

EMEK

“Erkeklerden Alacaklıyız” kampanyası sürüyor…
Faaliyetlerimizde sözümüzü kurarken, erkekler ve sermaye tarafından emeğimize 
el konmasına yol açan mekanizmaları açıklamaya çalışırken, her seferinde ücretli 
emek/ücretsiz emek kıskacına tosluyoruz
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SÖYLEŞİ

Dayanışmaya...
Altı ay sonra bir telefonla hatırladım süreci. Tecavüz edenlerden biri beni aradı ve sesini 
duyunca ilk görüntü geldi. 20 gün içinde parça parça hatırladım her şeyi… Neyi ne kadar 
kaldırabilirsen artık, ne kadar sindirebilirsen…

Ne olmuştu? 
2007’de Fethiye’de toplu tecavüze 

maruz kaldı. Şikayette bulundu. Savcı-
lık, soruşturmada zanlıların kendi ara-
larında ve mağdur ile yaptıkları telefon 
görüşmeleri için inceleme yaptırma-
dı. Adli Tıp 6. İhtisas Dairesi olaydan 
kaynaklı ruh sağlığının bozulduğuna 
oybirliği ile karar verdi. Savcılıksa ta-
kipsizlik kararı… AİHM’e başvurdu, 
başvuru kayda alındı. Son olarak Ada-
let Bakanlığı Ceza İşleri Dairesi’nce 
“yazılı emirle bozma” talebi kabul 
edildi. Saldırganlardan 18 yaş altında 
ikisi için “kişi hürriyetini engelleme ve 
nitelikli cinsel saldırı”dan dava açıldı. 
Tecavüzü organize eden ve azmettiren 
18 yaşından büyük kişiler hakkında he-
nüz dava tarihi belirlenmedi. Duruşma 
26 Ocak 2011’de Fethiye Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 14.30’da görülecek. 
Feministler dayanışma için yanında 
olacak, duruşmadan önce yaşadıklarını 
konuştuk.

Yaşadıklarından sonra sana en 
kötü, en çarpıcı gelen şey neydi?

Duvar gibi bir devlet politikası ve 
kurallar zinciri var. Onu net olarak gö-

rüyorsun. Herkes anlattıklarını fantastik 
bir şey olarak algılıyor. Kadınlar bile. 
Olayları hatırladıktan sonra bir jinekolo-
ğa gittim, yardıma ihtiyacım vardı. Psi-
kolojik olarak iyi durumda olmadığım-
dan, kötü giyiniyor, kendime bakmıyor, 
kişisel bakımımla hiç ilgilenmiyordum. 
Sokakta yaşayan insanlar gibi görünü-
yordum. Karşılarında ezik, öyle görü-
nen birini gördüklerinde, istedikleri gibi 
tekmeleyebileceklerini düşünüyorlar. 
Başıma gelenleri anlattım ve HIV testi 
yaptırmak istedim. Kadın güldü, güldü 
ve “yapamam” dedi, “savcılık kararıy-
la (?) gelmek zorundasınız”. “Neden?” 
dedim. “Çünkü karşı tarafın sizi ney-
le suçlayacağını bilemem” dedi. Beni 
neyle suçlayabilirler ki? Neyle suçla-
yabilirlerdi? Jinekolog, doktor, üstelik 
de bir kadının bana tavrı nasıl bu olur, 
aklına ilk gelen neden bu olur? Onun 
dışında “erkek dayanışması” zaten başlı 
başına bir şey. Bunu hep duyardım ama 
yaşayana kadar bu kadar organize ve 
kenetlenmiş bir dayanışma olduğundan 
habersizdim.

Fark ettiğinde nasıl bir yola gir-
din?

Şikayet etmek, ortaya çıkarmak is-
tedim. Yaşadıklarıma, bunların benim 

başıma geldiğine inanamadım. Hatır-
lamak da, kabullenmek de başlı başına 
bir süreçti. Bir avukata gittim, beni Mor 
Çatı’ya yönlendirdi. Orada psikolojik 
destek süreci başladı. Terapi çok işe ya-
radı. Bu destek olmadan o süreçten sağ-
lıklı bir şekilde çıkabilmem, devam ede-
bilmem mümkün değildi! Sonrasında 
ise şikayet sürecine başladık, ama çok 
zor oldu. Fethiye’ye gittik avukatlarla, 
bizi üç gün boyunca bir sürü prosedürle 
oyaladılar. “Yapamazsınız, edemezsi-
niz” tek söyledikleri buydu. Üzerinden 
sekiz ay geçmiş, beni adli tıpa sevk etti-
ler mesela. Fiziki bir bulgu mümkün mü 
sekiz ay sonra? Yapılmasını istediğimiz 
hiçbir şeyi yapmadılar. Bana her şeyi 
yeni baştan, tekrar yaşattılar üstelik. 6. 
İhtisas Dairesi’nin raporu, destekleyen 
bir rapordu ama buna rağmen takip-
sizlik kararı verdi savcı. Yer gösterme-
ye gittiğimizde jandarmanın tavrından 
önemli insanlar olduklarını anladık. İfa-
deye rica minnet çağrılıyorlar, tokalaşı-
larak, teşekkürle, “kusura bakmayın”la 
yollanıyorlar? Karakol komutanı güldü, 
aşağıladı her tavrıyla bizi. Üç kadın git-
miştik, yanımda iki avukat vardı; buna 
rağmen. Tek başına asla gidemezdim 
oraya! Hiçbir kadın tek başına, orada 

Funda Ekin

Cinsel şiddete karşı feminist yöntem

Cinsel Şiddete Karşı Kadın 
Platformu, 2008 yılında otuz 
kadar kadın örgütünün katılı-
mıyla çalışmalarına başladı. 

Bugüne kadar Türkiye’de cinsel şiddet 
kriz merkezleri açılmasına yönelik yasa 
tasarısı hazırlamak, Türkiye’den farklı 
kadın örgütlerinden katılımcılarla top-
lantılar düzenlemek, kadın örgütleri-
ni yerinde ziyaret etmek, devam eden 
cinsel şiddet davalarını takip etmek, 
eylemler organize etmek ve atölyeler 
düzenlemek gibi çeşitli eylemler ger-
çekleştirdik. Yasa tasarımızı hem bu ko-
nuda feminist perspektifle hazırlanmış 
bir hukuk metnine sahip olabilmek hem 
de feminist bir model öngörebilmek için 
hazırladık. Bu süreçten, hem web say-
famızdan haberlere bakarak  hem de 
çeşitli yayınlardaki yazılarımızı oku-
yarak haberdar olabilirsiniz. Bu yazıda 
platformun son bir yıl içinde 
yaptığı etkinliklerden birka-
çını detaylandıracağız. 

Soruyorlar: Neden cin-
sel şiddet kriz merkezi? Za-
ten telefon hatları var!

Bu sene bulunduğumuz 
birçok ortamda bu soruyu 
cevapladık. Bu soru sadece 
feminist mücadelenin dışın-
dan değil içinden de geldi. 
Önerdiğimiz model bir te-
lefon hattından epey farklı. 
Bugün Türkiye’de cinsel 
şiddete uğradığımızda bü-
tünlüklü bir yaklaşımla bize 
destek olacak, bizi sadece 
devlet kurumlarına değil, bu 
alanda çalışan kadın örgütlerine de yön-
lendirebilecek bir mekândan yoksunuz. 
O yüzden bir mekâna sahip bir merkez 
öneriyoruz. Bu merkez, cinsel şiddete 
uğrayan bir kadının ilk olarak başvura-
cağı yer olacak. Kadın, polise gitmekle 
ya da mahkeme sürecini başlatmakla 
tek başına uğraşmayacak. Merkeze gel-
diğinde ona bir refakatçi eşlik edecek ve 
feminist örgütlerden olmasını önerdiği-
miz bu refakatçi, başvuruda bulunan ka-
dına en acil ihtiyacından hukuki sürece 
kadar yardımcı olacak. Merkezde psi-
kolog, jinekolog, avukat, hemşire, adli 
tıp uzman gibi cinsel şiddet sonrasında 
ilk müdahaleyi gerçekleştirecek ve de-
lilleri toplayacak yetkililer bulunacak. 
Merkezin en önemli işlevi, cinsel şid-
dete maruz kalan kadınların yaşadıkları 

şiddeti defalarca anlatmak zorunda bı-
rakılmadıkları ve şiddet sonrası, tıbbi, 
hukuki ve psikolojik desteğin tümünün 
bir arada verildiği bir ortam yaratmak. 
Ayrıca olası bir dava açma durumunda 
kullanılmak üzere suç delillerini bir an 
önce kayda geçirmek de cinsel şiddet 
kriz merkezinin önceliklerinden olacak. 
Biliyoruz ki, birçok kadın, polis-savcı-
lık-hastane üçgeninde suç delillerini de 
kaybediyor. Önerdiğimiz merkezlerin 
Türkiye’de kurulabilmesi için önümüz-
de uzun bir yol olduğunun farkındayız. 
Ama yola feminist bir yöntemle çıktığı-
mızı söyleyebiliriz. 

İşte bu adımlardan bir tanesi de Nu-
saybin Gülşilav Danışma Merkezi’nde 
geçtiğimiz yaz, Ağustos ayında gerçek-
leştirdiğimiz üç günlük “Cinsel Şiddet 
ve Mücadele Yöntemlerimiz Atölyesi” 
oldu. Atölyede cinsel şiddeti ve cinsel 

şiddete dair kavramları nasıl algıladı-
ğımızı ve tanımladığımızı; yaşadığımız 
deneyimleri ve cinsel şiddetle hem bi-
reysel hem de politik olarak nasıl mü-
cadele ettiğimizi tartıştık. Bu atölyeyi 
İngilizce kaynaklardan derleyerek ve 
platform deneyimlerimizden hareketle 
oluşturduk ve Nusaybin’e göre tekrar 
düzenledik. Adım adım “cinsel saldırı 
nedir”i konuşmak birçoğumuzun san-
dığından daha zor. Çünkü bize en örtük 
varsayımlarımızı apaçık gösteriyor ve 
cinsel şiddete dair mitler bazen farkında 
olmasak da bizim ağzımızdan da çıka-
biliyor. Mesela bir kadının cinsel ilişki-
nin belli bir noktasından sonra “Hayır” 
diyebileceğini ve bu “Hayır” denilen 
noktadan sonra karşı tarafın zorlaması-
nın cinsel saldırı olduğunu tartışmamız 

oldukça hararetli geçti. Ya da ister iste-
mez saldırganın “sapık” ya da “hasta” 
olduğunu düşündüğümüz anlarla kar-
şılaştık. Ayrıca delillerin korunması ile 
ilgili bölümde birçok kadın daha önce 
düşünmediği ayrıntıları öğrenme fırsatı 
buldu. Bu atölye bizim için ilk deneme 
oldu. Eksiklerimiz, yanlışlarımız ol-
duğu gibi en büyük hatamızın şimdiye 
kadar böyle buluşmaları düzenlemekten 
geri durmamız olduğunu fark ettik. Ön-
ceden de belirttiğimiz gibi önemli olan 
teknik bilgilerin öğrenilmesi, birilerinin 
‘aydınlatılması’ değil çünkü. Ertelenen 
feminist mücadelede en ihtiyaç duydu-
ğumuz şey, tartışmak ve kendi tabula-
rımızı da konuşmaktan kaçınmamak. 
Kadınlar sustukça, erkek dilini benim-
siyor, birbirlerine görünmez oluyorlar. 
Bu feminist mücadele içinde de kolayca 
böyle olabiliyor. Yine deneyimlerimize 

dayanarak söyleyebiliriz 
ki, cinsel şiddet alanında 
çoğu zaman hukuki mü-
cadelede yan yana durmak 
dışında, mücadele yöntem-
leri geliştirmekten yoksun 
kalıyoruz. 

Son zamanlarda med-
yada da sürekli konu olan 
Adli Tıp Kurumu da plat-
formun öncelikli mese-
leleri arasında. Adli Tıp 
Kurumu işlememekle kal-
mıyor, mücadele sürecini 
kesinlikle baltalıyor. Adli 
Tıp Kurumu’nun yarattığı 
travmalar neredeyse ayrı 
bir uzmanlık alanı gerek-

tirecek kadar yaygın ve derin. Platform 
olarak çözümü, Yargıtay tarafından üni-
versite raporlarının kabul edilmesinde 
görüyoruz. Adli Tıp Kurumu’nun iyi-
leştirilmesinin mümkün olduğunu ke-
sinlikle düşünmüyoruz. 

Amacımız daha çok kadının bu alan-
da kendi çapında bir ‘refakatçi’ olabil-
mesi. İddiamız ise; bunun yolunun illa 
ki resmi makamlardan değil, feminist 
mücadele içinde dayanışmaktan geçiyor 
olması. 

Platform çalışmalarına devam edi-
yor. Yeni fikirlere ve eylemliliklere her 
zaman açık olarak… 

Cinsel Şiddete Karşı 
Kadın Platformu
cinselsiddetekarsikadinplatfomu.org 
cinselsiddet@gmail.com

Yasa tasarımızı hem bu konuda feminist perspektifle hazırlanmış bir hukuk metnine 
sahip olabilmek hem de feminist bir model öngörebilmek için hazırladık
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Tacize dair…
Bir kere, eğer sosyalist/sol/muhalif bir örgütte faaliyet yürütüyorsanız, az çok okumuş 
yazmışlığınız varsa, bir mesleğiniz varsa, yani ‘kurtulmuş’ kadınlardansanız, cinsel tacize 
uğradığınızı kabullenmeniz pek o kadar kolay değildir

“Bir kadının tacize uğradığını 
söylemesi zordur.” Hepi-
mizin diline pelesenk olan 

bu cümlenin nedense hayatta bir karşı-
lığı yoktur ama. İçinde yaşadığımız top-
lumda kadınların her düzeyde şiddete, 
cinsel tacize, tecavüze uğraması ‘vaka-i 
adiyedendir’ ama bunu ifade etmesi o 
kadar sıradan değildir. Bu sıradan olma-
yan beyanlar da, zaten sıra dışı tepkiler-
le karşılanır.

Bir kere, eğer sosyalist/sol/
muhalif bir örgütte faaliyet yürü-
tüyorsanız, az çok okumuş yaz-
mışlığınız varsa, bir mesleğiniz 
varsa, yani ‘kurtulmuş’ kadınlar-
dansanız, cinsel tacize uğradığı-
nızı kabullenmeniz pek o kadar 
kolay değildir. Her şeyden önce 
bunu kendinize yediremezsiniz, 
“Nasıl oldu da böyle bir şeye 
izin verdim, ağzının payını ve-
remedim” diye düşünürsünüz. 
İşte tam da burada, kadınlık 
durumu devreye girer, ‘kurtul-
muşluğunuz’ hiçbir işe yaramaz. 
Düşündüğünüz şey bedeninize 
ve kimliğinize yönelik saldırı 
olmaktan çıkar, birdenbire, bunu 
nasıl anlatacağınız, kime söyle-
yeceğiniz, insanların size inanıp 
inanmayacağı, hakkınızda ne dü-
şünecekleri oluverir. Hele bir de 
karşınızdaki erkek ‘şef’inizse bu 
kaygılar ikiye katlanır. Ama içi-
nizdeki ağırlık bütün bunlardan 
daha ağır basar. Çünkü rızanız dışında 
bir şeye zorlanmışsınızdır, karşınızdaki 
erkeğin sizi algılayışının sadece cinsel-
lik olduğunu biliyorsunuzdur artık. Va-
roluşunuza yönelik bir saldırı ve baskı 
durumu vardır. Bir de savunduğunuz 
değerler, ilkeler, şimdiye kadar sarf etti-
ğiniz sözler ve orada bulunma sebebiniz 
vardır. Bunlar arasında bir seçim yap-
mak durumunda kalırsınız. 

Tüm gelgitlere rağmen “Kadının be-
yanı esastır” ilkesine güvenirsiniz. Erke-
ğin ‘iz bırakmadan’ taciz ettiği, tacizin 
doğal olarak kanıtı, tanığı olmayacağı 
bilindiğinden sizden ispatlamanız bek-
lenmeyecektir. Öte yandan bu cümle, 
hayatı kadınlar üzerinden tanımlama 
niyetinin ifadesidir; kadını, taciz ‘edi-

len’ nesneden çıkarıp tacizi ‘tanımla-
yan’ özne kılma iradesidir. Hayatta bir 
kez olsun kadının duygusunu, algısını, 
tanımlamasını, sözünü esas kılma çaba-
sıdır.

Bedeninize, ilkelerinize, değerlerini-
ze sahip çıkmayı tercih ettiğiniz anda bir 
süreç işlemeye başlar.

Son dönemde, sol yapılar içindeki 
altı ayrı taciz vakasında benzer bir süreç 
işledi. Hepsinde göze çarpan bazı or-
taklıklar var. Tacize uğrayan kadınların 
bir komplonun gereği olarak böyle bir 

beyanda bulundukları iddiaları, tacize 
uğrayan kadınların aslında rızalarının 
olduğu savları, tacizci adamların kadın 
arkadaşlarının tacizciyi korumak adına 
cansiperane savaşları vb…

Hakkında taciz iddiasında bulunulan 
adamların hepsi, istisnasız, kendilerinin 
asla böyle bir fiili gerçekleştirmedikleri-
ni, bu iddianın bir komplo olduğunu ve 
kadınların da bu komploda kullanıldık-
larını söyleyerek kendilerini savunma 
yolunu seçtiler. Örgütlü bulundukları 
yapılardaki konum ya da bizzat kendi-
leri o kadar önemli ki, bir komplo ör-
gütlemeden onları yerlerinden indirmek 
mümkün değil! Bu tavır bir yanıyla ta-
cizin ikrarı aslında. Kendini, ancak bir 
kadının bütün hayatını tartışmaya aça-

cak bir iddiayla ‘devrilebilecek’ 
kadar önemli gören, demokratik 
muhalefet yöntemiyle iktidardan 
uzaklaştırılması mümkün olama-
yacak kadar iktidarlı olan, ken-
dine böyle bir güç vehmeden bir 
zihin kendine her şeyi hak görür, 
doğal olarak. 

Bu iktidar, bir erkeğin bir ka-
dın üzerindeki çıplak iktidarının 
yanında, yaşanan örneklerde ol-
duğu gibi, kadının şefi, işvereni, 
çalıştığı sendikanın yöneticisi, 
eğitmeni olmak gibi ilave bir 
politik ve sosyal iktidarı da içe-
riyor. Tacizci, kadının kendisine 
karşı koyamayacağını, “hayır” 
diyemeyeceğini düşünüyor; “ha-
yır” diyorsa ya çekingenliğin-
den, ya naz yaptığından, ya da 
henüz cinsel devrimini yaşaya-
mamış olmasındandır. Kadının 
evli olması bile, yani hayatını 
başka bir adamla paylaşmayı 
seçmiş, aşk, sevgi, cinsellik vb. 

duygularını başka bir adama yöneltmiş 
olması bile adamı yıldırmaz. İktidarlı 
erkek kendinden emindir, ne de olsa sis-
temi devirmeye talip yılmaz bir devrim-
ci/solcu/muhalif olarak bu engelleri de 
aşar, aşamazsa görmezden gelir. Ne de 
olsa sorgulanmayacağını, yargılanma-
yacağını bilir. 

Komplo savunmasında üstünden 
atlanamayacak bir yan daha var. Taciz 
beyanının bir komplonun parçası oldu-
ğunu söylemekle yetinmiyor tacizci ve 
tayfası. Buna bir de örgütü yıpratma 
kastı ekleniyor. Örgütün tam da büyük 
bir çıkış yaptığı/yapacağı anda böyle bir 
iddianın ortaya atılmasını çok manidar 
buluyorlar, örgütü işlemez hale getirme-
nin arkasındaki niyeti sorguluyorlar. Bu 

Derya Turna

Tüm gelgitlere rağmen 
“Kadının beyanı esastır” 

ilkesine güvenirsiniz. 
Erkeğin ‘iz 

bırakmadan’ taciz ettiği, 
tacizin doğal olarak kanıtı, 

tanığı olmayacağı 
bilindiğinden 

sizden ispatlamanız 
beklenmeyecektir

SÖYLEŞİ
yaşayacaklarını, o tavırları kaldırıp sü-
reci tamamlayamaz.

Cinsel şiddet kriz merkezlerine sa-
dece bu gerekçeyle bile gerek olduğunu 
düşünüyorum bugün. Başına böyle bir 
şey gelen bir kadının gidebileceği, ko-
nuşabileceği, bu süreçlerde kendisine 
destek olup, bilgilendirecek bir adrese 
ihtiyacı var. Hiç kimse ne yapması/yap-
maması gerektiğini bilmiyor. Devletin 
kurumları da bu süreçte düşmanca ve 
adeta tecavüzcüleri koruyan bir tutum 
alıyor, desteklemiyor, yardım etmiyor, 
tecavüzcülerle değil sizinle uğraşıyor. 

Sonra?
Şikayette bulundum reddedildi. İtiraz 

ettik, sonuç alamadık, biz de AİHM’e 
başvurduk, kabul edildi. Dava sürüyor. 
Başvurmadığım yer kalmadı bu süreç-
te; Hakim Savcılar Yüksek Kurulu’na, 
Eğitim-Sen’e, Milli  Eğitim Bakanlığı’na, 
İl İnsan Hakları Komisyonu’na, Meclis 
İnsan Hakları ve Kadın-Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu’na dilekçe verdim, 
somut hiçbir sonuç alamadım. 

Sonrasında nasıl değişti savcılık 
kararı?

Savcılık kararının yazılı emir yoluyla 
bozulmasını mücadele ile sağladık diye 
düşünüyorum. Feministbiz Ankara’da 
benim raporumu ve Şahin Öğüt dava-
sında verilen bozma kararını konu alan 
bir eylem yaptı. Bana 6. İhtisas Dairesi 
tarafından verilen raporda cinsel şid-
deti anlatıyor ve “travma sonrası stres 
bozukluğu, ağır nevroz hali tespit edil-
miştir” diyordu. Tecavüze bağlı olarak 
verilen bu karara rağmen savcılık ko-
vuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 
Üstelik kararda rapora değiniyor, ancak 
adli kovuşturma gerektiren bir konu ol-
duğundan olayla ilgili söz söyleme hak-
kı yoktur diyerek! Eylem, Adalet Ba-
kanlığı Ceza İşleri’nin önünde yapıldı, 
bu şekilde konuya zamanında ve doğru 
yerde dikkat çekildi, karar da bu yönde 
bozuldu diye düşünüyorum.

Merkezler süreci nasıl başladı 
peki?

Davamla ilgili başvuru sürecinde 
çok şey yaşadım, doğal olarak bu adam-
ların cezalandırılmalarını istiyordum. 
Cinsel şiddet yaşamış başka kadınlarla 
yaşadıklarımı konuşmak, paylaşmak is-
tedim. Bunu yaparsam kendimi daha iyi 
anlatabileceğimi ve daha iyi hissedebi-
leceğimi düşündüm. Çok zor oldu; kim-
se bu konuları kolaylıkla konuşmuyor, 
konuşmak istemiyor. Mahrem bir alan. 
Paylaşmak kolay değil. Bir kaç kişiyle 
bir araya geldik ve konuştuk, metinler 
okumaya başladık. Tecavüze maruz ka-
lan kadınların bir örgütlenmesi var mı 
diye baktığımızda böyle bir deneyime 

rastlamadık. Gerçi buna da deneyim de-
nir mi bilemiyorum ama...

Avrupa’da 70’li yıllarda kadınların 
mücadelesiyle kurulmuş tecavüz kriz 
merkezlerini bulduk. ABD’de de ku-
rulmuş, çok zor süreçlerden geçmiş-
ler, önce örgütlenmiş sonra da devlet-
ten kurumsal merkezler talep etmişler. 
Kendi aralarında bir ağları var. İşleyiş 
metinlerini okuduktan sonra burada da 
kurulmalı diye düşündük. Türkiye’de 
böyle bir merkez yok, bu alanda çalışan 
kadın örgütlenmesi de yok. Bu zamana 
kadar sanki yok sayılmış; oysa teca-
vüz her zaman ve hep var! O süreçte 
Amargi’nin de desteğiyle oluştu Cinsel 
Taciz ve Tecavüze Karşı İnisiyatif. Son-
rasında da Cinsel Şiddet Kriz Merkezle-
ri İnisiyatifi’ne dönüştü, biz sadece bir 
bileşeniz artık onun içinde.

Hukuki süreci, karşılaştıklarını 

nasıl değerlendiriyorsun?
Zor, ikinci bir travma oluyor şikayet 

aşaması. Sürekli engellemelerle doluy-
du, sürekli kendime “Bu nasıl olabilir? 
Nasıl böyle davranabilirler?” diye sor-
dum. Savcıya şikayette bulunuyorsu-
nuz, dinledikten sonra söylediği ilk şey 
“Bu Fethiye’nin kızları da çok rahat” 
oluyor! 

Bundan sonra?
26 Ocak’ta ilk duruşma yapılacak. 

Bu bir başlangıç. Bu ilk duruşmada 18 
yaşından küçükler yargılanacak. Olayı 
organize eden, küçükleri azmettiren, 18 
yaşından büyük olan asıl suçlularla il-
gili hâlâ duruşma günü verilmiş değil. 
Onlar sürecin asıl suçluları. Bu davaya 
güçlü bir şekilde katılarak, takipçi olu-
nacağının farkına vardırmak, sürecin 
hızlanmasını sağlamak istiyorum. Bu 
adamların bunu başka kimseye yapma-

Feministbiz 29 Mart 2010 tari-
hinde Adalet Bakanlığı’nın önünde 
bir eylem yapmıştı. “Tecavüz var, 
davası yok, davası var, cezası yok, 
cezası var, hükmü yok, hükmü 
var, infazı yok!” pankartını Adalet 
Bakanlığı’nın karşısına asan Fe-
ministbiz üyeleri, takipçisi olduk-
ları Sincan ve Muğla’daki tecavüz 
davalarında yargının verdiği çeliş-
kili kararlar sonucu tecavüzcülerin 
korunmasına karşı, erkek adalete 
karşı, kadının beyanının hiçe sa-
yılmasına ve sistemin kadınlara 
tekrar tekrar tecavüz etmesine 
karşı tepkilerini dile getirmişlerdi.

Muğla’da gerçekleşen toplu 
tecavüz vakasında, Adli Tıp’tan 
alınan, mağdurun ruh sağlığının 

bozulmuş olduğuna dair rapor, 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı 
ve Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından hiçe sayılmış ve teca-
vüzcüler yargılanmamışlardı. Dos-
ya, kanun yararına bozma talebiy-
le Adalet Bakanlığı’na gelmişti. 
Dosyanın Bakanlık’ta görüşüldüğü 
gün feministler Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 
önündeydiler. Aynı gün karar açık-
landı ve CMK 309. maddeye göre 
Adalet Bakanlığı, takipsizlik kara-
rına karşı yapılan itirazın kaldırıl-
ması talebini ve dosyayı Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına gön-
derdi. Yargıtay’da onaylanınca 
dava Muğla’da yeniden başladı.

Feministbiz eylemi 

Tecavüz var, davası yok, davası var, cezası yok, 
cezası var, hükmü yok, hükmü var, infazı yok!
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Milliyetçiliğe genellikle si-
yasi bir ideoloji olarak ba-
kılır.  Hobsbawm’ın hal-
kın tarihe çağrılması diye 

özetlediği bu bakışı, feminist kuramcılar 
tarafından eleştirildi.  Feministlere göre 
milliyetçilik, toplumsal cinsiyet soru-
nunu açığa çıkarmış olan, siyasi olduğu 
kadar da kültürel bir sorun.  Üstelik bu 
eleştiri sadece feministlerce değil, aynı 
zamanda sömürge toplumlarından çık-
mış düşünürler tarafından da dile geti-
rildi.  Ezilmenin, sömürgeleşme halinin, 
hayatın her alanını kapladığını gösteren 
bu benzer tutumun bazı saptamalarını 
bu yazıda Türkiye’den örneklerle gün-
deme getirmeye çalışacağım.

Modern toplumlar, özellikle de ulus 
devlet hayali, her kişinin eşit olduğu 
varsayımına dayandığı ölçüde, önceki 
toplumsal düzene herkesin katılabile-
ceği, yani meşruiyet katsayısı yüksek 
bir alternatif oluşturabilir. Milliyetçi-
lik, özellikle de sömürge milliyetçiliği, 
toplumu millet diye tanımlayarak ayrım 
yapar ve her milletin kendine özgü bir 
kültürü olduğunu varsayar. Türkiye’de 
Ziya Gökalp bu öz kültüre “hars” adı-
nı vermiştir. Bu kültürün altında bir 

yaşamın başka (egemen) bir kültürün 
altındaki yaşama nazaran daha eşitlikçi 
olacağını sömürge şartları altında var-
saymak kolaydır. Avrupa’nın Doğu’daki 
sömürgelerindeki halkı tembel, becerik-
siz, mantıklı düşünceden uzak, duygusal 
insanlar olarak tanımladığını; bu tanım 
üzerinden yönetim işlerinden uzak tut-
tuğunu biliyoruz. Medeniyeti getirmek 
adına orada bulunduğunu söyleyen bir 
egemenin muktedir olmanın gereği ola-
rak yönetimi elinde tuttuğunu itiraf et-
mesi beklenemez. Ezme biçimi kültürcü 
bir şekil aldığı için milliyetçi başkaldırı 
da aynı ölçüde kültürcü oldu.

Bu kültürcülüğün temelinde yatan 
da ailedir.  Başkaldıranlar, bilgi ve ege-
menliğin Batı’nın kontrolünde olması 
karşısında kendi üstünlüklerini mane-
vi değerlerde kurmaya çalışmış  ve bu 
değerlerin temeline de aileyi oturtmuş-
tur. Aile, milliyetçiler tarafından dışar-
dan gelen dönüştürücü etkilere kapalı, 
gerçek kültürün modern dünyaya taşı-
yıcısı olarak hayal edildi. Tabii bu bir 
kurguydu. Ama her kurgu gibi bu, olanı 
değil, yapılmak isteneni tarif ediyordu. 
Nitekim, birçok milliyetçilik, aileyi kut-
sal ve toplumun temel taşı olarak kur-
du ve ulusal devlet kurulunca bu hayali 
gerçekleştirecek politikaları yeni oluş-

turdukları hukuk, eğitim, sağlık gibi ku-
rumların içine yerleştirdi.

Aile denilen oluşum en başta toplum-
sal cinsiyeti bu modern dünyaya yakışır 
bir biçimde tekrar kurdu. Bunu yapmak 
şarttı, çünkü aile, toplumun kendisini 
sömüren Batı’dan farklı değerleri ta-
şıyan tek kurumu olarak görülüyor-
du. Ailenin oluşturulması için kadınlık 
ve erkekliğin birbirinden farklı ve bir-
birinin tamamlayıcısı olarak kurulması 
gerekiyordu. Bu da cinsiyetler arasında 
mutlak bir farklılığın oluşması demekti. 
Bu mutlak cinsiyet farkı aynı zamanda 
homoseksüelliğin aileye ve milli de-
ğerlere karşı bir suç olarak kurulmasını 
da mümkün kıldı. Kadın, doğal olarak 
içinde bulunan şefkati ve fedakarlığıyla 
ailesine bakacak, erkek ise kendi doğa-
sındaki agresifliği, karısı ve çocuğu-
nun nafakasını kazanmak amacıyla dış 
dünyada mücadele ederek işlevsel hale 
getirecekti. Nitekim 1926’dan 2002’ye 
kadar yürürlükte kalan Medeni Kanun, 
kocayı ailenin geçiminden sorumlu ve 
reisi olarak kurarken, karıyı da muavin 
ve müşavir (yardımcı ve danışman) ola-
rak tanımladı.  

Bu milli aile kurgusunun iş görebil-
mesi için toplumu oluşturan bireylerin 
de karşı cinsi ve yalnızca karşı cinsi, 

Feminist bir bakıştan milliyetçilik 
Aile, milliyetçiler tarafından, dışardan gelen dönüştürücü etkilere kapalı, gerçek kültürün 
modern dünyaya taşıyıcısı olarak hayal edildi. Tabii bu bir kurguydu.  Ama her kurgu 
gibi bu da, olanı değil, yapılmak isteneni tarif ediyordu

Nükhet Sirman

BEDEN

söylemin alt metnini irdelemeye pek ge-
rek yok; biraz kazıyınca altından devlet 
güçleriyle işbirliğinin ima edildiğini an-
lamak için çok zeki olmak gerekmiyor. 

Tacizcinin kendini örgütle eşdeğer 
tutmasını, kendisine yönelik bir suç-
lamanın bütün örgütü yıpratacağı pro-
pagandasını yapmasını, kişilik arızası 
olarak mı anlamak gerekir yoksa bu 
iktidarlı olma halinin doğal bir sonucu 
mudur, bunu tartışmak anlamlı mıdır, 
bilemedim. 

Bir de komplosuz devrilemeyecek 
olan iktidarlı adamın militan kadın ar-
kadaşları vardır. Bu kadınlar tacizcinin 
kendisinden daha çok uğraşırlar tacizci-
yi aklamaya; ya da tacizci, bu kadınlar 
aracılığıyla eylemlerine devam etmek-
tedir.

Bu kadınlar da başlangıçta elbette ki 
kadının yanındadırlar, gerçeğin ortaya 
çıkmasını elbette ki isterler ama önce 
ortada böyle bir gerçek olduğuna inandı-
rılmaları gerekir. Tacize uğrayan kadın, 
yaşadıklarını bütün ayrıntılarıyla, hem 
de defalarca anlatmak zorundadır artık. 
Ama bunlar ikna olmazlar, önce kadının 
anlattıklarındaki çelişkileri yakalamaya 
çalışırlar, sonra kanıt isterler, vazgeçir-
meye çalışırlar; yetmezse tehdit ederler, 
o da sökmezse en bayağısından dediko-
duları yaymaya başlarlar. Kadının aslın-
da tacizciyle bir ilişkisi olduğu, aslında 
rızasının olduğu, aslında yanlış anladığı, 
aslında intikam almaya çalışıyor olduğu 
vesaire, vesaire… 

Sonra iş pazarlıklara dökülür. Özür 
dilesin, konu kapansın; ceza verelim 
ama derginin sorumlu müdürü olarak 
kalmaya devam etsin; görevinden çekil-
sin ama kadın da dilekçesini geri çeksin; 
disipline gönderelim ama disiplin kuru-
lu “Taciz değil teklif” diye karar versin; 

bu işi çözmeye çalışalım ama feminist-
leri bulaştırmayın vb. 

Bu mekanizmanın her seferinde işle-
tiliyor/işliyor olması tacizci ve tayfası-
nın aptallığından mı (zira son cinsel ta-
ciz vakası, bundan yaklaşık dört yıl önce 
yaşananlarla neredeyse birebir aynı) 
yoksa içinde bulunduğumuz yapılarda-
ki anlayışın doğal sonucu mu? İnsanın 
isyan edesi geliyor, biraz olsun ders 
alınmaz mı, diye. Çünkü tacizci ve tay-
fasının cinsel taciz iddiasını görünmez 
kılmaya, üstünü örtmeye, ‘halletmeye’ 
yönelik her girişimi olayı daha çok bü-
yütüyor, yapılan hataların sayısını ve 
ağırlığını artıyor. Oldukça basit çözüm-
leri olan bir sorun ulusal medyada bile 
bir skandal haber haline geliyor. Elbette 
bu arada olan kadına oluyor.

Bu süreç aylarca hatta yıllarca sürer. 
Kadın ne yapar, ne yaşar bu arada?

Çoğu zaman yerin dibine geçmek is-
ter. Duyduğu her konuşmayla, okuduğu 
her yazıyla, haberdar olduğu her yeni 
bilgiyle yerin dibine geçmek ister. 

Sürekli kendini sorgular; geçmişe 
doğru bütün davranışların, konuşmala-
rın muhasebesini yapar; herkese anlat-
mak, herkesi inandırmak zorunda hisse-
der kendini; her gün ve her gün yeniden 
ve yeniden tacize uğramayı göze alır. 

Komplo kurmadığını, hiçbir kadı-
nın hiçbir sebeple kendisini ve hayatını 
böyle ortaya sermeyeceğini anlatmaya, 
insanları bunun taciz olduğuna, öyle his-
sediyor olduğuna ikna etmeye çalışır. 

Gözaltında tacize, tecavüze uğrayan 
kadınlarla dayanışmak adına on dakika-
lık basın açıklaması için karda yağmur-
da onca yolu kat edenlere, kendi yaşa-
dığının da taciz olduğunu ve dayanışma 
istediğini anlatmak zûl gelir. 

Sorgulayan, yargılayan, meraklı ba-

kışlara ‘hiçbir şey olmamış’ gibi dav-
ranmak için sarf ettiği çabadan yorgun 
düşer.

“Bunun utancı bana ait değil” diye-
rek ve buna kendini de ikna etmeye ça-
lışarak yukarıda anlatılanları yapanlarla 
aynı ortamda faaliyet yürütmeye zorlar 
kendini.

Yaşadığı travmanın sonucu olarak 
bedenine yabancılaşmanın, bunu sevgi-
liyle paylaşamamanın acısını yaşar, tüm 
bunların sonunda sevgilisinden ayrıl-
mak durumunda kalır.

Belki, ‘iktidar’ olgusuyla ilk kez bu 
kadar doğrudan yüz yüze kalmanın şaş-
kınlığıyla paralize olur. O güne kadar 
devletin, işverenin, babanın erkiyle on-
larca kez çarpışmış, hatta bazılarından 
yengiyle çıkmıştır da. Ama insanın öz-
gürleşmek adına seçtiği alternatif ortam-
larda, erkin en sinsi haliyle karşılaşması 
kadar çarpıcı değildir hiçbiri. Yıllarca 
süren dostluklarını, yoldaşlarını bu ik-
tidara ‘kurban’ vermek, mümkün olan 
başka bir dünyanın mümkün olamayabi-
leceğini fark etmek, o güne kadar ken-
dini tanımladığı bütün değerlerin bir bir 
yıkılışını görmek ve artık hiçbir şeyin 
eskisi gibi olamayacağını bilmek hep-
sinden daha ağır gelir kadına.

Artık onurunun incindiğini bile bile 
tüm bunları bir olgu gibi algılayıp güç-
lü durmaya çalışır, artık yaşam, ayakta 
kalma mücadelesine dönüşmüştür kadın 
için.

Aradan yıllar geçse de, muhtemelen 
tacize uğradığını beyan ettiği güne lanet 
eder; takvimi hep o andan bir gün, bir 
saat, bir dakika önce almanın düşünü 
kurar. Eğer o gün orada o konuşmayı 
yapmasaydım bugün hayatım nasıl olur-
du üzerine değişik senaryolar yazar. 

Ama ne yazık ki o senaryolar da mut-
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Sînorên zimanê me, sînorên cîhana me
Ji aliyê din ve, ev rewş ji bo jinên ku zimanê wan ê zikmakî ne qedexe ye jî 
kêmasiyeke mezin e. Ji bo xurtbûn û piştgiriya jinan parvekirina zanîn û tecrûbeyê 
girîng e û ew ji zanîn û tecrûbeya hemcinsên xwe yên zimanê wan qedexe ye, 
bêpar dimînin. Ma ji vê mezintir wendahî heye? 

Ji mijarên nîqaşê yên herî zêde 
hatine polîtîzekirin ên welêt û 
siyaseta rojana yek jî, bêguman 
mijara zimanê zikmakî ye. Herî 

dawî doza KCK’ê li ser vê mijarê ha-
tiye xitimandin. Helbet, ev qas zêde 
polîtîzekirina mijara zimanê zikmakî, 
ji aliyê fêmkirinê ve ne pirsgirêk e. 
Hê jî sanciyên pêvajoya sazkirina 
netewedewletê ya li ser bermahiyên 
pergala împaratoriyê ya bi pir 
zimanî, pir çandî têne me. Ya ku 
nayê fêmkirin ev e ku, ji hingê 
heta niha hema bigire sedsalek 
derbas bûye lê ev sancî hê jî di-
domin. Sanciyên heman li hin 
welatên din hatine kişandin. Hi-
nek welatan, cudahiyên xwe bi 
tevahî pêpes kirine. Hinek wela-
tan jî çareseriyeke piranîparêz a 
ku cudahiyan jî dihewîne peyda 
kirine. Li welatê me polîtîkayên 
tunehesibandinê, pêpeskirinê 
hwd. bi tevahî serkeftî nebûne 
lê nêzîkbûneke ku cudahiyan jî 
bihewîne nehatiye pêkanîn. Ji ber 
vê yekê jî mijara zimanê zikmakî, 
her tim bûye meseleya siyaseta 
bilind a têkildarê ewlehiyê.

Heke meseleyek, bibe mija-
ra siyaseta bilind, bi piranî tê vê 
wateyê ku ew mesele ji aliyên xwe 
yên mirovane, ji bersivên xwe 
yên ku di jiyana rojane de besîd û 
bi rastî ji bingeha wê pêk tîne, bê 
par maye. Ji bo mijara zimanê zikmakî 
ev rewş têra xwe derbasdar e. Dema ku 
bersiva “Zimanê zikmakî çi ye?”, bibe 
“pirsgirêkeke polîtîk e” wê demê tu wa-
teya vê yekê tune ye ku zimanê zikmakî 
ji bo têgihana xwebûna mirovan, yeki-
tiya ruhî, pêşketina entelektuelî yan jî ji 
bo serkeftina perwerdehiyê tê çi wateyê, 
bê nîqaşkirin; her wiha îfadekirina ku 
ziman gencîneya dîroka mirovahiyê ya 
çandî ye jî bêîmkan e. Ji ber vê yekê, 
em nikarin bizanin ku dema zarokeke/î 
7 salî zimanê xwe ku ji bo wî/wê bi qasî 
bêhn vegirtinê girîng e, ji bernameyên 
televîzyonê yên ku zimanê wî her tim 
bi sûcî, qedexekirinê, şîdetê didin pêş, 
temaşe dike, travmayeke çawa der-
bas dike. Derûniya jineke pê dihese ku 

zanîn, zêmar, metelok û xewnên wê yên 
der barê ax, jiyan, serpêhatiyên dûr û 
nêzîk de, bi cîhana derve re tu têkiliya 
wan tune ye jî nayê zanîn. Her wiha 
em nizanin ku ev hemû bi wê jinê re 
wenda bibin, dê ji bo mirovahiyê dibe 
kêmasiyeke çiqas mezin. 

Heke zimanê zikmakî bi tenê dibe 
mijara nîqaşeke polîtîk, ev yek neheqi-
yeke mezin e. Lewre zimanê zikmakî, 
beşeke me ya mirovane ya hebûna 
me ya civakî ye. Cîhana sereke ya lê 

çêbûna me ye. Heye ku em piştre hînî 
hin zimanên din bibin, lê wekî zimanê 
zikmakî tune ye. Em xwe, civakê, 
cîhanê bi sembolên wê watedar dikin. 
Daneheviya çandî ya nifşên kevn di nav 
wî de digihîje me. Zimanê zikmakî ku 
ev qas tiştekî bingehîn ê hebûna me ye, 
dîsa jî qedexekirina wî ancax bi mentiqa 
“siyaseta bilind” dikare pêkan bibe. 

Siyaseta bilind bi aliyên meseleyan 
ên mirovane, bi wateyên wan ên hêsan 
û di eslê xwe de bingeha wan pêk tîne 
yên di jiyana rojane de têkildar nabe. 
Her wiha siyaseta bilind nikare jinan jî 
bibîne. Ji ber vê yekê li welatê me qede-
xeya ber zimanê zikmakî ji bo jinan tê çi 
wateyê; qet li ser vê mijarê nayê sekinîn. 
Lê muxatabê qedexeya zimanê zikmakî 

di serî de jin in. Kesên ku zimanê wan ê 
zikmakî cihê ye û bi tirkî nizanin, hema 
hema tevahiya wan jin in. Her çiqas 
zimanê wan ê zikmakî tirkî nebe jî mêr, 
bi awayekî hînî tirkî dibin û jiyaneke 
duzimanî dikarin bidomînin. Lê ji bo 
jinan rewş cuda ye. Rêbazên ku zimanê 
wan dorpêç dikin; cîhana wan, bi tevahî 
hebûna wan a mirovane jî dorpêç dikin.

Li welatekî ku perwerdehî, ragihan-
din, çapemenî, xizmetên civakî, her 
cure têkiliyên giştî bi tirkî be, wateya 

nezanîna tirkî, ji van hemûyan 
bêparman e. Pirsgirêkên xwe yên 
tenduristî anîn zimên, xwendina 
rojnameyan, li televîzyonê tema-
şekirin, mafên xwe hînbûn, dema 
ku rastî şîdetê tên zanîn çi bikin, 
ji bo dersan alîkariya zarokên 
xwe kirin; nekarîna van hemû 
tiştan… Her wiha bi cîhana der-
ve re tenê bi riya kesên malbatê 
yên tirkî dizanin (piraniya wan 
mêr in) têkilî girêdan. Ji ber vê, 
zêdetir bi kesên mêr ên malbatê 
ve girêdayîbûn, zêdetir çavdêrî lê 
hatin kirin, zêdetir pêşîlêgirtin.  

Bi kurtasî, qedexeya zimanê 
zikmakî, ji bo jinên zimanê wan 
hatiye qedexekirin newekheviyê 
û venêrîna bavsalariyê xurtir dike. 
Di serî de perwerdehî, tenduristî, 
seyehat, xebitîn, ragihandin, beş-
dariya siyasî, hemû mafên miro-
van ên sereke seqet dike. Zanîn 
û tecrûbeya wan bêqîmet dike. Ji 
aliyê din ve ev yek ji bo jinên ku 

zimanê wan ne qedexe ye jî kêmasiyeke 
mezin e. Ji bo xurtbûn û piştgiriya ji-
nan parvekirina zanîn û tecrûbeyê pir 
girîng e û ew ji zanîn û tecrûbeyên 
hemcinsên xwe yên zimanê wan qede-
xe ye bêpar dimînin. Ma ji vê mezintir 
windahî heye? Ji ber vê yekê, qedexeya 
ber zimanê zikmakî wekî pirsgirêkeke 
demokratîkbûna giştî dîtin û di serî de 
wekî ya kesên ku zimanê wan hatiye qe-
dexekirin, dîtin, nêzîkbûneke qels e. Qet 
nebe, ev yek berbiçav e ku ev pirsgirêk 
a wan kesan e ku li hemberî newekhevi-
ya cinsî, çavdêriya bavsalarî, şîdeta ser 
jinê têdikoşin; zanîn, tecrûbe û piştgiri-
ya jinan girîng dibînin. 

Wergêr: Enstituya Kurdî ya Stenbolê

Handan Çağlayan

üstelik de yasada tanımlanan nitelikleri 
olan bir kişiyi arzu etmesi gerekiyordu. 
Bu iş de popüler kültürün görevi oldu. 
Yeni yeni gelişen romanlar ve sinema bu 
işlevi ilk başlarda beceriksizce de olsa 
yerine getirmeye başladı. Çünkü bu şe-
kilde yaşayanlar ayrıcalıklı hale geliyor, 
toplumu yönetme görevlerini üstlenebi-
liyorlardı. Burada milli bir orta sınıfın 
oluşum sürecini ve gittikçe hegemonik 
hale gelmesini izleyebiliyoruz. Bu orta 
sınıflara yol gösteren dergiler, Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi devlet kurumla-
rınca olduğu gibi,  bağımsız yayınevleri 
tarafından da yayınlanmaya başlandı. 
Heteroseksüel arzu bu yayınlarda kah-
ramanlaştırıldı. Aşkı için dünya ile mü-
cadeleye hazır kadın ve erkekler çeşitli 
zorluklara göğüs gererek aşklarına ka-
vuştular. Aşklarına kavuşmak tabii aynı 
zamanda vatanlarına da kavuşmak anla-
mına geliyordu. Bu tür hikayenin öncü-
sü, Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre 
oyunudur. Aşkı için erkek kılığına girip 
savaşa giden Zekiye, hem aşkını hem de 
vatanını aynı anda kurtardığı gibi ger-
çek babasını da haksız cezadan kurtar-
mayı başarır. Gerçek babalar, eski kafalı 
değil, kızlarının vatanları ya da aşkları 
uğruna toplumun kurallarını çiğneye-
bilme hakkına sahip bireyler olduğunun 
farkına varan babalardır. Ama tabii bu 
babalar, sırf erkek pantolonu giymekten 
hoşlandığı için kuralları yıkmaya kalkan 
kızlarını hiçbir şekilde hoşgörü ile kar-
şılamayacaklardır. Aşk böylece, geniş 
çağrışımları olan bir duygu olarak yeni 
toplumun arzularını düzenleme işlevini 
görmeye başlamıştır. Bu aşk bir erkeğe 
duyulan aşk kadar, vatana da duyulma-
sı normal kabul edilen bir aşktır. Ama 
aşk tehlikelidir; ota da konar...  Onun 
yerini alacak olan sevgidir. Sevgi, aklın 

süzgecinden geçmiş olan aşktır; nereye 
yöneleceğini bilen aşktır. Aile ve vatan 
ancak bu aşka teslim edilebilir.  

Eski toplumda arzular başka biçim-
lerde kurgulanmaktaydı; orada toplu-
mun sesini taşıyan aşk değil, namustur. 
Kişi namuslu olmayı, hem toplum tara-
fından hem de kendi gözünde değerli 
olabilmek adına namusun kurallarına 
uyarak yaşamayı seçer. Burada namus-
suzluk, vatanın birliğini değil, sülale ya 
da aşiretin birliğini, dirliğini bozan bir 
unsur olarak kabul edilmektedir. Moder-
niteyle ve ulus devletle birlikte, aşk na-
musa eklemlendi, bu iki kavram birlikte 
iş görmeye başladı. Dergi ve romanların 
ulaşamadığı sınıflarda ise namus işlevi-
ni sürdürmeye devam etti. Ancak ulus 
devletle birlikte aileler eski toplumda-
ki güçlerini kaybettiler. Toplumsal güç 
bürokrasinin eline geçmeye başladıkça, 
yerelde güçlü olan aileler bazen yavaş 
bazen de şiddetle dağıtılmaya başlanın-
ca, aile bir benzetmeye dönüştü: Millet 
bir aile gibidir, birbirini sever, sayar ve 
bu sayede birlik ve bütünlüğünü ko-
rur. Ailenin içindeki cinsiyet farklılığı 
bu sayede aile dışında da işlevsel hale 
getirildi. Kadınlar aile içinde de dışında 

da muavin ve müşavir olarak yer aldı-
lar. Toplumsal hiyerarşiler bu benzet-
me sayesinde doğal bir farklılık olarak 
kabul edildi: “Beş parmağın beşi de bir 
mi” gibi atasözleriyle aile, millet, sınıf 
farklılıkları ve kadınla erkek arasındaki 
güç ilişkisini doğal, dolayısıyla da meş-
ru sayıldı.

Ama işte kadınlar bu düzenlemeyi 
ilelebet kabul etmediler. Özellikle top-
lum ailelerden ziyade vatandaşlığa da-
yanan bir kitle(sel) hale gelmeye başla-
dıktan sonra ulus devletin sözünü ettiği 
eşitliğin yalnızca erkekleri kapsadığını 
gördüler. Eşitlik vaat eden bir toplum-
sal yapıdaki eşitsizlik, zaten eşitsiz 
olan (örneğin feodal) bir yapıya oranla 
çok daha az tahammül edilen bir olgu-
dur. Oy isteyen İngiliz süfrajetlerinin 
gündeme getirdiği bu haksızlık hemen 
Türkiye’de de gündeme geldi. Nezihe 
Muhittin başkanlığında kurulan Kadın-
lar Birliği neredeyse bir on yıl gerçek 
eşitlik için mücadele etti, ama savaş 
şartlarında gittikçe baskısını arttıran bir 
rejime yenildi.

1980’lerde başlayan feminist hare-
ketlenmenin çıkış noktasını toplumsal 
cinsiyet kavramı oluşturdu. Bu kavra-
mın izini toplumun tüm yapılarında ve 
ürünlerinde sürerek feministler ailenin, 
milletin, heteroseksizmin ve doğalın 
kutsallığının güç ilişkilerinden kaynak-
landığını fark ettiler. Çünkü toplumsal 
cinsiyet bize her şeyden önce Kadın 
ve Erkek denilen kimliklerin kurmaca 
olduğunu ve güç ilişkisine dayandığını 
gösteriyor. Bu yüzden 1989’da femi-
nistler dediler ki, “Biz kadınlar, eme-
ğimizle, bedenimizle ve kimliğimizle 
eziliyor, sömürülüyoruz.” Buna bir de 
arzularımızla sözünü eklemek gereki-
yor galiba… 

Ailenin oluşturulması 
için, kadınlık ve erkekliğin 

birbirinden farklı ve 
birbirinin tamamlayıcısı 

olarak kurulması 
gerekiyordu. Bu da 

cinsiyetler arasında mutlak 
bir farklılığın oluşması 

demekti.  Bu mutlak 
cinsiyet farkı, aynı zamanda, 

homoseksüelliğin aileye ve 
milli değerlere 

karşı bir suç olarak 
kurulmasını da 

mümkün kıldı

Toplumsal güç bürokrasinin 
eline geçmeye başladıkça, 
yerelde güçlü olan aileler 

bazen yavaş bazen de 
şiddetle dağıtılmaya 
başlanınca, aile bir 

benzetmeye dönüştü: Millet 
bir aile gibidir, birbirini 

sever, sayar ve bu sayede 
birlik ve bütünlüğünü korur
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Birçoğumuzun yabancısı olma-
dığı bu süreç, KESK Genel 
Merkezi’ndeki bir kadın çalı-
şanın, Genel Sekreter Emirali 

Şimşek tarafından birden fazla kez cinsel 
saldırıya maruz bırakıldığını beyan et-
mesi üzerine başladı. Kadınlar, aşağılan-
mak, baskı altına alınmak, denetlenmek 
anlamına gelen tacizle, sol politika yapan 
karma örgütler de dahil olmak üzere bir-
çok ortamda karşılaşmaktadır. Bu anlam-
da, tüzüğünde “cinsiyetler arası eşitsiz-
liğin ortadan kaldırılması için mücadele 
etmeyi” kendine amaç edinmiş bir kon-
federasyon olan KESK’te de benzer bir 
durumla karşılaşmak şaşırtıcı olmadı.

Genel Sekreterle işyerinde hiyerar-
şik bir konum içinde bulunan kadın ça-
lışan, yaşadığı sistematik tacizi KESK 
MYK’sına ilettiği halde sorun kapalı ka-
pılar ardında ‘çözülmeye’, daha doğrusu 
örtülmeye çalışıldı. KESK’e bağlı sendi-
kalardaki siyasi gruplar ise olayı ya gör-
mezden geldiler, ya ‘siyasi komplo’ ola-
rak nitelediler, ya da kadın arkadaşımızın 
yanında görünüp konuyu yine de KESK 
içindeki siyasi dengeler bağlamında de-
ğerlendirdiler. KESK Kadın Sekreterliği 
ise kadınlar tarafından seçildiğini ve ka-
dınlar için orada olduğunu unutarak “Ka-
dının beyanı esastır” ilkesini yok saydı 
ve tacizci erkeğin yanında yer aldı.

Tacizi örtmeye çalışan KESK MYK’sı, 
tacizci erkeği savunan Kadın Sekreterli-
ği ve bunu siyasi rant hesaplarına katık 
eden KESK bileşenlerince yeniden trav-
matize edilen kadın arkadaşımız, büyük 
bir cesaret örneği gösterdi ve susmayarak 
olayı yargıya taşıdı. Bundan sonra ise iki 
erkekle muhatap edilerek üstü kapalı teh-
ditlere maruz kaldığı için şikâyetini geri 
almak zorunda bırakıldı.

Olayın üzerinden aylar geçtiği halde 
çözüm bulunamamış ve KESK mekaniz-
malarının işletilememiş olması karşısın-
da feministler olarak elbette cinsel tacize/
şiddete maruz kalan kadın arkadaşımızın 
yanında, tacizin karşısında yer aldık. Bu 
zor süreçte hem onunla dayanışmaya 
çalıştık, hem de yine kadının arzusu ve 
olurunu alarak tepkilerini ve beklentile-
rini içeren 19 kadın örgütü imzalı metni 
KESK üyeleriyle, daha sonra da 41 kadın 
örgütü tarafından imzalanan metni ise 
tüm kamuoyuyla paylaştık.

Bu süreçte, tacize taraf olarak kadın 

dayanışmasını esas alan feministlerin 
suskunlukla, sessizlikle karşılanması, 
neredeyse mağdur kadının suçlu çıkarıl-
maya çalışılması, kendine emekçi diyen-
lerin emeğe dair değerleri çiğnemeleri ve 
tacizi yok saymak için türlü bahaneler 
bulunması, feminist mücadelenin onlar-
ca yıllık kazanımı olan “Kadının beyanı 
esastır” ilkesinin işletilmesini savunan 
kadınların ‘yargısız infazla’ suçlanması, 
bizim için bir turnusol kağıdıdır. 

Bilinmelidir ki, taciz de kadını denet-
lemeye, emeğini, bedenini sömürmeye 
yarayan tüm bildik şiddet yöntemlerin-
den biridir ve erkekle kadın arasındaki 
ezen-ezilen ilişkisinin bir göstergesidir. 
Kadının varlığına, özgürlüğüne yönelmiş 
açık bir tehdittir. Bu nedenle ahlaki değil, 
politik bir meseledir.

Söz konusu kadınlar olduğunda emek 
hareketi bileşenlerinin çoğunluğunun da, 
cinsel tacizle mücadele konusunda ne 
kadar ilkesiz olduklarını ortaya koyan, 
bütün bu bileşenlerin erkek egemen sis-
temden beslenerek davrandığını ortaya 
çıkaran sürecin sonunda bu kez tüm fe-
ministler adına bir çağrı daha yazılarak, 
KESK Olağanüstü Kongresi’nin, tarihe, 
cinsel tacizi yok sayan ve/veya cinsel ta-
cizi aklayan bir kongre olarak geçmeme-
si talep edildi, cinsel tacizin bir ‘pazarlık’ 
kozu olmadığı bir kez daha hatırlatıldı, 
tüm KESK delegeleri, cinsel tacize te-
reddütsüz karşı çıkmaya, yaşanan şiddete 
‘ama’sız tavır almaya çağırıldı.

Olağanüstü Genel Kurul’a gelindi-
ğinde KESK’li kadınlar bir basın açıkla-
ması yaptılar ve kongrede taleplerini bir 
kez daha dillendirdiler. Salonda yapılan 
konuşmaların ‘taciz’ sözcüğünü hiç ge-
çirmeden, ‘bildiğimiz konu’, ‘olay’, ‘sı-

kıntı’ sözcükleriyle geçiştirilmiş olması 
karşısında ise bir kez daha “Kadının 
beyanı esastır” pankartını açıp, “Tacizi 
aklama”, “Herkes sussun kadınlar konuş-
sun”, “Bijî piştgiriya jinan” sloganları ile 
sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı-
lar.

KESK’i olağanüstü kongreye getiren 
süreçte kadınlar bağımsız bir feminist 
hareketin gücünü ve önemini bizzat ya-
şadılar.  

Olağanüstü Kongre’de bir kadın baş-
kanın seçilmiş olması, yönetimde ilk kez 
bu kadar sayıda kadının yer bulabilmesi 
olumlu bir başlangıç kabul edilebilirse 
de, KESK’i olağanüstü kongreye götüren 
sürecin kenarından dolaşılmış olması ve 
kongrede kadının beyanını esas alan bir 
tutum belirlenmemiş olması üzerinden 
atlayamayacağımız bir olgudur. Femi-
nistlerin taleplerinin ve KESK’te tacizi 
önleyecek, ortaya çıkaracak mekanizma-
ların kurulması ve işletilmesinin önemi 
ortadadır. “Kadının beyanı esastır” ilke-
sini koşulsuz olarak hayata geçirebilmek 
için bağımsız feminist hareketten güç 
alan KESK’li kadınların mücadeleleri 
devam edecektir.

Kuşkusuz bu süreç çeşitli kadın plat-
formlarında biraraya geldiğimiz kadın 
gruplarıyla ilişkimizi de zedeledi. Çünkü 
bir kez daha gördük ki tacize karşı ortak 
tutum almayı engelleyen örgütsel aidiyet 
tarzlarıyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki 
günlerde, kadın platformlarında bu sü-
reçte yapabildiklerimiz, yapamadıkları-
mız ve bizi birlikte davranamamaya iten 
koşullar mutlaka gündemimize gelecek. 
Böylece, erkek egemenliğine karşı mü-
cadelede bizleri birbirimizden ayrı dü-
şüren mekanizmaların üzerinden atlama-

KESK’i Kongre’ye götüren süreç
KESK’i olağanüstü kongreye götüren sürecin kenarından dolaşılmış ve kongrede 
kadının beyanını esas alan bir tutum belirlenmemiş olması üzerinden atlayama-
yacağımız bir olgudur

Dilimizin sınırları, dünyamızın sınırları 
Öte yandan bu durum dili yasaklı olmayan kadınlar açısından da büyük kayıptır. 
Kadınların güçlenmesi ve dayanışması için bilgi ve deneyim paylaşımı çok önem-
lidir ve onlar, dili yasaklı hemcinslerinin bilgi ve deneyiminden yoksun kalıyorlar. 
Bundan büyük kayıp mı olur?

Memleketin ve güncel siya-
setin en politize edilmiş 
tartışma başlıklarından 
birisi, hiç kuşku yok ki 

anadili konusu. En son KCK Davası, 
tam da bu mesele üzerinden kilitlenmiş 
durumda. Anadili konusunun bu denli 
politize edilmesinde anlaşılmayacak bir 
yan yok tabii ki. Halen, çok dilli, çok 
kültürlü bir imparatorluk sisteminin ka-
lıntıları üzerinde gerçekleştirilen 
ulus devlet inşa sürecinin sancı-
larını yaşıyoruz. Anlaşılmaz olan, 
aradan neredeyse bir asıra yakın 
zaman geçmiş olmasına rağmen 
sancıların aşılamamış olması. 
Benzer sancılar başka ülkelerde 
de yaşanmış. Kimi ülkeler fark-
lılıkları tümüyle bastırmış; kimi 
ülkelerde ise farklılıkları da içe-
recek daha çoğulcu bir çözüm 
bulunmuş. Bizdeyse, yok sayma, 
bastırma vb. politikaları tümüyle 
başarılı olamamış ama farklılık-
ları içerecek yeni bir yaklaşım 
da geliştirilememiş. Bu nedenle 
de anadili konusu hep güvenliğe 
dair gerilimli bir yüksek siyaset 
meselesi.

Bir meselenin yüksek siyase-
tin konusu olması, çoğunlukla o 
meselenin insani boyutlarından, 
günlük hayattaki basit ve aslın-
da özünü oluşturan karşılıkların-
dan soyutlanması anlamına da 
geliyor. Anadili konusu için bu durum 
fazlasıyla geçerlidir. “Anadili nedir?”in 
yanıtı “Politik bir sorundur” olunca; 
anadilinin, bir insanın benlik algısı, ruh-
sal bütünlüğü, entelektüel gelişimi ya da 
eğitim başarısı açısından taşıdığı anlamı 
tartışmanın da, dillerin insanlık tarihinin 
kültürel hazinesi olduklarını ifade etme-
nin de olanağı kalmıyor. Bu nedenle, 
yedi yaşındaki bir çocuğun, hayatının 
soluk almak kadar doğal bir parçası olan 
dilini, hep suçla, yasakla, şiddetle anan 
televizyon programlarını izlediğinde 
nasıl bir travma yaşadığını bilemiyoruz. 
Toprağa, hayata, uzak ve yakın anılara 
dair engin bilgisinin, manilerinin, ağıt-
larının, rüya yorumlarının dış dünyada 
hiçbir hükmünün olmadığını fark eden 

bir kadının ruh hali meçhulümüz. Tüm 
bunların o kadınla birlikte yok olup gi-
decek olmasının, insanlık için ne büyük 
kayıp olabileceği hakkında ise hiçbir 
fikrimiz yok. 

Anadilini, salt soyut politik düzlem-
deki tartışmaların bir unsuruna indirge-
mek büyük haksızlık. Çünkü anadili, 
insani toplumsal var oluşumuzun ay-
rılmaz bir parçası. İçine doğduğumuz 
bir ilk evren. Daha sonra yeni diller de 
öğreniriz ama içine doğduğumuz ilk 

dilimizin yeri başkadır. Kendimizi, top-
lumu, dünyayı onun simgeleri, sembol-
leriyle anlamlandırırız. Geçmiş kuşak-
ların kültürel birikimi onun içinde ulaşır 
bize. Var oluşumuzun böylesine içsel 
bir parçası olan anadillerinin yasak ko-
nusu edilmesi, ancak ‘yüksek siyaset’in 
mantığıyla mümkün olabiliyor.

Meselelerin insani boyutlarıyla, 
günlük hayattaki basit ve aslında özünü 
oluşturan karşılıklarıyla ilgilenmeyen 
yüksek siyasetin, kadınları görmesi de 
beklenemez. Bu nedenle de ülkemiz-
de anadili yasağının kadınlar açısından 
nasıl bir anlam taşıdığı sorusu üzerinde 
hiç durulmuyor. Oysa anadili yasağının 
esas muhatabı kadınlardır. Anadili fark-
lı olup Türkçe bilmeyenlerin tamamına 

yakınını kadınlar oluşturuyor. Anadille-
ri Türkçe olmasa da erkekler bir şekilde 
Türkçe öğreniyorlar ve iki dilli bir hayat 
sürdürebiliyorlar. Oysa kadınlar için du-
rum farklı. Dillerini sınırlayan kurallar, 
dünyalarını, bir bütün olarak insani va-
roluşlarını sınırlandırıyor. 

Eğitimin, iletişimin, politikanın, 
basının, sosyal hizmetlerin, aklınıza 
gelebilecek her türlü kamusal ilişki-
nin Türkçe olduğu bir ülkede Türkçe 
bilmemenin anlamı, tüm bunlardan 

yoksun kalmaktır. Sağlıkla ilgili 
şikayetlerini birincil ağızdan an-
latamamak, gazete okuyamamak, 
televizyon izleyememek, hakları-
nı öğrenememek, şiddete maruz 
kaldığında ne yapması gerektiği-
ni bilememek, çocuğunun ders-
lerine yardım edememek… Da-
hası dış dünyayla ancak ailenin 
Türkçe bilen (çoğunlukla erkek) 
üyeleri aracılığıyla iletişim ku-
rabilmek. Bu nedenle ailenin er-
kek üyelerine daha fazla bağımlı 
olmak, daha fazla denetlenmek, 
daha fazla kısıtlanmak. 

Özcesi, anadili yasağı, dili 
yasaklanan kadınlar açısından 
eşitsizliği ve ataerkil denetimi 
derinleştiren bir çarpan etkisine 
sahip. Eğitim, sağlık, seyahat, 
çalışma, iletişim, siyasal katılım 
başta olmak üzere en temel in-
san haklarını sakatlıyor. Bilgi ve 
deneyimlerini değersizleştiriyor. 
Öte yandan bu durum, dili yasak-

lı olmayan kadınlar açısından da büyük 
kayıptır. Kadınların güçlenmesi ve da-
yanışması için bilgi ve deneyim payla-
şımı çok önemlidir ve onlar, dili yasaklı 
hemcinslerinin bilgi ve deneyiminden 
yoksun kalıyorlar. Bundan büyük kayıp 
mı olur? Bu nedenle anadili yasağını, 
sadece genel bir demokratikleşme ko-
nusu ve öncelikli olarak dili yasakla-
nanların sorunu olarak görmek eksik bir 
yaklaşım olur. Cinsiyet eşitsizliğiyle, 
ataerkil denetimle, kadına yönelik şid-
detle mücadele edenlerin, kadınların 
bilgi ve deneyimlerini ve kadın daya-
nışmasını önemseyenlerin de öncelikli 
sorunu olarak görülebileceği açıktır. 

Çeviri: İstanbul Kürt Enstitüsü

Handan Çağlayan
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Son birkaç yıldır, kullandığı-
mız feminist dilde ‘politik 
özne’ kavramı giderek daha 
çok yer kaplamaya başladı. 

Foucault’nun ve onun izinde Butler’ın 
özneleşme ve tabilik arasında kurdukla-
rı sıkı bağlantı ve ‘özne’ye bu temelde 
yönelttikleri eleştiriye karşın kavramın 
böyle direnmesinin bir nedeni olmalı. 
Bunun, politik bir hareket olarak femi-
nizmin, ya da Aksu Bora’nın çok sev-
diğim ifadesiyle, bir “yatak odası siya-
seti”1 olarak ‘sağduyu’dan nasibini al-
mamış olan feminizmin sesini bir nebze 
daha güçlü çıkarmaya başlamasıyla bir 
ilgisi olabilir mi? Bu kavrama en çok 
neyi anlatmak için ihtiyaç duyuyoruz; 
onu en çok hangi durumlarda kullanı-
yoruz?

Bu sorular üzerine düşünürken aslın-
da kavrama farklı farklı anlamlar atfet-
tiğimizi, belki de onu değişik vurgularla 
kullandığımızı fark ettim. Örneğin ki-
mimiz feministlerin politik özne olma-
sından söz ediyor, kimimiz kadınların… 
Bazen ‘politik’ özne olarak feministler-
den söz ederken, bazen ‘kolektif’ bir 
özne olarak kadınlara göndermede bu-
lunabiliyoruz. Bütün bunlar aslında ‘po-
litik özne’ deyiminin farklı katmanları 
ya da düzlemleri olduğuna işaret ediyor. 
Kavram, bu değişik düzlemlerde çeşitli 

tartışmaların kaynağını oluşturuyor.
Feministlerin bir politik özne olma-

larından başlayacak olursak: Bana ka-
lırsa bu kullanımda en çok da feminiz-
mi, ‘kadın sorunu’nu çözme girişimle-
rinden, kadın-erkek eşitliği konusunda 
çeşitli ‘çözüm önerileri’ geliştirmekten 
farklı bir yerde konumlandırmaya çalı-
şıyoruz. Feminizmin politik bir hareket 
olduğunu, belli bir egemenlik ve iktidar 
ilişkisini hedef aldığını dile getiriyoruz. 
Böyle bakıldığında, feminizm, ‘kadın 
çalışması’ ya da benzeri bir tanımla, 
başka herhangi bir politik hareketin 
programına bir alt başlık olarak eklene-
mez.

Bunun yanı sıra, feministleri politik 
bir özne olarak tanımlamanın gerisinde, 
erkek egemenliğinin ya da toplumsal 
cinsiyet hiyerarşisinin, içinde yaşa-
dığımız toplumda işgal ettiği konum 
da yatıyor: Patriyarka bu toplumun en 
temel kurucu dinamiklerinden birisi. 
Dolayısıyla da, bu egemenlik ilişkisine 
karşı çıkış, ancak köktenci ve bütün-
lüklü bir politikayla, yani başka politik 
hareketlerin ve öznelerin savundukları, 
genellikle cinsiyet körü olan ‘eşitlikçi’ 
ve ‘özgürlükçü’ politikaların en azından 
bu açıdan ötesine geçen bir perspektifle 
mümkün. Patriyarkal kapitalist toplu-
mun ekonomi/politika, özel alan/kamu-
sal alan türünden ikiliklerini aşan bir 
bakışla geliştirilmiş bir perspektifle… 

Feminist hareket böyle bir politik pers-
pektifin kurucusu olduğu için de politik 
bir özne oluşturuyor. 

Ne var ki, ‘politik bir özne olarak 
feministler’, kendi başına ele alındığın-
da feminist mücadeleyi nitelendirmek 
için fazla durağan bir kavram. Kendi 
dışlarında konumlandırdıkları ve çe-
şitli sorunlar atfettikleri öteki kadınlar 
için çözüm getirmeye çalışan bilumum 
yardım kuruluşu, STK, proje ve siya-
sal gruptan farklı olarak, feministler, 
kadınlarla erkeklerin gerçek eşitliğinin 
sağlanmasının ve kadınların kurtuluşu-
nun ancak kendi eserleri olacağını savu-
nurlar. Feminizm, kadınlar için politika 
yaparken onlar adına politika yapmaya 
soyunmaz. Bu yüzden de, feminizmin 
asıl derdi, giderek daha çok sayıda ka-
dının kendi kurtuluşunun öznesi hali-
ne gelmesidir. Ya da başka bir deyişle, 
giderek bütün kadınların kendilerini 
kolektif bir politik özne olarak kurmala-
rıdır. Kısacası, politik özne kavramını; 
feministlerden bütün kadınlara doğru 
genişletmek, kadınların kendilerini po-
litik bir özne olarak kurmalarından söz 
etmek ve dinamik bir özneleşme süreci 
tasarlamak, kadınların kurtuluşu müca-
delesini daha iyi anlatır.

Tam bu noktada feminizmin en ba-
şından beri yüzleşmek zorunda oldu-
ğu yapısal bir gerilimiyle karşı karşıya 
geliyoruz. Feminizm, bir yandan ‘biz 
kadınlar’ diyerek politika yapmayı, ka-
dınları feminist politikanın öznesi ola-
rak öne sürmeyi beraberinde getiriyor. 
Buna karşılık hep bildiğimiz, söyledi-
ğimiz üzere, kadınların kendi içlerinde 
barındırdıkları çeşitli farklılıklar, onla-
rın kendilerinden farklı kadınlarla ortak 
bir ezilmeyi paylaştıklarını görmelerini 
zorlaştırıyor; çok farklı yerlerde konum-
lanmış olan kadınların hayatları arasın-
da bu ortak ezilmeye dayalı bağlantılar 
olduğunun üstünü örtüyor. Bu bağlantı-
ların kimini kavramak için bizzat pat-
riyarkanın kadınları nasıl hiyerarşiler 
içinde konumlandırdığını görmek ge-
rekiyor: Evli kadının evlilik cüzdanıyla 
seks işçisi/fahişenin vesikası arasındaki, 
kadınların bedenleri ve emekleri üzerin-
deki farklı denetim biçimleri arasındaki 
hiyerarşileri… Ancak bizatihi patriyar-
kanın kurduğu hiyerarşilerin yanı sıra, 
kadınların ait oldukları sınıf, ırk, etnisi-
te, milliyetten kaynaklanan hiyerarşiler 

Feminizmin politik öznesinde kimler var?
Niyetleri, yaklaşımları, tahlilleri ne olursa olsun, nesnel konumları erkekleri, 
kadınlar karşısında avantajlı, üstün, muktedir kılar. İradi bir çabayla bu çıkarlarından 
vazgeçen erkek ise pek az görülmüştür

Gülnur Acar Savran

DOSYA

Politik bir hareket olarak feminizm
Bu dosyamızda feminizmi politik bir hareket olarak kurmaya çalışmanın ve böyle tanımlamanın taşıdığı an-
lamları ve kimi uzantılarını ele almaya çalıştık. Kadınların maruz kaldığı ezilme biçimlerini bir iktidar ve ege-
menlik ilişkisi olarak tanımlamakla, ‘kadın sorunu’ olarak tanımlamak; bu ezilmişliği patriyarkanın sistematik 
dinamiklerine bağlamakla, son tahlilde kapitalizme bağlamak; erkek egemenliğinden kurtulmak için kadınla-
rın kendilerinin verdiği mücadeleyle onları ‘kurtarmak’ üzere onlar ‘adına’ girişilen çabalar taban tabana zıt 
yaklaşımlar… Birbirinden tümüyle farklı olan bu yaklaşımların, oluşturulan politikalar açısından da uzantıları 
var, örgütlenme biçimi, feminist politikaya katılma şekli ve politika yapış tarzı açısından da. Öte yandan, ka-
dınları politikanın neresine yerleştirdiğinizi de şekillendiriyor bu anlayış farkları, kadınlar arasındaki ilişkileri 
nasıl gördüğünüzü de. Dosyamızda politik bir hareket olarak feminizm meselesini mümkün olduğu kadar 
geniş bir çerçeve içinde ve birçok feminist yol arkadaşımızın katkılarıyla değerlendirmeye çalıştık. Umarız bu 
çabamız, feministler arasında verimli tartışmalara vesile olur.



20 21feminist
  politika

feminist
  politika

hareket birbirinden farklı çok fazla 
şeyi ifade edebilen bir kelime. biz in-
sanın, nesnenin devinimi meselesini bir 
yana bırakıp, toplumsal olana bakalım. 
sonunu ‘hareket’ diye bitirdiğiniz bir 
tamlamanın ilk iki kelimesi ‘gerçeküstü 
sanat’ da olabilir, ‘devrimci sınıf’ da…

feminizm de toplumsal bir hareket. 
bunu, toplumun aklımıza gelen gelme-
yen bütün alanlarını etkilemek anlamın-
da kullanıyorum. hukuk, edebiyat, plas-
tik sanatlar, siyaset, etik, pozitif bilimler 
hatta giyim modası bile feminizmin ilgi 
ve etki alanında. feminizmi, başka ‘ka-
dın çalışmaları’ndan ayrıştıran özellik-
lerden biri bu. 

bu türden toplumun tamamını et-
kileyen çeşitli hareketler var. bunların 
bazıları devrimci olan ve olmayan, fark-
lı damarlar barındırır ve ama tarihe ve 
topluma kapsamlı bir etki yapar. örneğin 
işçi sınıfı hareketi, sadece siyaseti etki-
lemedi, pek çok sanat akımının da do-
ğumunu sağladı. öte yandan, özünde bir 
haklar mücadelesi olan lgbtt hareketi de 
benzer bir etki yaptı.

her hareket, düşünme, örgütlenme, 
hareket etme biçimlerini kendi ihtiyaç-
ları doğrultusunda oluşturur. feminizm 
de öyle. bunları hatırlatarak başlamanın 
önemli olduğunu düşünüyorum.     

feminizm, dönüştürülmesi gereken 
bir gerçekliğe, kadınların erkekler ta-
rafından baskı ve sömürü altında tutul-
duğu gerçeğine dayanıyor. bunun algı-
lanması, tahlil edilmesi sürecinde bizim 
hem ‘bilimsel’ verilere hem de öznel 
gerçekliğe ihtiyacımız var. ki “özel 
olan politiktir” cümlesinin bir anlamı 
da, kadınların kişisel ya da kişiye özel 
sayılan deneyimlerinin politik bir anla-
mı olması olgusu. (diğeri, özel denen 
alanda cereyan edenin aslında kamusal 
alandan belirlenen ve politik müdaha-
leyle değiştirilebilen olması.), ancak 
tek başına olduğunda ne öznellik, ne 
akademik bilgi geçekliğimizi anlamak 
ve anlatmak için yeterli. 

bu, ilk bakışta basit bir kelam gibi 
görünse de; feministlerin neyi, nasıl 
yapacağını belirleyen bir düstur, bir 
anahtar. eğer feminist olarak adlandı-
rılacaksa, heykelden politik gösteriye, 
akademik makaleden duvar afişine 
kadar her şey, hem dünya ve kadınlar 
hakkında bilgi ve veri, hem de onunla 

bağlantılanan kadınların öznel deneyi-
mini içermeli. yani, söz gelimi, teca-
vüzle ilgili bir politik gösteri yapacak-
sak, o gösteriyi örgütleyenler tecavüz 
üzerine bilgilenmeli, bunun da ötesinde 
kendi öznel deneyimlerini, korkuları-
nı paylaşmalı. o gösterideki pankarttan 
slogana her malzemede bütün bunların 
bileşimi yansımalı. öznellik, bizim için, 
uğruna somut bilgiden vazgeçmeyece-
ğimiz ama onu aracımız haline getiren, 
bizim için anlamlandıran başat öğe. ve 
bir nokta daha var: tek tek her militan ya 
da aktivist, bir kampanyadan, bir eylem-
den bilinci dönüşmüş olarak çıkmazsa o 
etkinliği feminist saymakta tereddüte 
düşmeliyiz.

öznelliğin paylaşılabildiği, buna alan 
açabilen bir biçim olarak küçük grubun, 
feminizm için önemli bir örgütlenme 
aracı olmasının da bir sebebi bu. küçük 
grupla her şeyi yapmak mümkün ol-
masa da onu belirleyici kılan bu. geniş 
kampanyalar vb. de küçük grupların bir 
bileşkesi olduğu, işe, işleve göre ufala-
nabildiği ölçüde etkili. sadece yukarıda 
anlattığım sebeple değil. bizler, tarihin 
en fazla edilgenleştirilmiş, pasifize edil-
miş toplumsal kategorilerinden biriyle 
halleşiyoruz. her kadının sözüne ihtiyaç 
duyulan, söz hakkının olduğu ve dola-
yısıyla kendi sözünü yaratma, sesini 
duyurma mecburiyetinin olduğu bir ya-
pıda ancak, bu önemli meselemize deva 
bulabiliriz.

feminizmin, diğer pek çok siyasi 
hareketten farklı olarak birbirinden ba-
ğımsız olmasa da ayrı duran hedefleri 
var. bunlardan birincisi, uzun bir vade-

de, devrimci kopuşmalar aracılığıyla 
gerçekleşecek bir devrimin programının 
ve tabii kendisinin inşası. evet, program 
anlamında, mary wallstonecraft’ın “ka-
dınlarla erkekler arasındaki farkın cinsel 
arzu uyandırmak dışında hiçbir sonucu-
nun olmaması” önerisi neredeyse yeterli 
bir başlangıç noktası. neredeyse yeterli 
diyorum çünkü ben de dahil pek çoğu-
muz, böyle bir sonuca bile ihtiyacımız 
olmadığını, cinsel arzunun da cinsiyet-
lendirilmeden yaşanabileceğini düşünü-
yoruz. ama bu program, bugünkü müca-
delemize de yön vereceği için bir solukta 
halledilmeyecek bir mesele. ancak şunu 
hatırlatmak isterim: feminizm, temel 
hedefi -izninizle altını çizerek ısrar edi-
yorum-  ileride gerçekleşecek bir dev-
rim için kitleleri mobilize etmek üzere 
güç toplamak değil, o yüzden örgütlen-
me modelleri hiçbir biçimde bu türden 
hareketlere benzeyemez. burada bir pa-
rantez açmak istiyorum. feminizm, za-
man zaman kitleselleşse de bir kitle ha-
reketi değil ama geniş kadın kitlelerinin 
hayatını değiştirdi. feminizm, nüfusun 
çoğunluğunun eğilimlerini yansıtma 
anlamında ‘demokratik’ bir hareket de 
değil. hatta, temsil ettiği kesimin, yani 
kadınların, ihtiyaçlarını yansıtsa bile, fi-
kirlerini yansıttığını söylemek zor; çün-
kü erkek egemenliğinin taşıyıcısı olan 
ideolojik aygıtlar kadınları ihtiyaçların-
dan farklı bir bilinçle ‘zehirliyor’. ay-
rıca, erkek egemenliğinin başka tahak-
küm ilişkilerinden farklı bir boyutu var. 
kadınların erkeklerle, yani egemenlerle 
kurdukları sevgi ve aşk ilişkisi de ideo-
lojik olarak güçsüzleşmelerine yol aça-

iyi ki feministiz
feminizm çok şey vaat ediyor bize. vicdan azaplarımızdan azade, daha özgür, daha mutlu bir 
hayat, kızlarımızın bizden daha özgür yaşamaları imkânı ve bütünüyle özgür bir gelecek…

DOSYA

ayşe düzkan

slovenya çağdaş feminist sanat sergisi “Kadınlar Geliyor!”dan

var. Ne var ki, bu iki kategoriyi birbi-
rinden koparmak da pek mümkün değil: 
Toplumsal cinsiyet düzeninde işgal etti-
ğimiz konum her zaman ait olduğumuz 
sınıf, ırk, etnisite, milliyet tarafından 
dolayımlanıyor. Kürt anne olmakla Türk 
anne olmak, şirket yöneticisi ‘dul’ ka-
dın olmakla ‘dul’ kadın işçi olmak farklı 
deneyimler. Yine de, babalık karşısında 
konumlandırıldığında, annelik ideoloji-
sinin hem Kürt hem Türk kadınları nasıl 
denetlediğini; ya da hangi sınıftan olur-
sa olsun erkeklerin ‘dul’ kadınlara nasıl 
sahiplik tasladığını görmek mümkün. 

Bu kavramlaştırmada biraz ilerleye-
lim. Kendi içinde çok çeşitli farklılıklar 
içeren bir toplumsal grup olan kadın-
ların kolektif bir politik özne olarak 
davranmaları mümkün mü, ya da nasıl 
mümkün? Kadınların bir egemenlik 
ilişkisinin ezilen tarafı olarak bir top-
lumsal grup oluşturması, kendiliğin-
den bir politik özne haline gelmelerini 
sağlamıyor. Bu düzlemde ‘biz kadınlar’ 
demenin hep bir dışlayıcılığı var. Ancak 
bu ezilmişlik zemini üzerinde, feminist 
bilinç ve politika dolayımıyla, kadın-
ların birbirinden farklılaşan dolaysız 
ihtiyaçlarını ortak çıkarlar, öfkelerini 
ortak bir isyan olarak kurmak mümkün. 
Başka türlü söyleyecek olursak, kadın-
lar kendiliğinden kız kardeş olmasalar 
da, feminizmin önünü açtığı bir kadın 
dayanışması kurabilirler: Kendi hayat-
larından farklı hayatları olan kadınların 
durumuyla kendilerininki arasındaki 
bağlantıları anlayabilirler. Farklı ka-
dınlık durumları, erkeklerin egemenli-
ği karşısında, patriyarkal düzen içinde, 
birbirleriyle bağlantılı olarak kurulan 
ve birbirini pekiştiren konumlar. Tam 
da bu yüzden, bu gerçekliğe ilişkin bir 
algı olan feminist bilinç mümkün ve 
birlikte, kolektif bir politik özne olarak 
davranmak bir imkan. 

Bu anlatımla birlikte, politik özne et-
rafında dönen tartışmaların ilkine doğru 
bir açılım yapmış oluyoruz. Kadınların 
erkekler tarafından ezilmelerinin, bu 
nesnelliğin, onların kendilerini politik 
bir özne olarak kurmaları için bir potan-
siyel sunduğunu ileri sürmekle, bu im-
kanı, paylaşılan politik ilkelerde (eşit-
lik/adalet) aramak arasındaki farka doğ-
ru… Her iki argüman da bu öznenin po-
litik olarak kurulduğunu kabul ediyor; 
ama ilk durumda kadınların “negatif 
ortaklığı” onların neden/nasıl politik bir 
özne olarak davranabileceklerine ilişkin 
bir açıklama sunarken, ikinci durumda 
bunu açıklayan ilkeler/idealler.2 Ya da 
şöyle söyleyebiliriz: Kadınların farklı 
ezilmişlik konumlarından kaynaklanan 
dolaysız ihtiyaçları arasında bağlantılar/

köprüler kurarak bu ihtiyaçları ortakla-
şılan çıkarlar biçiminde politikleştire-
biliriz. Bunu yapabildiğimizde, politik 
özne oluşu, kadınların bedenleri ve 
emeklerine erkekler tarafından el kon-
masına karşı çıkışlarında temellendiri-
yoruz ve toplumsal ilişkileri bu doğrul-
tuda dönüştürmeyi hedefliyoruz demek-
tir. Buna karşılık, erkeklerle kadınlar 
arasındaki çıkar çatışmasında bir politik 
özne oluş imkanı bulmadığımızda, eli-
mizde kalan yalnızca, eşitlik ve adalet 
gibi kimi evrensel ölçütler olacaktır.

Bu tartışma, tanımlara ilişkin aka-
demik bir tartışma değil. Kadınların 
politik bir özne olarak davranmalarının 
imkanını salt politik ilke ve ideallerden 
türettiğimizde, bu öznenin içine bu il-
keleri benimseyen herkes, kadınların 
yanı sıra erkekler de girebilir.3 Oysa 
bu birlikteliğin zemini kadınların nes-
nel konumlarından kaynaklanan dolay-
sız ihtiyaçlarıysa ve feminist bilinç bu 
dolaysız ihtiyaçlar arasında bağlantılar 
kurmak anlamına geliyorsa, bu özneye 
nesnel olarak ezen konumunda yer alan 
erkekler dahil değildir. Niyetleri, yakla-
şımları, tahlilleri ne olursa olsun, nesnel 
konumları onları, kadınlar karşısında 
avantajlı, üstün, muktedir kılar. İradi 
bir çabayla bu çıkarlarından vazgeçen 
erkek ise pek az görülmüştür… Böy-
le bakıldığında, kendilerini bir politik 
özne olarak kurmuş olan kadınlar bir 
çatışmanın tarafıdırlar; politik olarak 
çatıştıkları erkeklerle aynı kolektif özne 
içinde yer almalarında en azından bir 
tuhaflık vardır.

Kolektif özneye kimlerin dahil ola-
cağına ilişkin ikinci bir tartışma ise, 
feminist politikayı kadın/erkek ikili 

karşıtlığı üzerinden kurmanın ve femi-
nizmin öznesini kadınlarla sınırlamanın 
heteroseksizm ve transfobiyi beslediği 
tezinden türüyor. Deniyor ki, patriyar-
kaya karşı çıkan, onu tehdit eden poli-
tikalarıyla gey, biseksüel, trans erkekler 
ve queer’ler de feminist öznenin bir 
parçasıdırlar. Bu özneyi kadınlarla sı-
nırlamak özcülüktür, biyolojizmdir… 
Gey, biseksüel, trans olmanın kendisi-
nin heteroseksist patriyarkayla çeliştiği 
doğru olmakla birlikte, patriyarka ikili 
toplumsal cinsiyet düzenini bir ger-
çeklik olarak kurmuştur. Bu toplumsal 
cinsiyet düzeninin maddi dayanakla-
rı, maddi bir direnci vardır. Üzerinden 
atlanamayacak bir dirençtir bu. Ancak 
içinden geçilerek, yani kadınlar üze-
rindeki erkek baskısını ve egemenliğini 
hedefine alan politikalarla aşılabilir, üs-
tesinden gelinebilir. Kısacası, bu politi-
kaların ekseninde erkek/kadın çatışması 
yer almak zorundadır.

Feminizmi, insan hakları, adalet, 
demokrasi mücadelesi türünden özne-
si muğlak mücadelelerden ayıran, onu 
başlı başına politik bir hareket yapan, 
tam da iki toplumsal grup arasındaki 
iktidar ilişkisine ve çıkar çatışmasına 
yanıt olarak ortaya çıkmış olması. Bu 
gruplardan birisi politik mücadelesini 
örer ve kendini politik bir özne olarak 
kurarken karşı tarafın bu işin dışında 
kalması size de daha makul gelmiyor 
mu? 
__________________________
1 Aksu Bora, “Çirkin Bir Nefret İdeolojisi Olarak 
Feminizm”, Amargi, sayı 10 (Güz 2008).
2 Bu tartışma için bkz. Aksu Bora, “Feminizm: 
Sınırlar ve İhlâl İmkânı”, Birikim, sayı 184 – 185 
(Ağustos-Eylül 2004); Aksu Bora/Gülnur Acar 
Savran, “Yeniden Üretim Üzerine” (söyleşi, Ase-

DOSYA



22 23feminist
  politika

feminist
  politika

DOSYA

Kadınların ezilmesi üstüne söylenenler yaşanan acıdan hareketle söylenmediğinde 
kadınlar sanki başkalarından söz ediyormuş gibi oluyor, ezilen kendinden değil de 
ötekilerden söz eder gibi

Feminizm Türkiye’de görünür 
hale geldikten sonra hareket 
hızla ivme kazandı. Siyasal 
yelpazede kadın haklarından 

söz etmeyen kalmadı. Pozitif ayrımcı-
lık AKP’ye kadar ulaştı. Feminist saf-
ları asıl kalabalıklaştıran kadınlar hâlâ 
ev kadınları değil, çoğu öğrenci. Kadın 
haklarını yeni bir siyasal alan olarak gö-
ren de orada, erkek egemenliğine karşı 
kişisel öfkesine yer arayan da. Kadın 
araştırmalarının üniversiteye girdiği bir 
dönemde, herkesin eşit ücret talebinden 
haberdar olduğu, kadınlara karşı şidde-
tin sözde kabul görmediği, eşcinsellerin, 
travestilerin örgütlendiği ve bu örgüt-
lenmenin meşru görüldüğü durumda bi-
linç yükseltme gruplarına ne hacet? Ya 
da başka bir şekilde söylemek istersek; 
beş-on kadın bir araya gelip kadınlık du-
rumlarını konuşmuş, bunun kadınların 
özgürleşmesine nasıl bir yararı olabilir?

Yakın bir zamanda Amargi dergisin-
de “kıskançlığın politikası nasıl yapılır” 
üstüne düşünmeye çalışmıştım. Oradan 
devam etmek istiyorum: Kadınların 
nüfusun yarısı oldukları halde azınlık 
psikolojisine hapsolduklarını iddia etti-
ğim yerden; dayanışmayı tüm kadınlara 
yaymanın yolunu bulmak zorunda oldu-
ğumuzu söylemeye çalıştığım yerden. 
Azınlık bir cemaatte büyümüş olmanın 
kadın olarak başkaldırmamı nasıl etki-
lediğine değinmiş ve azınlıkların ha-
yatta kalmak için geliştirdikleri cemaat 
dayanışmasını arttırmaya ihtiyacımız 
olduğundan dem vurmuştum. Cemaat 
sözcüğü bazı arkadaşlarımı irkiltmişti, 
“kimlik politikası mı öneriyorsun?” de-
yip dudak bükmüşlerdi.

Bilinç yükseltme pratiğinin kadınla-
rın kendileri için politika yapmalarının 
temel yöntemlerinden olduğunu, ezil-
meyi kendi deneyiminden hareketle ta-
rif etmenin sözünü ettiğim dayanışmayı 
arttıracağını düşündüğümü anlatmaya 
çalışacağım. Ancak 70’lerde belli bir 
bağlamda ortaya çıkan, kendi içindeki 
ezilmişliği keşif uygulamasının, bugün 
de etkili olabilmesi için muhtemelen 
yeni kurallar, yeni dikkatler gerekecek. 
Cinsellikten bile söz edilse; kendinden 
söz etme, iç dökmenin, destek arama-
nın dışına çıkmak, genelleme ve şablon 

düzeyinden kaçınmak zorunda olacak. 
Yeni gelenlerin, küçük ve kapalı grup-
larda, önceden belirlenmiş konuları, 
konuşulanların mutlaka orada kalması 
kaydıyla, ‘ben’le başlayan cümlelerle 
belirli bir süre boyunca paylaşmaya ça-
lıştıkları, sonra da fark ettiklerini isim 
vermeden başka gruplarla ortaklaştı-
racak biçimde kaleme alacakları bir 
deneyim... Aile/iş/siyaset ortamlarında 
yaşanan cinsiyetçilikler, horlanmalar, 
tacizler, verilen/verilemeyen tepkiler, 
göz açan olaylar vs. vs...

Kadınlar, sınıfları çatışan ailelerde 
doğar, sınıfları çatışan erkeklerle evle-
nirler, bunun sonucunda oluşan somut 
farklar gündelik hayatlarında öne çıkar; 
kimi kadın zengin, kimi yoksuldur, kimi 
yabancı dil bilir, kimi ancak okur yazar. 
Gerçeğin bu yanı aslında, bütün kadın-
ların ikinci cins olduğunun, erkekler 
tarafından baskı altında tutulduğunun, 
ezildiğinin, sömürüldüğünün, ev dışın-
da da iş bulduğunda daha ucuza çalış-
mak zorunda bırakıldığının üstünü örter, 
bunu gözden kaçırtır. Ezilen bir gruba 
ait olma durumu cazip olmadığından, 
kabul edilmesi zaten zorken kadınların 
arasındaki farklara odaklanıp arkasına 
sığınmak, kendi ezilme durumunu yok 
saymayı, giderek bu duruma katlan-
mayı kolaylaştırır. Ezilme ‘bizim’ gibi 
olmayan kadınları ilgilendirir, şiddet 
yanımıza uğramamıştır, kadınlar için 

bir şey yapmak ille de kendimiz için bir 
şey yapmak anlamına gelmek zorunda 
değildir... gibi yıllardır duyduğumuz 
yalanlar… Feminizm bunun tam tersini 
söylemeye çalıştığı için kendine özgü 
yöntemler de geliştirmek zorunda kaldı: 
Kendi için politika yapmayı değersiz ya 
da ayıp olmaktan çıkardı, beyaz atlı bil-
diğimiz, değerlerini benimseyip, bazen 
benzemeye çalıştığımız erkeklerin çek-
tiklerimizin baş nedeni olduğunu kabul 
ettirdi. Dahası, ezilmemizin erkeklerin 
tümüne yaradığını ortaya döktü. Eli te-
miz erkek olmadığını da...

Ancak bu fikirlerin kendiliğinden ge-
lişeceğini ya da gündemde kalacaklarını 
beklemek hayal olur. Ya da kadın araş-
tırmalarında okunarak kabul görecekle-
rini. Çeşitli feminist teoriler, meşruiyet 
kazansalar da, üniversitede öğrenilerek 
bilinç değişikliği yaratmadan bilgi dü-
zeyinde kalabiliyor.

Oysa kadınların özgürleşmesine ger-
çekten taraf olmak için bilinç değişikli-
ğine ihtiyaç olduğunu hatırlatmakta ya-
rar var. Çünkü, kadınları oldukları yerde 
tutmanın bin bir yolu var; kadınların 
mücadelesi sayesinde kaba yasaklarla 
kaba kuvvet artık eskisi kadar meşru 
olmadığından, onlara ihtiyaç kalmadan 
da toplumun kadınlardan beklediğini 
yaptırmak için icat edilmiş değer yargı-
ları, özlemler, beklentiler, her gün yeni 
kılıflarla karşımıza çıkarılıyor. Nitekim 

Bilinç yükseltme hâlâ gerekli mi? 

Stella Ovadia

biliyor. (bunlar, bizim gibi bilinçleriyle 
erkek egemenliğinin varlığını fark etmiş 
olan feminist kadınlar da dahil her kadın 
için geçerli.) erkeklerin dayağını makul 
bulan kadınların çoğunlukta olması ihti-
mali bile yüksek. o yüzden, feminizmin 
jakoben bir hareket olduğunu söylemek 
çok yanlış olmaz. bunun en belirgin ol-
duğu alan ise güncel mücadele.    

ki bu feminizmin, bir diğer önemli 
hedefini oluşturuyor. patriyarkanın ala-
nını daraltmak, yani yasaları değiştir-
mek, kadına yönelik şiddeti geriletmek 
vb için yürüttüğümüz mücadele bunun 
bir parçası. yürüyüş, suçluların teşhiri, 
korsan pankart, basın açıklaması, bildi-
ri, baskın, eylem… ama işimizi bununla 
sınırlı tutmak mümkün değil. örneğin, 
eğer edebiyat kadınların gerçek duy-
gularını aktarmazsa (mesela, her cinsel 
birleşmede orgazm olduklarını iddia 
ederse), müzik farklı romantik model-
ler sunmazsa, sinema kadınlara yer ver-
mezse vb… yani örneğin hukukta sağla-
dığımız bir değişikliği kadın ve erkek-
lerin bilinçlerini değiştirecek şeylerle 
bütünlemezsek ilerlememiz zor. on yıl 
sonra, kazandığımızın geri alınma riski 
de cabası. kadınların ruhuna, toplumun 
dokusuna sinmeyen hiçbir kazanım ka-
zanılmış sayılmaz.

burada bir parantez daha açmak is-
tiyorum. insanların bilincini değiştir-
menin pek çok aracı var. propaganda 
yaparsınız, bilgi sunarsınız, tartışırsınız, 
hayat gösterir zaten vb… ama cinsiyetle 
ilgili konularda bilincimizi değiştirmek 
yeterli olmuyor. özellikle heteroseksizm 
ve heteronormativite konusunda (ama 
sadece bunlar da değil) bilinçdışımız da 
çok önemli bir alan. evliliğin bir baskı 
ve sömürü kurumu olduğunun bilin-

cine vardığınızda bile, sizi koruyacak 
gibi duran, kendinizden güçlü, daha iri 
erkeklere aşık olmaktan vazgeçmeyebi-
lirsiniz çünkü o romantik kalıp bilinç-
dışınıza nakşolmuştur. ve bilinçdışınızı 
etkileyecek araç, örneğin basın açıkla-
ması değil.

burada üçüncü hedefi ele alabiliriz. 
feminizm tek tek kadınların hayatını 
değiştirir. bunu sadece bütün toplum 
üzerinde yarattığı etkiyle yapmaz. aile 
içi şiddetin suç sayılması, bu suç işlen-

diğinde mutlaka cezalandırılmasının 
sağlanması hepimizin hayatını etkiliyor, 
ama dayak yiyen kadınların başvura-
bileceği sığınaklara, bu sığınaklardan 
binlercesinin kurulmasına, iğneyle kuyu 
kazar gibi işletilmesine de ihtiyacımız 
var. 

sadece bu da değil. tek tek her kadı-
nın, hepimizin güçlenmesi gerek. çünkü 
patriyarka toplumsal bir sistem ama her 
kadın patriyarkayla tek başına ve sık 

sık onun tek bir erkekte vücut bulmuş 
haliyle yüz yüze geliyor. örneğin, bizi 
cinsel tacize karşı koruyacak yasalar, 
düzenlemeler, tüzük maddeleri olması 
çok önemli. ama tek tek her birimizin 
karşımızdaki erkeği kendimizden uzak-
laştıracak, bir biçimde “hayır” diyecek 
güce ulaşması da gerekiyor. sadece bu 
da değil. evet, tutup boksör olacak deği-
liz ama toplumun bize dayattığı kırılgan 
kadın imgesiyle vedalaşmak, savunma 
tekniklerini öğrenmek de önemsiz değil. 
(kadınlar için geliştirilen bir savunma 
sanatı olan wendo’yu anmak isterim.) 

burada değinmek istediğim bir nokta 
var. komünist bir militan, bir devrimci 
olmak büyük fedakarlıklar gerektirir ve 
bu anlamda bir kahramanlık ve özveri 
öyküsü olabilir. ama sınıf bilincine sa-
hip olmak bir emekçinin hayatını olum-
lu yönde etkiler. sendikal mücadeleye 
girer, uzun vadede ücreti artar, daha 
müreffeh yaşar vb. biz de herhangi bir 
insanı toplumsal mücadeleye, kahraman 
olması ve fedakarlıklarda bulunması 
için davet etmeyiz.

bunlar özellikle feminizm için geçer-
li. feminizm, gündelik hayatımızı zor-
laştıran, vicdanımızı rahatlatmak için 
uymamız gereken bir kararlar ve has-
sasiyetler silsilesi değil. o, patriyarka-
nın bizi sıkıştırdığı alanda birbirimizle 
temas etmemizi sağlayan bir ağaç, bize 
uzanan bir dal, karşımızdaki düşmanla 
savaşabileceğimiz bir silah, kelimenin 
en olumlu aydınlanmacı anlamıyla, yo-
lumuzu aydınlatan bir ışık. feminizm 
sayesinde daha güçlü, daha özgür, daha 
mutlu yaşıyoruz. eğer böyle hissetmi-
yorsak feminizm algımızda bir sorun 
olmalı. iyi ki feministiz, dünyanın, bir-
birimizin ve kendimizin en çok buna 

DOSYA

evliliğin bir baskı ve 
sömürü kurumu olduğunun 
bilincine vardığınızda bile, 
sizi koruyacak gibi duran, 

kendinizden güçlü, 
daha iri erkeklere aşık 

olmaktan vazgeçmemiş 
olabilirsiniz çünkü 
o romantik kalıp 

bilinçdışınıza nakşolmuştur. 
ve bilinçdışınızı 

etkileyecek araç, örneğin 
basın açıklaması değil

“kadınlar birleşin!”
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Feministler 1987 
yılında “Dayağa 
Karşı Dayanışma 
Kampanyas ı”y la 

ilk kez sokağa çıkmışlardı. 
Bu kampanyayı farklı fe-
minist gruplar ve ‘münferit’ 
feministler birlikte düzenle-
diler. Feminist gruplar ken-
dilerini örgütlerken, kadın-
lar arasında bir hiyerarşinin 
doğmaması ve dolayısıyla 
kadın dayanışmasının zayıf-
latılmaması için özen gös-
teriyorlardı: Kişiselliği yok 
etmeden kararlar kolektif 
olarak alınmaya çalışılıyor; 
işler rotasyonla ve gönüllülük 
üzerinden örgütleniyordu. Fa-
aliyetler, oylama ve azınlığın 
çoğunluğa tabi olmasıyla de-
ğil, ikna yöntemiyle götürülü-
yordu. Bu gruplardaki kadınla-
rın bir kısmı feminist hareketin 
en özgün örgütlenme biçimi 
olan bilinç yükseltme yapıyor-
lardı: Kadınlar bir araya gelerek 
kendi özel hayatlarını konuşu-
yor ve özel hayatta yaşanan ezil-
menin çeşitli boyutlarını payla-
şarak özel alanın politikliğini 
beraberce ortaya çıkarıyorlardı. 
Feminizmin öznesinin kadınlar 
olduğu, kadınların kendi kurtu-
luşlarını hem politik hem pratik 
olarak erkeklerden bağımsız ör-
gütlemesinin gerekliliği bir ilke 
olarak öne çıkarılıyordu. Bu ilke, 
kadınların mücadelesini bir faali-
yet alanı olarak gören ve kurtu-
luşlarının ‘kadın-erkek el ele’ bir 
mücadeleyle sağlanacağını düşü-
nen sosyalist solla da bizi ayıran 
en önemli noktaydı. 

Kampanya faaliyetleri de bu 
ilkelerle yürütülmeye çalışılı-
yordu. “Dayağa Karşı Daya-
nışma Kampanyası”, “Cinsel 
Tacize Karşı Kampanya” ve 
“438’e Hayır Kampanyası” 
bütün kadınları kapsayan 

hedeflerle örüldü. Kampanya toplan-
tıları her kadının katılımına açık ya-
pılıyor ve kampanyanın bütün araç-
ları kolektif bir şekilde üretiliyordu. 
Dayak, taciz, tecavüz, iffet konuları 
kendi hayatımızdan ve deneyimleri-
mizden yola çıkarak tartışılıyordu. 
Politika üretirken kendi hayatımızı 
da değiştiriyorduk. Kimse kimseyi 
eğitmeye, kurtarmaya soyunmuyor, 
kadınlar kendileri için mücadele edi-
yorlardı.

90’lı yıllarla birlikte feminizm 
kurumsallaşmaya başladı. Ancak bu 
kurumsallaşma, feminizmin özgün 
örgütlenme modeli olan küçük grup-
lara dayalı kampanyalar ve bilinç 
yükseltme deneyimlerinden giderek 
uzaklaşarak gerçekleşiyordu. Şiddet 
gören kadınlarla dayanışma ve onlara 
hizmet götürmeyi hedefleyen örgüt-
lenmelerin sayısı hızla arttı. Bu ör-
gütlenmelerin tamamına yakını faali-
yetlerini projelendirerek fon bulmaya 
çalışıyordu. Üniversitelerde “Kadın 
Araştırmaları Merkezleri”, devlet ka-
tında “Kadınların Statüsü ve Sorunla-
rı Genel Müdürlüğü ve Aile Araştır-
ma Kurumu” da bu yıllarda kuruldu.

Bu dönemde feminizmin sözü kar-
ma örgütlere de taşınıyordu. Sosya-
list gruplardan KESK’e kadar uzanan 
bir siyasi yelpazede kadınlar, femi-
nizmin açtığı kanaldan güç alarak ve 
onun argümanlarından yararlanarak, 
hem karma örgütler hem de kadın ha-
reketi içinde kendilerine kadın grup-
ları olarak yer açtılar. Bu örgütlenme 
tarzı kimi kazanımlara yol açtı. Öte 
yandan, karma örgütlerdeki kadın 
grupları kendilerini bağımsız feminist 
örgütlenmelerin kimi zaman önünde, 
çoğu zaman da kadın kurtuluş hareke-
tinin eşit bileşeni olarak görüyorlardı. 
Feminist örgütlenmelerle karma grup 
kadın örgütlenmeleri arasındaki fark 
silikleşiyordu. Bu durum hem politik 
bir hareket olarak feminizmi hem de 
bağımsız bir feminist hareketin kar-
ma gruplar üzerindeki baskı gücünü, 
dolayısıyla karma örgütlerde müca-
dele eden kadınların yaptırım gücünü 
zayıflattı. 
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Politika üretirken kendi hayatımızı da değiştiriyorduk. 
Kimse kimseyi eğitmeye, kurtarmaya soyunmuyor, 
kadınlar kendileri için mücadele ediyorlardı

Örgütlenme: 
Nereden nereye?

Filiz Karakuş

DOSYA
erkek egemenliği tarih öncesinden bu 
yana kendini yenilemenin yolunu bul-
masa, teknolojik açıdan en ileri ülke ve 
sektörlerde kadın-erkek gelir farkları 
günümüze kadar sürer miydi?

Bilinç yükseltme pratiği kadınlar 
arasındaki farkların arkasında yatan 
genel resmi yeniden görmeyi mümkün 
kılabilir, çünkü küçük gruplarda konuş-
mak farklı ortamlardan kadınların özel 
hayatlarında benzer şeyler yaşadıkla-
rını fark etmesine yardım edebilir. En 
mahrem sorunların ortak olduğunu fark 
etmek bu sorunların bireysel çözümü 
olmadığını da fark ettirebilir. Üstelik, 
ve bence en önemlisi, nasıl davrandığı-
mızı, karar verdiğimizi; yargılarımızın 
nereden geldiğini, neye hizmet ettiğini; 
nelere bakmaya öncelik tanıdığımızı, 
insanın nasıl düşündüğünü ancak kendi-
mizden bahsederek anlayabiliriz. Bilinç 
yükseltme gruplarında kadınlık durumu 
somut taleplere dönüştürülmek üzere 
konuşulmaz; çeşitli durumlarda nasıl 
hissettiğimiz, ezilmeye, susmaya nasıl 
razı edildiğimiz, nelerden korktuğumuz, 
çekindiğimiz, utandığımız ortaya çıka-
rılmaya çalışılır. İşten yorgun geldim bir 
de yemek yaptım (çifte mesai saptama-
sı) / kocam kahve getir dediğinde karşı 
çıkamadım (uslu kız refleksini açık et-
mek) arasındaki fark... 

Kadınların durumu 70’lerde bir 
araya gelen feministler tarafından dil-
lendirildi, bunları ilk anlatan romanlar 
çok sattı, ama şimdi kimsenin Marilyn 
French okuyarak bilinçlendiğini sanmı-
yorum. O günlerde keşfedilenler bugün 
bildik sayılıyor. Herkes feminist oldu! 
Oysa hiç emin değilim gerçekten bilin-
diğine. Feminist hareket sayesinde gö-
rünürlük kazanmış ve meşrulaşmış olan 
bir keşif, artık keşif olmaktan çı-
kıyor ve varsayım halini alıyor. 
Harekete geçirme, şaşkınlık ve 
öfke yaratma gücü kalmı-
yor. Yeni bir siyaset ala-
nına eski siyaset yapma 
biçimleri hakim olabili-
yor. Kadınların özgür-
leşmesi için mücadele, 
kadın politikası yap-
mak denen şey, başka 
alanların biçimleriyle 
yapılmaya çalışılıyor. 
Feminizmin yapmaya ça-
lıştığı politikanın özel alanın 
politikası olduğu unutulu-
yor, unutturuluyor. Kadın-
ların ezilmesi üstüne söyle-
nenler yaşanan acıdan hareketle 
söylenmediğinde, kadınlar sanki 
başkalarından söz ediyormuş gibi olu-
yor, ezilen kendinden değil de ötekiler-

den söz eder gibi. Oysa C. Delphy’nin 
son kitabında hatırlattığı üzere “kadın-
lar kendileri için yardımseverlik yaptık-
larında” isyan gücünü kaybediyorlar.

Bilinç yükseltme Türkiye’de ha-
reketin genişleme aracı olmadı hiçbir 
zaman. Yani Amerikan feministlerinin 
“harekete yeni katılan her 10 kadın bir 

araya gelir ve kendinden konuşur” ilke-
si örgütlenme yolu olarak kabul görme-
di. Kadın Çevresi Yayınları’ndan çıkan 
Kadınlık Durumu’nun önsözünde akta-
rılan küçük grup türünden gruplar yay-
gınlaşmadı, kendinden konuşma kolek-
tifleşmedi, kapalı kapılar ardında yaşa-
nan acılar başka kadınların kullanımına 
sunulmadı. Gerçekten özel olan politik 
olamadı bir türlü. Bü-

y ü k 

bir hızla siyaset ortamına atılıverdi.
Bugün de kendinden konuşmanın 

gerektirdiği güven ortamı her zaman 
kurulamadığından ya da imza toplamak, 
protesto etmek çok vakit aldığından, ek-
sikliği hissedilse de bu tür grup çalışma-
sı pek ilgi görmüyor.

Oysa bilinç yükseltme grupları dü-
şüncelerimizi özgürleştirmeye yaraya-
cağı için önemli. Farklı yerlerden gelen 
kadınlar arasında dayanışmayı arttır-
mak için önemli. Erkek egemenliğinin 
etkilerinin izini sürmek, ezenlere nere-
lerde benzediğimizi, benzemeyi tercih 
ettiğimizi fark etmek için, neyi nasıl 
düşündüğümüzü anlamak için önemli.

Çünkü, kanımca, bizi ekonomik du-
rum, savaş hali kadar baskı altında tutan 
,gerçekten farklı, kendine özgü ve ken-
dinden yana düşünmemizin önlenmesi-
dir. Kendi içimizde kendi çıkarlarımıza 
aykırı değerler, ezberler, çekinmeler, 
taşıyor olmamızdır. Yüzleşmek isteme-
diğimiz çelişkileri içimizde barındıra-
rak kadın politikası yapmaya çalışıyor 
olmamızdır. 

Bilinç yükseltme grupları kadın po-
litikası yapmanın önce kendi ve kendi 
gibileri için politika yapmak olduğunu 
unutmamızı önleyebilir. Hâlâ içimizde 
gizlice barınan ırkçı, cinsiyetçi, milli-
yetçi ön yargılar olduğunu, ancak neler 
düşündüğümüzü, ya da söylediğimizi 
küçük ve güvenli ortamlarda konuşa-
rak fark edebiliriz. Bunları fark etmek 
kendimizi derinden sarsmak için yeter-
li olur bazen ve bazen gerçek bir yüz-
leşme insanı değiştirebilir, en azından 
kendiyle daha barışık olmanın yollarını 
aramasına neden olabilir. Çünkü yaygın 
bir kadın dayanışması için ırkçı, milli-

yetçi ve cinsiyetçi ön yargıları aşmak 
zorundayız. Ön yargı sahibi olabilece-

ğimizi kabul edip bu ön yargılar-
la yüzleşmeden ancak çok dar 
bir birliktelik geliştirebiliriz. 
En bize benzeyenle bir araya 

gelme gibi. Ya da yaygın 
ama yüzeysel ve gerçek 
dayanışmalara yol açma-
yacak yoldaşlıklar. Kar-

ma örgütlerde feminist 
politika yapmaya çalı-
şan kadınların ve onlarla 

birlikte politika yapmak 
isteyenlerin yaşadıkları aç-
mazlar gibi: Derin bir deği-

şim sağlanmadan girişilmiş 
bir ‘kadın politikası’ önünde so-
nunda ‘aile’ çıkarlarının hakim 

olmasını önleyemiyor ve kadın 
dayanışması kol kırılır yen içinde kalır 
düsturuna feda edilebiliyor. 

Feminizm kendine özgü 
yöntemler de geliştirmek 
zorunda kaldı: Kendi için 
politika yapmayı değersiz 

ya da ayıp olmaktan çıkardı, 
beyaz atlı bildiğimiz, 

değerlerini benimseyip, 
bazen benzemeye 

çalıştığımız erkeklerin 
çektiklerimizin baş nedeni 

olduğunu kabul ettirdi. 
Dahası, ezilmemizin 
erkeklerin tümüne 

yaradığını ortaya döktü
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karşı çıkıyordu. Bu kampanya-
larda ortaya konan politikalar, 
erkek egemenliğini bütünlüklü 
bir politik sistem olarak gö-
ren ve kadınları bu egemenlik 
karşısında kolektif bir politik 
özne olarak kurmayı hedefle-
yen bir feminizm anlayışın-
dan besleniyordu.

Sosyalist Feminist    
Kolektif deneyimi

Kampanyalar sonrası 
sosyalist feministlere açık 
çağrı ve doğrudan katılım 
ile bir araya gelen kadınlar 
olarak Sosyalist Feminist 
Kolektif’i oluşturduk. Zor 
bir yolculuğa çıkmıştık. 
Kadınlık durumunun bü-
tün veçhelerine, feminist 
politikanın bütününe iliş-
kin söz söylemenin bir şey 
söylememek olduğu algısı 
çok yüksekti. Kendimizi er-
keklerden, devletten ve ser-
mayeden bağımsız politika 
yapma iddiasıyla ‘sınırlıyor-
duk.’ Feminizmin somut bir 
projeyle, feminist olmanın da 
akademik geçmişle birlikte 
tanımlandığı bir konjonktürde 
bunların dışında bir örgütlen-
meye alan açmak güçtü.

Bir anlamda yeniden başla-
dık. Yaş, deneyim, eğitim fark-
lılıklarının hiyerarşi yaratma-
ması için kimi önlemler almaya 
çalıştık. Yayın Komisyonu da-
hil bütün çalışma gruplarımız-
da rotasyon uyguluyoruz. Aktif 
tartışma toplantılarımız herkese 
açık yürüyor. Üç ayda bir çeşitli 
illerden gelen arkadaşlarla bu-
luşuyoruz. Politik metinlerimizi 
ortak üretmeye çalışıyoruz. Yılda 
bir yaptığımız kampımızda hem 
eğleniyoruz hem tartışıyoruz. Fa-
aliyetlerimizi tamamen dayanış-
mayla örgütlüyoruz.

Örgütlenirken çeşitli sorunlar 
ve tıkanıklıklar yaşadık/yaşıyo-
ruz. Kalabalıklaşmıştık. Grup 
içinde birbirimize değmemeye 
başlamıştık. Hayatımızı dönüş-
türme konusunda zorlanıyor-
duk. Kadınların kurtuluşuyla 
özne olarak değil dışsal iliş-
ki kurma alışkanlığı bizde de 
vardı/hâlâ var. Yaşadığımız 
kadınlık durumlarını birbi-
rimize anlatmakta, birbiri-

mizle dayanışmakta zorlanıyorduk. 
İstanbul’da bu zorlukları aşmak, bir-
birimizle yüz yüze ilişkiyi güçlendir-
mek ve feminist politikayı birlikte 
örmek için küçük gruplara ayrıldık. 
Dayanışmamızı ve katılımcı feminist 
siyaseti kısmen de olsa güçlendirdik. 
Bunları daha da geliştirmek için ara-
yışımız hâlâ sürüyor.

Hiç kuşku yok ki, tek bir kadının 
hayatını değiştirmek, ya da yasalarda 
kadınlar lehine değişikler yapılması-

nı sağlamak önemli. Ama bu hakların 
birçoğunu kullanılamaz hale getiren 
patriyarkaya karşı bütünlüklü siyaset 
yapmak da öyle. Sivil Toplum Kuru-
luşları adı altında kadın örgütlerine 
açılan alanı kadınlar lehine kazanım-
lar için ‘kullanırken’, kadınların çe-
şitli biçimlerde araçsallaştırılmasına; 
erkek egemen mekanizmaların içinde 
kaybolunmasına; oradaki çalışma tar-
zı ve ‘değer’lerin feminist harekete 
taşınarak o alanın içinde ve dışında 
feminist isyanın ‘evcilleştirilmesine’ 
karşı durabilmek için de örgütlenme-
leri çeşitlendirmeli, temas noktalarını 
arttırmalıyız. Güncel taleplerimizle 
kadınların kurtuluşu arasında köprü-
ler kurma çabası da bu örgütsel çeşit-
lilikle güçlenebilir. Yasal zorunluluk-
lar yüzünden feminist örgütlenmenin 
hukuki çatısının dernek, vakıf, koo-
peratif, dergi vb olmasından ziya-
de, kendini nasıl örgütlediği önemli. 
Geçici ve esnek örgütlenmelerden 
sürekli yapılara, dergi çevresindeki 
örgütlenmelerden inisiyatiflere, ey-
lem birliklerinden platformlara, Mor 
Çatı gibi tek bir somut hedefe yönelik 
örgütlenmelerden SFK gibi kadınlık 
durumunun bütün veçheleri üzerine 
politika üretmeye çalışan örgütlere 
kadar çeşitlilik gösteren bütün femi-
nist örgütlenmeler; aileden devlete, 
üretimden hukuka her alanda müca-

Hiç kuşku yok ki, tek 
bir kadının hayatını 
değiştirmek, ya da 

yasalarda kadınlar lehine 
değişikler yapılmasını 
sağlamak önemli. Ama 
bu hakların birçoğunu 

kullanılamaz hale getiren 
patriyarkaya karşı 
bütünlüklü siyaset 

yapmak da öyle

DOSYA
2000’li yıllara geldiğimizde 

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yüz-
lerce kadın örgütü kurulmuştu. Bu 
örgütlerde hareketin ilk yıllarındaki 
radikallik, çarpıcı eylem ve sözler, 
isyankar ve çatışmacı politika geri-
de bırakılmıştı. Somut projelerle, az 
sayıda da olsa kadınların hayatına 
değmek ve devlet ile ilişki içinde tüm 
kadınların yararlanabileceği yasal dü-
zenlemelerin yapılmasını sağlamak 
mücadelenin merkezine oturmuştu.

Avrupa Birliği’ne uyum dolayı-
sıyla gündeme gelen yasal düzenle-
meler sürecinde kadın örgütlerinin 
birçoğu sivil toplum kuruluşu (STK) 
olarak sürece müdahil oldular. Dev-
let ve özel sektörün yanı sıra üçüncü 
taraf olarak tanımlanan alan, kadın 
örgütleri tarafından giderek daha çok 

dolduruldu ve müzakere süreçlerin-
de kenardan, köşeden ve ortadan yer 
alındı. STK’laşan kadın örgütleri, 
daha çok kadını mücadelenin öznesi 
haline getirmeyi hedeflemeden ‘ka-
dınlar için’ mücadele yürüten örgüt-
ler haline geldiler. Bu örgütlerin bir-
çoğunda, projede çalışan kadınlar ile 
konu olan kadınlar arasındaki mesafe 
giderek açıldı. 

Kadın haklarını merkeze alan, do-
layısıyla sözünü ve eylem biçimini 
ona göre oluşturan yeni kampanyalar 
dönemine girilmişti. Uluslararası hu-
kukun kazanımları bu kampanyalarda 
önemli bir referanstı. Kampanya ko-
nusu olan hukuki çerçevenin en çok 
kazanımla yasalaşması hedefleniyor-
du. Dolayısıyla kurulan sözün radi-
kalliği öncelik taşımıyor ve sınırları 
belirli bir çerçeve üzerinden yoğun 
müzakere süreciyle sonuç alınmaya 
çalışılıyordu. Çok sayıda kadın gru-
bunun bir araya gelmesinin özel anla-
mı bu kampanyaların TBMM üzerin-

de baskı gücünü arttırmaktı. 
Bu bir araya geliş yeni ka-
dınların katılımını, kadınlar 
arasındaki dayanışmayı, farklı 
kadınlar arasında köprü kur-
mayı sağlayamıyordu. Kam-
panya süreci kadınların hayatını 
etkilemiyor, esas olarak kaza-
nılan haklar dolayımıyla kadın-
ların hayatının kolaylaşacağı ve 
değişeceği varsayılıyordu. 80’li 
yıllarda aramıza mesafe koydu-
ğumuz kimi örgütlenme ilkeleri 
bu kampanyalar sırasında yeniden 
hayatımıza girmişti: Temsil, söz-
cülük, ‘biz kadınlar’ söyleminden 
‘kadınlar için’ söylemine geçiş, 
uzman olmanın özel bir konum 
olarak yaşanmasına olanak sağ-
layan bir yapılanma, kadınların 
kurtuluşu açısından hukuki de-
ğişikliklerin bir araçtan amaca 
dönüşmesi, sahici değil temsili 
imzalarla ifade edilen bir ço-
ğunluğa dayanarak politika yap-
mak…

Aynı dönemde çeşitli vesi-
lelerle kurulan ve karma ör-
gütlerden kadınların da içinde 
yer aldığı kadın platformları 
bir örgütlenme biçimi olarak 
gittikçe yaygınlaştı. Bu plat-
formların sözleri genellikle 
içinde bulunulan karma grup-
ların politik eğilimlerine göre 
oluşuyor. Platform üyesi ka-
dın gruplarının büyük bir bö-
lümü, kadın politikasını bir 
alan mücadelesi olarak gör-
dükleri ve kadın grubu olma-
nın yanı sıra başka bir siyasi 
grubun hiyerarşisine dahil 
oldukları için bu platformlar 
kuruluş hedeflerinden uzak-
laşabiliyor ve platformlar 
kalıcı olamıyor.

2000’li yılların son çey-
reğinde örgütlenmede yeni 
bir kanal daha açıldı. Peş 
peşe çok sayıda kampan-
ya örgütlendi. Örgütlenme 
biçimleri bakımından hare-
ketin ilk yıllarındaki kapsa-
yıcılığı sağlayamasa da bu 
kampanyaların ortak özelliği, 
benimsedikleri politik hat: 
Novamed ve SSGSS Kam-
panyalarının sözü ve talepleri 
ücretli/ücretsiz emek kıskacını 
gevşetmek üzerinden kuruldu; 
“Vesikalılar Kampanyası” ise 
iffetli/iffetsiz kadın ayrımına 

Kampanya süreci kadınların 
hayatını etkilemiyor, esas 
olarak kazanılan haklar 
dolayımıyla kadınların 

hayatının kolaylaşacağı ve 
değişeceği varsayılıyordu. 

80’li yıllarda aramıza 
mesafe koyduğumuz kimi 

örgütlenme ilkeleri, bu 
kampanyalar sırasında 

yeniden hayatımıza girmişti
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‘Hayat tarzı’, ‘mahalle baskısı’, 

‘endişeli modern’ türünden tamlama-
lar politikanın odağına yerleştiğinde, 
yani politika ‘kültür’ün terimleriyle 
konuşulmaya başlandığında, ilk okka 
altına gidecekler, tabii ki kadınlardır.5 
Yaşam tarzı denilen şeyin sınırları 
onların bedenlerinden geçtiği için 
bu böyledir. Başörtüsü tartış-
masının anayasa tartışmasına 
hızla dönüşmesi, bunun işare-
tiydi- politik alanın en önem-
li fay hatlarından birinin tam 
göbeğindeydi bu konu çün-
kü.6 Buradaki tartışma açı-
sından önemli nokta, yaşam 
tarzı savunusunun kadınların 
eşitlik ve özgürlük mücadele-
leriyle çakıştığı bir noktada, fe-
minizmin nasıl biçimleneceğidir. 
Soyut ilkeler düzeyinde nispeten 
kolay hallolan bir ikilem, iş somut 
durumlara geldiğinde, çok karmaşık 
ve çözümü zor bir hal alabilir.

Özetle: Feminizm bir hayat tarzı 
savunusu olabilir mi? Kadınların eşit-
lik ve özgürlük mücadelelerini böyle 
bir çerçeve içinde anlamlandırabilir 
miyiz? Aynı soruyu bir başka biçimde 
de ifade edebiliriz: Gündelik ilişkile-
rin ve hayatın örgütlenişine müdahil 
olurken elimizdeki alet çantasında bir 
“hayat tarzı” anahtarı var mıdır? 

Hayat tarzı, son derece gündelik bir 
tınısı olmasına karşın, belki de en so-
yut kavramlardan biri. Somutlaşabildi-
ği noktalar, hep o ‘soyut’ tartışmaların 
düğümlendiği yerler oluyor: Kadınlar 
için özgürlük ne demektir? Kadınların 
yurttaş hakları dediğimizde nasıl bir 
çerçeve çizmeliyiz? Yurttaş hakları ile 
kadın özgürlüğünün çeliştiği durum-
lar olabilir mi? Ve 
tabii belirli ‘hayat 
tarzları’nın daya-
tıldığı durumlar: 
Şunu yapan oros-
pu, böyle giyinen 
namusludur, ka-
fanı ört, kafanı aç, 
şu saatte sokağa 
çıkma…

Tam da bu se-
beple, hayat tar-
zı, feministlerin 
gündeminden çı-
kamaz. O ya da 
bu hayat tarzını 
savunmak için 
değil,7 dayatılan 
hayat tarzlarını 
anlamak, çözmek, 
dağıtmak için. 

Gündelik hayata ve insanlar arası iliş-
kilerin örgütle- n i ş i n e 
bu tarz 

m ü -
d a h a l e - l e r i 
boşa çıkar- m a k , 
yeni alanlar, yeni iliş-
kiler, yeni nefes alma delik-
leri açabilmek için. Yani 
politik eyleme yer aç-
mak için. Do- layısıyla, 
feministlerin bu ‘hayat tarzı’ 
denilen kafes- le ilişkileri, 
ancak onu parçala- mak biçimin-
de olabilir bence. Bu anlamda femi-
nizm, yıkıcı olmak zorundadır.8 Söy-
lemesi kolay, yapması zor.

Aynı zamanda, politik eylemin hep 
bir inşa tarafı vardır: Sonradan yıka-
cak bile olsanız, ilişkiler, süreklilikler, 
çatılar, hikâyeler inşa etmeniz gere-

kir ki dünyayla 
ilişkiniz, üzerin-
de iziniz olsun. 
‘İnsanlar içinde 
olmak’, bütün bu 
inşa faaliyetiyle 
birlikte bir anlam 
ifade eder ancak. 
İşte bu neden-
le, feminizmin 
sosyal projelerle 
mi, yoksa politik 
eylemle mi iler-
leyeceği proble-
matiğini doğru 
b u l m u y o r u m . 9 
İğneci feminist-
ler olup kapı kapı 
gezmenin hayat 
tarzı bekçiliğine 
dönüşmesi ciddi 

bir risk, bu riski göze almamak belki 
de en iyisi mi gerçekten? Mesela, aile 
içi şiddet devlet kurumlarının çözmesi 
gereken bir şeydir deyip elimizi yıka-

yalım ve çekilelim mi yüksek poli-
tikanın kuytularına? 

Feminizmin bir sosyal 
hizmet alanı olmadığından 

nasıl eminsem, politikanın 
klavye başında yapılacak 
bir şey olmadığından da 
o kadar eminim. İstedi-
ğiniz kadar parlak, ra-
dikal, istediğiniz kadar 
kıvrak ve büyüleyici 
cümleler kurun; kocası-
nın burnunu kestiği bir 

kadının yarasına merhem 
olmanın yanına bile yak-

laşamazsınız. Yok, bunu 
romantizmden değil, dünyayı 

değiştirmek için ona dokunmak 
gerektiği inancıyla söylüyorum. Ta-

bii ki sözcüklerle dokunuruz dünya-
ya, onlarsız ne anlayabilirdik ne de 
başka bir şey hayal edebilirdik. Ama 
sözcükler sözcüklerdir, birinin gözüne 
bakmak birinin gözüne bakmaktır, te-
cavüz kurbanına sarılmak sarılmaktır. 
Horlanmanın ve aşağılanmanın insana 
ne yaptığını görmek, o insana dokuna-
rak mümkündür ancak. 

Birinin gözüne baktığınızda orda 
ne gördüğünüz, sizin bu bakma işine 
nasıl bir anlam yüklediğiniz, onu nasıl 
yaptığınızla ilgilidir.10 Kendinize biri-
lerine yardım etmek, onları kurtarmak 
gibi misyonlar atfediyorsanız, geçmiş 
olsun. Ama işte, bu dünyada başımıza 
gelenleri anlamaya, dünyayı, karşı-
nızdakini ve kendinizi11 değiştirmeye 
niyetiniz varsa, klavyeden çok daha 
etkili olduğunu garanti ederim!..
___________________________
1 Boris Pasternak’ın Doktor Jivago roma-
nından uyarlanan filmde bir sahne vardır: 
Lara’nın kocası Strelnikov, Rus steplerinde 
ilerleyen bir trendedir. O sahneye kadar izle-
diğimiz bir dönüşüm, gözümüzün önünde ni-
hayete erer: Paşa’nın son kalıntıları yok olur 
ve Strelnikov, kendisininkiler de dahil olmak 
üzere her türlü insani zaafa yabancı, yalnız-
ca büyüklükleri ve hızı görebilen birine dö-
nüşür. Biraz ezik, biraz komik, iyi ve fedakar 
bir gencin adeta bir lokomotif haline geldiğini 
görürüz. Artık sadece yolu bilir ve başka her 
şeyi yoldaki engeller olarak tanır.
2 Romantik feminist diye hafifsenmeyi göze 
alarak ekleyeyim: Bu öfkenin arkasında insa-
nın nelere kadir olduğuna ilişkin bir bilgi var-
dır- insanın olabileceği şeye dair bir merak, 
bir sevgi… Biz “bizi yaratan ve biçimlendiren 
koşullar” değiliz çok şükür. Hep daha fazlası-
nı bir imkân olarak yaşatırız. 
İçinde yaşadığımız zaman öfkenin galebe çal-
dığı, arkasındaki merakın ve sevginin iyice 

Hayat tarzı, feministlerin 
gündeminden çıkamaz. 
O ya da bu hayat tarzını 

savunmak için değil, 
dayatılan hayat tarzlarını 

anlamak, çözmek, 
dağıtmak için. Gündelik 
hayata ve insanlar arası 
ilişkilerin örgütlenişine 

bu tarz müdahaleleri boşa 
çıkarmak, yeni alanlar, 
yeni ilişkiler, yeni nefes 
alma delikleri açabilmek 
için. Yani politik eyleme 

yer açmak için.
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Geçenlerde köşe yazarla-
rından biri höykürüyordu: 
Feministler bu önemli ko-
nuda neden bir şey yapmı-

yorlar diye- galiba bazı milletvekil-
lerinin çok eşli olmalarıyla ilgili bir 
yazıydı. Feminizmin birtakım sosyal 
yaraların pansumanı, feministlerin ise 
elde çanta ev ev gezen iğneci türün-
den birileri oldukları fikrinin ne kadar 
yaygın olduğunu görmek bazen insanı 
(feministi) bezdiriyor doğrusu. 

Gündelik yaşamın ve insanlar ara-
sındaki ilişkilerin örgütlenişi, bütün 
muhalif hareketlerin az ya da çok dert 
ettiği şeylerdir. Çünkü muhalif oldu-
ğunuz şey hiçbir zaman sadece ser-
vetin ve siyasal gücün dağılımından 
ibaret olamaz, bunların sonuçlarını da 
problematize etmeniz gerekir: Yoksul-
luğun, dışlanmanın, hor görülmenin 
ve aşağılanmanın insana ne yaptığını 
görmeden bir adım gidemezsiniz.1 As-
lında bana öyle gelir ki, yola çıkmanın 
nedeni de bunu görmek ve öfke duy-
maktır. İnsanın ölümü, işkenceyi, hap-
se düşmeyi, başının beladan kurtul-
mamasını göze alması ve muhalif bir 
politik harekete katılması başka neden 
olacaktır ki yoksa?2

Feminizm söz konusu olduğunda, 
gücün ve servetin dağılımı ile bunun 
sonuçları (bir biçimde yapılar ve gün-
delik yaşam diye-
biliriz herhalde) 
arasındaki bağlan-
tılar daha büyük 
önem kazanır. Ki-
şisel olanın politik 
olduğunu söyle-
yen, feminizmdi 
ne de olsa. Erkek 
egemenliğine kar-
şı mücadele etmek 
ile bu egemenliğin 
kadınlara ve er-
keklere ne yaptığı-
nı görmek, bunun 
sonuçlarıyla uğ-
raşmak, birbirle-
rinden ayrılamaz. 
Yani, ayrılmaması 
gerekir. Feminiz-

mi “kadın hakları mücadelesi”nden 
fazlası yapan, budur. Kadınların ezilip 
durduklarını, ortada gayet adaletsiz 
bir durum olduğunu görmek için fe-
minist olmaya gerek yoktur aslında; 
bu ezilmenin nasıl sistematik bir şey 
olduğunu, nasıl işlediğini anlatır bize 
feminizm. Onun için lazımdır. Günde-
lik hayatın ve insanlar arasındaki iliş-
kilerin örgütlenişine nasıl ve nereden 
müdahale edebileceğimizi gösteren 
kavramsal alet edevat,3 feminizm çan-
tasının içindedir. Onlarsız nasıl ilerle-
yeceğimizi bilemeyiz.

Ama işte, işler her zaman böyle 
yürümez. Feminist iğneciler fikri ta-
mamen boşlukta durmuyor doğrusunu 
isterseniz! Kadınların eğitimle kurtu-
lacağına şöyle böyle bir 150 yıldır ina-
nıyoruz biz. Modern ‘yeni adam’la-
rın,4 yeni kadınların eseri olacağına 
da. Çalıkuşu Feride Anadolu yollarına 
boşuna düşmemişti. Türkân Saylan’ın 

modern zaman 
Ferideliği yemin-
li Kemalizm düş-
manları dışında 
herkeste boşuna 
sempati yaratma-
dı. Kardelenlerin 
okuyup meslek 
sahibi olarak 
kurtulacaklarını 
düşünmeyi hep 
çok sevdik- sa-
dece kendileri 
kurtulmayacak-
lardı, milleti de 
kurtaracaklardı. 
Bu okumuş ka-
dınların başlarına 
nelerin gelebildi-

ğini, onların okumuş kocalarının nasıl 
sınırsız şiddetlerin kahramanı olabil-
diklerini gazetelerin üçüncü sayfala-
rından izledik. Ama bazı imgeler çok 
güçlüdür, öyle kanıt getirerek falan 
yerinden kımıldatamazsınız. Üstelik 
milleti kurtarma ihtimalinin kadınlar 
nezdindeki çekiciliği de pek yabana 
atılabilir gibi değildir- 100 yıl önce 
de öyleydi, bugün de öyle. Kadınla-
rın kurtuluşuyla kadınları kurtarma 
arasındaki çizgi çok incedir- hele ki 
bu kadar güçlü bir tarihsel mirasın 
gölgesindeyken, hele kadınları kurtar-
ma misyonu devlet gözünde bu kadar 
prestijliyken.

Böyle bir tarihsel mirasla birlikte, 
1990’lardan itibaren politik kutuplaş-
manın en önemli eksenlerinden birinin 
şeriat tehlikesi/laiklik savunusu oldu-
ğunu hatırlamak gerekir. 1994’te Re-
fah Partisi’nin yerel yönetim seçimle-
rinde elde ettiği büyük zaferden sonra 
‘modern yaşam tarzı’nın tehdit altında 
olduğu kaygısı giderek ağırlık kazan-
dı. Bu algının neye tekabül ettiği hak-
kında çok yazılıp çizildi ama işin ka-
dınlarla ilgili kısmının fazlasıyla öne 
çıktığını vurgulamak isterim. ‘Bunlar’ 
gelince kadınların haklarının geri alı-
nacağı, örtünmeye zorlanacakları, eşit 
yurttaşlar olmayı artık ancak rüyala-
rında görebilecekleri yolunda yaygın 
bir kampanya yürütüldü. ‘Bunlar’ın 
iktidarının bir noktasında düzenlenen 
Cumhuriyet Mitinglerinin de “kadın 
devrimi” olarak takdim edildiği hatı-
rımızda. Cumhuriyetin kazanımlarını 
ve yarattığı yaşam tarzını savunma-
nın herkesten önce kadınlara düştüğü 
inancı yeni değil ama 1990’larla bir-
likte giderek güçlendi.

Nerde devlet, nerde bu feministler!..

Aksu Bora

Erkek egemenliğine karşı mücadele etmek ile bu egemenliğin kadınlara ve erkeklere ne 
yaptığını görmek, bunun sonuçlarıyla uğraşmak, birbirlerinden ayrılamaz. Yani, ayrılmaması 
gerekir. Feminizmi “kadın hakları mücadelesi”nden fazlası yapan, budur

Feminizmin bir sosyal 
hizmet alanı olmadığından 
nasıl eminsem, politikanın 
klavye başında yapılacak 
bir şey olmadığından da o 
kadar eminim. İstediğiniz 

kadar parlak, radikal, 
istediğiniz kadar kıvrak ve 
büyüleyici cümleler kurun; 
kocasının burnunu kestiği 

bir kadının yarasına 
merhem olmanın yanına 

bile yaklaşamazsınız
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ya çalışan benim gibi kadınlar için el-
zem.

80’lerden günümüze yaşanan sü-
reçte, kapsayıcı ve genel teorilerin 
yerini farklılıkları göstermeyi kendi-
sine hedef edinen teorilerin aldığını 
görebiliyoruz. Bunun feminist teori-
deki yansımaları, farklı kadınlık de-
neyimlerinin vurgulanmaya başlamış 
olması. Oysa bu vurgu, genelleştirici 
yaklaşımları aşması açısından önemli 
olmakla birlikte acaba ayağımızı bastı-
ğımız politik zemini kaydırmıyor mu? 
Gerekli olan, farklı kadınlık dene-
yimlerinin aralarındaki bağlantı-
ların kurulması ve ortaklıkların 
kaynağının bütüncül bir analizle 
yapılması, farklılıklarımızla bir-
likte politik mücadele vermemizi 
sağlayabilecek bir yaklaşım değil 
mi?

‘Farklılık’ üzerine yapılan vur-
gu, kadın deneyimleri arasındaki 
farklılıkları keskinleştiriyor evet. 
Bununla birlikte, kadın ve erkek 
deneyimleri de ‘farklılık’ üzerin-
den açıklanmaya başlıyor. Hiye-
rarşik ezme-ezilme ilişkisi yerini 
toplumsal cinsiyet rollerine bıra-
kıyor. Toplumsal cinsiyet kavra-
mının bu şekilde kadını da, erkeği 
de etkileyen bir düzenin analizi-
nin aracı olarak kullanılması, hem 
kadınlara hem erkeklere hitap et-
tiği ölçüde kadın araştırmalarının 
yerini toplumsal cinsiyet araştır-
malarına bırakmasının altında ya-
tan sebep. Böylece, feminist teori 
en başta belirttiğim şekilde kadın-
dan yana ‘taraf’ken, ironik bir şe-
kilde kadın ve erkeğe eşit mesafe 
alan tarafsız bir noktaya kaymış 
durumda. Ezme-ezilme ilişkisini 
yıkmak üzere verilen mü-
cadelenin böylesi bir teorik 
değişimden beslenmesinin 
olanakları da aşınmıyor mu?

Öte yandan, üniversi-
te içinde feminizmden ta-
mamen kopuk bir ‘kadın 
sorunu’ alanının da oluştu-
ğunu söylemek mümkün. 
‘Sorun’un adı eşitsizlik olsa 
da, eşitsizliğin kabulü er-
kek egemenliğini bir bütün 
olarak anlama hedefini kendiliğinden 
getirmiyor. Bu durumda da, genellikle 
üniversite bünyesinde yapılan ‘kadın’ 
araştırmalarının, kadınların yaşadıkla-
rı eşitsizliği ortaya koydukları durum-
da dahi, bunun nedenlerini sorgulama-
dıkları sürece feminist harekete fayda 
sağlamaktan uzak olduğunu düşünü-

yorum. Bu durumda da, yapılan araş-
tırmalarda ‘… ve kadın’ noktasına geri 
dönmekten ve oraya hapsolmaktan 
öteye geçememiş oluyoruz. 

Teorideki bu değişimler üniversite-
leri de doğrudan etkileyen toplumsal 
koşulların değişiminden bağımsız de-
ğil elbet. Eskiye kıyasla üniversitenin 
ve akademik araştırma ortamlarının 
kendisinin zaten radikalliğini yitirdiği-
ni söyleyebiliriz. Feminist politikanın 
akademik çalışmalar üzerindeki radi-
kal etkisi de yitmekte. Paradoksal ola-

rak da, o radikalliğin kalıntılarından 
‘kadın’ üzerine çalışmaların akademik 
alana sızmış olması, genel politik ala-
nın bu denli daraldığı günümüzde, pek 
çok kadının söylemsel düzeyde de olsa 
feminizmle üniversite eğitimi sırasın-
da tanışmasının yolunu açıyor. İşte bu 
kadınların ilgisini, bir araştırma konu-

su olarak ‘kadın’dan bir politik hare-
ket olarak feminizme kaydıracak yol, 
üretilen teorinin onların hayatına dair 
de bir şeyler söylemesi ve araştırma-
ya konu olan kadınlık durumlarının 
dönüştürülebilirliğine dair bir imkan 
barındırması. 

Feminizmi bir uzmanlık alanı, ‘fe-
minizm yapmayı’ bir profesyonelleş-
me, feminist olmayı salt bir kimlik 
olarak görmemek için; feminizmin ka-
dın kurtuluş mücadelesi, feminist ha-
reketin dönüştürücü etkide bulunmayı 

hedefleyen bir politika, feminist 
olmanın da kadınların kendileri 
başta olmak üzere tüm kadınla-
rın ezildiği bilincini taşıyarak 
bunu değiştirmeyi hedefleyen-
ler olduğunu hatırlamamız ge-
rekiyor. 

Bu durumda, feminist teori 
yapanlar ve feminist mücadele 
verenler arasındaki sınırların 
aslında o kadar keskin olma-
ması gerektiğini görebiliyoruz. 
Aralarındaki sınırların daha da 
derinleşiyor olmasından kaygı 
duyduğum bu ikili varoluşta 
ilk gruba daha çok sorumluluk 
düştüğünü düşünüyorum. Teori 
üretiminin ancak üniversitede 
yapılabilecek bir uzmanlık ol-
duğu hissinden uzaklaşılarak, 
belli sınırlar dahilinde de olsa, 
araştırma ve karşılıklı öğrenme 
süreçlerinin değişiminin hedef-
lenmesini, mücadele alanının 
içinde olunamadığı durumlarda 
dahi önceliğin feminizme, ka-
dınların kurtuluş mücadelesine 
verilmesinden hareketle dirsek 
temasının kaybedilmemesini, 
üniversitede üretilen bilginin 

öncelikle kadınlara 
ulaşmasının yollarının 
aranmasını tüm kadın-
lar için çok önemli bu-
luyorum. 

Çünkü, ancak bu sa-
yede, feminizmin, üni-
versitenin bugünkü ste-
ril ortamına uymayan 
politikliğini, eylemle-
riyle ve dönüştürücü po-
tansiyeliyle radikalliğini 

korumasına katkı sunulabilir. Feminist 
politikayı üniversite bağlantısı olmadan 
yapan kadınların da bugünkü ortamda 
haklı görülen kaygılarından sıyrılmaya 
çalışarak, bu ikili ilişkinin kurulma-
sından fayda sağlanabileceğini akılda 
tutmalarının etkili olacağını düşünüyo-
rum. 
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Feminizmin kadın kurtuluş mücadelesi, feminist 
hareketin dönüştürücü etkide bulunmayı 
hedefleyen bir politika, feminist olmanın 
da kadınların kendileri başta olmak üzere 
tüm kadınların ezildiği bilincini taşıyarak 

bunu değiştirmeyi hedefleyenler olduğunu 
hatırlamamız gerekiyorFeminist düşüncenin ortaya 

çıkması ve feminist politika-
nın gelişmesi, toplumun pek 
çok alanına sirayet ettiği gibi 

üniversitelere, akademik çalışmalara 
da etkide bulundu. Eleştirilen egemen 
sosyal bilim paradigmasının poziti-
vizmi; değerlerden arınmış, tarafsız 
araştıran özneyi ve bu öznenin ortaya 
koyduğu nesnel bilgiyi öngörüyordu. 

Toplumda kadın ve erkek arasındaki 
sistematik ezme-ezilme ilişkisini vur-
gulayan, bu sistemin adını patriyarka 
olarak belirleyen ve bunu yıkmayı 
kendisine hedef edinen feminist hare-
ket akademik alanda, araştırma konu-
larının seçiminden kullanılan yönteme 
kadar pek çok alanın dönüşümünü 
hedeflemiş ve aynı zamanda bilimin 
tarafsızlığı savunduğu durumda dahi 
aslında nasıl cinsiyetli olduğunu orta-
ya çıkarmıştır.

Onca zaman fark edilmeyen, daha 
doğrusu yok sayılan kadınların sah-
neye çıkışının anlamı, ilk dönemde 
sadece araştırılan konular özelinde bir 
genişleme yaratmış olsa da, aslında 
o dönemde dahi bundan daha büyük-
tü. Görünmez olanı ortaya çıkarma 
kendiliğinden olmasa da feminist bir 
bilinçten beslendiği ölçüde araştırma-
cının kendisini fark etmesi süreciyle 
kol kola gider. Feminizm, kadınların 
kendi deneyimlerinden yola çıkarak, 
birbirleriyle dayanışarak ve birbirle-
rinden öğrenerek devam ettirdikleri bir 
politik bilinçlenmenin ve dönüştürücü 
politik özneler olarak örgütlenmeleri-
nin adı ise, üretilen teori de araştıran 
özne-araştırılan nesne ikiliğini aşarak 
kendi deneyimini araştırmanın içine 
katar. Fakat bu yalnızca metodolojik 
bir kırılma değildir; feminizmin poli-
tik öznesinin –kadınların- farklı kadın-
lık deneyimleri arasında bağlantı ku-
rarak mümkün olmasının önünü açan 
teorik bir duruşu da içermektedir. Bu 
da politik öznenin dönüştürücü gücünü 
pekiştirir.

Sorularını kadın kurtuluşu pers-
pektifinden soran bir feminist teori, 
hareketle kurduğu ilişki içinde hem 
kendisini hem de hareketi besleme, 
dönüştürme etkisine sahiptir. Teorik 
bilginin üretildiği başlıca kurum olan 
üniversiteler ile feminist politika ara-
sında kurulması olanaklı bu bağın, bu-
gün neden kurulamadığını ya da kurul-
duğu durumlarda dahi neden süreklilik 
taşıyamadığını ve yakın temas içinde 
olamadığını sormak hem üniversite-
de doktora çalışmasını yapmakta olan 
hem de feminist mücadelenin içinde 
olan ve bu iki alanın ilişkisini kurma-
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geriye düştüğü bir zaman. Bunun pek çok şeyi 
fazlasıyla zorlaştırdığını, müthiş bir enerji 
kaybına neden olduğunu düşünüyorum. Öfke 
iyidir ama çok kolay sapar, yolunu kaybeder 
çünkü.
3 Mesela özgürlük, mesela eşitlik, mesela ada-
let… Bunlar sabit ve değişmez içeriklere sa-
hip değildirler, durmadan tartışılmaları, yeni-
den ete kemiğe büründürülmeleri gerekir. Po-
litik mücadele biraz da bu anlama gelir zaten. 
Bunların soyut ve ‘teorik’ tartışmalar olarak 
görülmesini her zaman yadırgamışımdır. San-
ki politika oraya buraya yol yapmakla, ihale 
vermekle ya da en fazlasından, ‘kaynakların 
dağıtımı’ ile ilgili bir şeymiş gibi!
4 Türk modernleşmesinde derin izler bırak-
mış İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun 1934’ten 
itibaren aralıklarla da olsa çıkardığı pedagoji-
politika dergisinin adı, Yeni Adam idi.
5 Politikanın en ‘politik’ olduğu zamanlarda 
bile kadın meselesinin bir medeniyet ve kül-
tür meselesi olarak konuşulması ayrıca üze-
rinde durulmayı hak eden bir şey. Kadınlar 

politik bir dil geliştirebildiklerinde, örneğin 
Kadınlar Halk Fırkası deneyiminde, iktidar 
derhal önlemini aldı ve Fırka/Birlik yönetimi 
el değiştirdi, yeni yönetim siyasetle değil hal-
kı aydınlatmayla uğraşacaklarına yemin içti. 
Su katılmadık erkek yalakaları oldukları için 
değil, muhtemelen stratejik bir tercihti bu. Bu 
tercihi başka bir yazıda daha etraflı tartışmış-
tım (“Ortadoğu’da Kadın Hareketleri: Farklı 
Yollar, Farklı Stratejiler”, İÜSBF Dergisi, No 
39, Ekim 2008)
6 Başörtülüler oraya girebilir mi, kamusal alan 
burası mıdır, başörtüsü aslında nedir laflarının 
boğuculuğu ve (kusura bakmayın ama) boşlu-
ğuna karşılık, mesela 28 Şubat’ta öğretmen-
likten atılan başörtülü kadınların derdine ortak 
olmayı bir yana bırakın, varlıklarını ancak on-
lardan daha kötü durumdaki başka kadınlarla 
karşılaştırmak için hatırlamayı nereye koyabi-
liriz? Fay hatlarına gözümüzü dikince çökük 
altında kalan kadınları görmekte güçlük çeki-
yoruz belli ki!
7 Söylemeye gerek var mı, hayat tarzı savunu-

su her şeyden önce apolitik bir şeydir. Savu-
nulan hayat tarzı ne olursa olsun. 
8 Bu yıkıcılığın kendi alt kültürüne (hayat tar-
zına) eleştirel bakmayı kolaylaştıracağı umut 
edilir- alt kültürler cemaat ahalisini rahatlatır 
ve güvende hissettirir tabii ama epeyce ağır 
bedelleri vardır biliyorsunuz. Dini cemaat ol-
madığında bu bedel hafifler mi, sanmıyorum.
9 Bunu Amargi Dergi’nin 2. ve 3. sayılarında 
daha geniş tartışmıştım.
10 Nebahat Akkoç, “KA-MER’in Feminizmi” 
başlıklı yazısında bunu benim yapabileceğim-
den çok daha iyi anlatır. (İstersek Biter- KA-
MER Namus Adına İşlenen Cinayetler 2006 
Raporu)
11 İnsanların değişebilir olduğuna inanmak, 
politik eylemin olmazsa olmaz bir bileşeni-
dir. Bu nedenle, “farklılıklara saygı” denilen 
şeyin gayet apolitik ve iç sıkıcı bir tür libe-
ralliğe dönüşmesinden son derece rahatsızım. 
Bunun “eğitim şart” diyen tayyörlü teyzelerin 
yaptığının bir başka çeşidi olduğunu kuvvetle 
seziyorum. Bir tür kibir. 

Teori ve politika 
birlikteliğinde feminizm
Feminist teori kadından yana ‘taraf’ken, ironik bir şe-
kilde kadın ve erkeğe eşit mesafe alan tarafsız bir nok-
taya kaymış durumda

Özlem Kaya
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egemen politikalarına karşı sözü ortak 
üretebilmelerine bağlı. 

Kadınla erkek arasında ‘eşitliğin’, milyonlarca yılın ataerkil düzeni yok sayılarak 
kurulamayacağını ve mevcut koşullarda pozitif ayrımcılık önlemleri ile desteklenmeden 
de hayat bulamayacağını duymayan kalmamalı 

Uğradığı yoğun şiddet nede-
niyle bir kadın tarafından 
açılan boşanma davasında; 
“kadınların karnından sıpa-

yı, sırtından sopayı eksik etmeyecek-
sin” diye karar oluşturan hâkimlerin, 
“fahişelere tecavüz halinde ceza indi-
rimini” öngören kanun maddelerinin 
yapıldığı bir ülkede; siyaset yaparken/
mücadele ederken, kaçınılmaz olarak 
yolunuz ‘hukuk’la kesişiyor. Feminist 
hareketin de, daha ilk yıllardan itibaren 
gündeminde hukuk yer alageldi. 

Başlangıçta yükseltilen sesin; iktidar 
tarafından yapılan yasal düzenlemelere, 
kadın hareketini yok sayan yargı ka-
rarlarına yönelik olduğunu görüyoruz. 
Daha geç dönemde de resim çok değiş-
miyor. Örneğin 1998 yılında yürürlüğe 
giren 4320 sayılı kanun, kadınların ve 
kadın örgütlerinin görüşü alınmadan 
yasalaşmıştı. Bize, pek çok kez olduğu 
gibi, eleştirilerimizi ve değiştirilmesini 
istediğimiz maddeleri duyurmak için, 
eylem (hatta kampan- ya) yapmak kal-
dı. 

Hukuk saflarından bakınca, 2000’li 
yılların ilk yarısı için, hukuki mücade-
lenin çok daha öne çıktığı ve belirleyici 
olduğu yıllar demek yanlış olmaz sanı-
rım. ‘Kadınların aile içindeki konumu-
nu’, ‘statüsünü’, ‘kadınlar ve erkekler 
arasında mülkiyetin paylaşımını’ dü-
zenleyen Medeni Kanun değişiklikleri-
ni; kadının ‘namus’unu, bedeninin kime 
ait olduğunu (!), kadınlara yönelik suç-
ların nasıl cezalandırılacağını düzenle-
yen Ceza Kanunu izledi. Keza Anayasa 
değişikliklerine ilişkin süreçlerde de 
kadınların yine müdahil olma/talepleri-
ni kabul ettirme çabası oldu/oluyor. 

Son on yılın, kendisini daha çok 
kanun değişikliklerine kanalize etmiş 
hukuki mücadelesini; feministler değil, 
aralarında feministlerin de yer aldığı 
kadın grupları verdi. Bu nedenle olsa 
gerek, oluşturulmuş tüm metinlerde fe-
minizm ya da feminist hareketten değil, 
kadınlardan ve kadın hareketinden söz 
ediliyor. Ancak belirtmek gerekir ki, 
platform sözcülerinin feminist kadın-
lardan oluşması, hem taleplerin oluştu-
rulmasında ve ifade edilmesinde, hem 
de kaleme alınmasında feminist pers-

pektifin belirleyici olmasını sağladı.   
Gelinen noktada “ailenin reisinin 

erkek” olduğunu söyleyen bir Medeni 
Kanun’a sahip değiliz. Üstelik ‘ev içi 
karşılıksız emek’ de, ilk kez yasalara 
girdi. Artık Ceza Kanunu, kadınlara 
yönelik suçların ‘aileye’ karşı işlendiği 
kabulü üzerine oturmuyor. Evlilik içi 
tecavüz ve cinsel saldırı da açıkça suç 
olarak tanımlanıyor. Ayrıca “kadınlar 
ve erkeklerin eşit haklara sahip” oldu-
ğunu söyleyen, üstelik 2010 yılında ya-
pılan değişiklerle pozitif ayrımcılığa da 
kapı aralayan bir Anayasa’ya sahibiz, 
ama…

‘Ama’lardan ilki yöntem üzerine. 
Feminizmin cephesinden bakınca, sa-
dece ‘sonuç’ değil, ‘süreç’te de feminist 
bir yöntem benimsenip benimsenmedi-
ği önemli. Diğer yandan hukuki deği-
şim ve dönüşümlerin; içselleştirilmesi, 
yaygın kabul görmesi, uygulanabilmesi 
için geniş kadın kesimlerinin desteğini 
alması gerektiği de açık. 

Oysa ülkenin dört bir yanından yüz-
lerce kadın grubunu bir araya getiren, 
kadın kurultayı mail grubunun oluş-
masına vesile olan ve kadın hareketine 
önemli bir ivme kazandıran Medeni 
Kanun dönemi de, bu dene-yimler ışı-
ğında yol alınan Ceza Kanunu döne-
mi de aslında kolektif ve katılımcı bir 
model oluşturamadı. Küçük bir grubun 
öncülüğünde yürütüldü. Bana öyle geli-
yor ki, Medeni Kanun dönemi çok daha 
fazla sayıda kadının mobilize olabilece-
ği, hatta kocaman bir kadın kalkışma-
sının yaratılabileceği, farklı örgütlenme 
örneklerinin inşa edilebileceği bir süreç 
olabilirdi. Ol-a-madı. Meselenin bir ya-
nında, konunun esas olarak hukukçu ka-
dınlar tarafından ele alınması gerektiği 
yönündeki hatalı kabul yer alıyordu. Bu 
nedenle pek çok grup/ pek çok kadın, 
imzacı olmak dışında herhangi bir katkı 
sunmadı. Meselenin diğer yanında da 
‘vakit’: Her zamanki gibi sürecin hızlı 
akması, vakit olmaması, yetişme tela-
şı…

Ama Ceza Kanunu sürecinde ba-
hanelerimiz daha az. Çünkü artık ülke 
genelinde bir kampanya örgütleme ve 
bunu kamuoyuna (ve meclise) anlatma 
konusunda bir deneyime sahiptik. Üs-
telik bu kez hazırlıklar çok daha önce-
den başlamıştı. Ama bu sürecin de aynı 

eksikliklerle malul olduğu söylenebilir 
kanımca. Katkı sunmak isteyenlere, ka-
pıların pek açık olmadığını da hatırlıyo-
rum. 

Bu dönemlerde belirleyici yöntemin 
‘lobicilik’ olması, (yanı sıra) başkaca 
biçimlerin düşünülmemesi de eleşti-
rilere konu olmuştu.   

‘Ama’lardan ikincisi ise içeriğe iliş-
kin. Her iki süreçte de kadınların talep 
ettiği düzenlemelerin tamamı yasalaş-
madı. Bu nedenle eksik/hatalı/yetersiz 
düzenlemeler varlığını koruyor. Sık-
lıkla duyduğumuz “aslında hukuki dü-
zenlemeler mevcut, bunların yaşama 
geçmesinde, uygulanmasında sıkıntılar 
var” yorumu da sanıldığı kadar doğru 
bir yorum değil. 

Kampanya süreçlerinde, eleştiriler 
ya da farklı görüşlerin duyulmasının 
neredeyse imkansız olduğunu söyleme-
den edemeyeceğim. 

Öte yandan, her iki kanuna da bir bü-
tün olarak bakmak yerine, sadece kadın-
lar cephesi üzerinden bakıp, söz kurmak 
tercih edildi. Resmin bütününe bakma-
dan, sadece bazı kısımlarına/maddele-
re bakıp yapacağımız okumanın, bizi 
yanıltabileceğini düşünüyorum. Belki 
kazanımlarımızı fazla abartmaya da 
yol açabileceğini… Nitekim hem Me-
deni Kanun’un hem Ceza Kanunu’nun 
uygulanma süreci, o yıllarda (geneline 
ilişkin) yapılan pek çok eleştirinin haklı 
olduğunu gösterdi. 

Feminist hareket ve hukuk üzerine 
düşünürken; ‘soyut eşitlik’ anlayışın-
dan söz etmemek de imkânsız herhal-
de. Medeni Kanun süreçlerinde bir kıs-
mımızın ifade etmeye çalıştığı, ‘soyut 
eşitlik anlayışı’nın, şimdilerde karşımı-
za ‘kadının da erkeğe nafaka ödemesi’ 
kararlarıyla çıkması bir te-sadüf olmasa 
gerek. Oysa “kadınlarla erkekler eşit-
tir” denince ne gerçek anlamda ‘eşit’ 
oluyorlar ne de ‘eşit haklara’ sahip 
oluyorlar. Biliyoruz ki; sahici bir hak 
eşitliğinin, pozitif ayrımcılık önlemleri 
olmadan hayat bulması zaten imkansız. 

Nitekim ‘cinsiyetsiz’ yasaların gele-
bildiği nokta; kadını ve erkeği toplum-
sal ‘rol’lerinden soyutlayıp, boşanma 
davasının bir kadın ve bir erkeğin ha-
yatında üreteceği kişisel ve toplumsal 
zorlukların aynı olacağını varsayıp, 
‘eşitliği’ parası olanın parası olmayana 

Feminizmin hukukla ‘imtihanı’

Meriç Eyüboğlu
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Türkiye’de feministlerin dene-
yimlediği en eski ve yaygın 
örgütlenme biçimlerinden 
biri, kadın dayanışmasını 

güçlendirmenin aracı olarak dayanışma 
merkezleri. 13. Sığınaklar ve Da(ya)
nışma Merkezleri Kurultayı’nın önce-
sinde yapılan ara toplantıda, bağımsız 
dayanışma merkezi faaliyeti yürüten 20 
kadar kadın örgütlenmesi belirlendi. Ni-
tekim bunlardan 17’si bu kurultayın ör-
gütleyicisi, bileşeni durumunda. 

Dayanışma merkezleri bulundukları 
bölgede belediyelerle kurdukları iliş-
kilere, işleyişlerine, feminist hareket-
le ilişkilenme biçimlerine bağlı olarak 
birbirlerinden farklı özellikler 
gösteriyorlar. Ortak yanları, 
feminist hareketin deneyi-
mi doğrultusunda, başvuran 
kadınları dinlerken karşılıklı 
güçlenmeyi esas alan yöntem-
leri benimsemeleri; yerelde 
SHÇEK, karakol, belediye, 
mahkeme gibi kurumları gö-
rev yapmaya zorlamaları ve 
belirli vakalarda kamuoyu 
yaratmaya çalışmaları. Asıl 
olarak hemen hepsi gönül-
lülük temelinde sürdürüyor 
faaliyetlerini. Bazı merkezler 
belediyeden belirli konular-
da destek alabiliyorlar, ya da 
kamu/özel fonları kullanıyor-
lar. 

Dayanışma merkezlerinin kaynak 
sıkıntılarına karşın Türkiye ölçeğinde 
hâlâ yaygın olmalarının temel nedeni, 
erkek şiddetinin de hâlâ yaygın olması 
ve buna karşılık devletin almış olduğu 
önlemlerdeki yetersizlik. Bu tür bir faa-
liyet kuşkusuz kadın örgütlenmelerinin 
yerel düzeyde kazandıkları meşruiyeti 
de güçlendiriyor. Ayrıca feministlere 
teori ile pratik arasında bağ kurabilme 
olanağı yaratıyor. Tek tek kadınların 
deneyiminin nasıl özgülleşebildiğini, 
ancak bu deneyimin ortak bir bilgiye 
dönüşmediği sürece güçlenme sağlaya-
mayacağını görmek ve feminizm aracı-
lığıyla birçok kadının yaşamının değiş-
tiğine tanık olmak az şey değil. 

Avrupa’da 70’li yıllarda feministle-
rin kurduğu özerk sığınakların büyük 
bölümü günümüzde devlet tarafından 
fonlanır hale geldi. Bu durum devle-
tin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi 
kamu politikası haline getirme söylemi-
nin bir parçasıydı. Feministlerin kendi 
yöntemleri ile sığınaklarda kadınlara 
verdikleri destek aynı zamanda sosyal 
hizmet politikalarındaki önemli bir boş-
luğu dolduruyordu. Erkek şiddetine kar-
şı mücadele eden feministlerin bir kısmı 
da devlet bürokrasisi içinde yer aldı. 
Başlangıçtaki kolektif yapılar çoğun-
lukla yerlerini uzmanlaşmanın ve hiye-
rarşinin egemen olduğu örgütlenmelere 
bıraktı. 

Bu deneyimin ışığında feministler, 

Türkiye’de dayanışma merkezi ve sığı-
nak faaliyeti yürüten örgütlenmeler açı-
sından sürecin nasıl gelişeceğini 90’lı 
yıllardan bu yana tartışıyorlar. Projeci-
lik ve fon alma konusundaki eleştirel 
yaklaşım yankı buldu, duyarlılık yarattı. 
Sadece dayanışma merkezi faaliyeti bile 
ciddi bütçe gerektiriyor ve fon kullan-
madan, yerel yönetimlerden destek al-
madan bunu sürdürebilmek oldukça güç 
görünüyor. Bu durumda fon kaynakları 
konusunda seçici davranmak, öncelikle 
örgütlenmenin ihtiyaçlarını, hedeflerini 
gözetmek, bunlardan geriye düşmemek 
ve kadın örgütlerinin kendi aralarında-
ki dayanışmanın zedelenmesine izin 
vermemek, bağımsız duruşu her şeyin 
üstünde tutmaya çalışmak çıkış noktası 

olabilir. Bu yaklaşım da sık sık günde-
me geliyor. 

Feministlerin fon alma, projecilik 
tartışmalarını yürüttüğü platformlardan 
biri Sığınaklar ve Da(ya)nışma Mer-
kezleri Kurultayları oldu. 3. Kurultayda 
başlayan tartışmaların ardından gelinen 
noktada en azından kurultayın fon kuru-
luşları ile nasıl ilişki kuracağı konusun-
da konsensüse varılmış görünüyor. Ku-
rultayı gerçekleştirebilmek için fon alı-
nıyor, ancak fon kuruluşunun, ya da des-
tekleyen kuruluşların temsilcileri, tartış-
maların, atölye çalışmalarının tümüyle 
dışında tutuluyorlar. Kurultay bünye-
sinde yer alan dayanışma merkezlerinin 
merkezi ve yerel yönetimlerle ilişkileri 
ise kuşkusuz bundan çok daha karma-

şık. Avrupa’daki deneyimlerin 
tersine dayanışma merkezi fa-
aliyetlerine yerel yönetimlerin 
büyük çoğunluğu ve merkezi 
yönetimler, finansal kaynak 
sağlamıyor. Ancak KSGM 
koordinatörlüğünde yürütülen 
İçişleri Bakanlığı ya da Kadın 
ve Aileden Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nın parçası olduğu 
projeler ‘STK’larla’ işbirliğini 
öngörüyor. Bazı kadın örgüt-
lenmeleri de bu projelere da-
hil ediliyor. Genelde ise kadın 
örgütlenmelerinin rolü, yapı-
lan protokollere bağlı olarak 
valilik bünyesindeki toplan-
tılara çağrılı olmaları ve göz-

lemlerinin dinlenmesi ile sınırlı. 
Birçok kadın örgütlenmesi açısından 

dayanışma merkezi faaliyeti yürütmek 
temel amaç değil. Ancak bu faaliyeti sa-
dece erkek şiddetine karşı mücadelenin 
değil, kadın kurtuluşu mücadelesinin 
bir parçası haline getirebilmek de kolay 
olmuyor. Burada alanlar arasında geçiş-
ler oluşturabilmenin, feminist politikayı 
birlikte üretebilmenin, kadın örgütleri 
arasında da dayanışmayı öncelemenin 
gereği ortaya çıkıyor. Dayanışma mer-
kezi ve sığınak faaliyeti yürüten kadın 
örgütlenmelerinin devletin çeşitli ku-
rumlarıyla ilişkilerinde bağımsız du-
ruşlarını koruyabilmeleri feminist ha-
reketle ne kadar ilişkilenebildiklerine, 
buradan alacakları güce, devletin erkek 

Erkek şiddetine karşı mücadelede 
Dayanışma merkezi deneyimleri
Tek tek kadınların deneyiminin nasıl özgülleşebildiğini, ancak bu deneyimin ortak 
bir bilgiye dönüşmediği sürece güçlenme sağlayamayacağını görmek ve feminizm 
aracılığıyla birçok kadının yaşamının değiştiğine tanık olmak az şey değil

Ülfet Taylı
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Kadınların kurtuluşu için 
anahtar kelime olan ka-
dın dayanışması ne kadar 
mümkün? Farklılıklarımı-

za rağmen kadın dayanışmasını öre-
bilir miyiz? 

Dayanışmanın gitgide hayal ol-
maya başladığı zamanlarda, kendine 
feminist diyen, feminist mücadeleye 
inanan kadınlar olarak aslında Sos-
yalist Feminist Kolektif ’le başladı fe-
minizmle imtihanımız.  

Biraraya gelip feminizmin yapı 
taşı sayılan kadın dayanışması üze-
rine lafladık. Doğal olarak, feminist 
politika yaparken kadın dayanışma-
sından da nasiplendiğimiz SFK üze-
rinden kurduk sözümüzün çoğunu. 

Ayşe: Kadın dayanışmasından ne 
anlıyoruz deyince aklıma iki anekdot 
geliyor.  Birincisi, benim katıldığım 
ilk SFK toplantısı. Yeni tanışılıyor, 
herkes feminizmden ne anladığını 
anlatıyor, buraya nasıl geldik konuş-
maları yapılıyor. Biri şunu anlatmıştı; 
“Zaten çok genç boşanmışım, mora-
lim çok bozuk, ailemin olmadığı şe-
hirde yapayalnızım, ellerimde poşet-
ler, merdivenleri tırmanıp bir taraftan 
ağlıyorum. Boşanma sonrası yaşa-
dığım yalnızlığın da politik bir yanı 
olduğunu görüp, (hani SFK yeni ku-
ruluyor o zaman) SFK’nın o bakım-
dan da bizi zenginleştirecek bir mec-
ra olmasını bekliyorum”. Beni en çok 
etkileyen şeylerden biriydi tanışma 
sırasında. İkincisi, bu küçük gruplar 
şeklinde örgütlenmek fikri ilk çıktı-
ğında, ilk küçük 
grup toplantı-
sını yapıyoruz. 
Neden böyle 
bir örgütlenme 
modeli, bunun 
amacı ne, ne 
yapacağız falan 
konuşmaları ya-
pılıyor. Biri “Ne 
yani biz arkadaş 
olmak için mi 
kurduk bu küçük 
grubu?” demişti. Cevap: “Hayır ka-
dın dayanışmasını yükseltmek için” 
olmuştu. 

Özlem: Burada kendime daha ya-

kın bulduğum kadınlarla 
başka türlü bir arkadaşlık 
kuruyorum evet. Bu da 
feminizmden, kadın da-
yanışmasından beslenen 
bir şeyi barındırıyor ama 
arkadaşlık boyutu daha 
fazla belki. An-
cak SFK içinde 
küçük gruplar 
oluşturma kara-
rımızı hatırlayın. 
Sayımızın çok arttı-
ğı ve bununla bağlan-
tılı  olarak, birbiri-
mize artık değemez 
olduğumuz durum-
da dedik ki, küçük 
gruplara ayrılalım. 
Çünkü feminist 
olmak kendini de 
sorgulamak, dönüş-
türmek demek ve bunu 
da toplantılarda yapama-
yabiliyorsun, daha öze-
line girmen, daha kendine 
dönmen gerekiyor. Bu 
dönüşümü yaşayabil-
mek için de diğer ka-
dınlarla dayanışmaya, birbiri-
mizin hayatlarından beslenmeye ihti-
yacımız var, bu şekilde güçleniyoruz 
aslında. Benim için gerçekten öyle 
oldu, küçük grup aracılığıyla çok da 
değmediğim, o anlamda dayanışama-
dığımı düşündüğüm kadınlarla olma-
ya, onları da dinlemeye ve anlamaya 
çalışmaya, zaman zaman bambaşka 

bir yerden ko-
nuştuklarını his-
sedip bir yandan 
irkilmeye ama bir 
yandan da farklı 
şekilde deneyim-
lenen ortaklıkları 
görmeye başla-
dım… 

Selin: SFK 
ilk kurulduğunda 
Radikal’e bir SFK 
yazısı yazılmıştı. 

Bir araya gelen kadınların arasında-
ki çeşitlilik ve farklılıkları anlatmak 
için “Kimimiz yoga dersi veriyor, 
kimimiz tez yazıyor, kimimiz takı 

yapıyor, kimimiz 
yazı yazıyor.” 

diye bir cüm-
le geçiyordu 
orada. O an o 

duygu bana 
daha doğ-
ru gel-
m i ş t i . 
İlk yap-
tığımız 
toplan-
tılarda 
p o -

litik dene-
yimlerimiz 
b i r b i r i n -

den çok 
f a rk l ıy -

d ı ; k a r m a 
ö r - gütlerden gelmiş, belli poli-
tik deneyimlerden geçmiş ya da femi-
nizmle, politikayla yeni tanışan farklı 
kadınlar vardı. Ama mesela şimdi, iki 
buçuk yıl oldu, o şey sanki azalmaya 
başladı. Şimdi o cümleyi duyduğum-
da bana o kadar da birbirinden farklı 
kadınları tanımlıyormuş gibi gelmi-
yor. Bu bir taraftan iyi bir şey. Bir 
arada politika yapmaktan, paylaşılan-
lardan, aktarılan deneyimlerden ötürü 
daha bir ‘birbirimiz olma’ hali olabi-
liyor. Daha başka, daha çeşitli, daha 
yeni kadınlarla bir aradaymışım gibi 
hissetmiyorum. Kadın dayanışmasını 
gerçekleştirdiğimizden mi ben böyle 
hissediyorum, yoksa sürekli bir arada 
vakit geçirdiğimiz için mi; bunun ne 
kadar politik bir yönü var ondan çok 
emin değilim, çok ayrıştıramıyorum 
şu anda.

Cemre: Ben de o cümleyi çok 
net hatırlıyorum. Şu an ben de onu 
okusam aynı şeyi hissetmezdim çün-
kü iki yıl içinde o farklılıklarla bir 
arada durmanın daha derin anlamlar 

Bir ihtimal daha var: Kadın dayanışması
DOSYA

Kadın dayanışmasıyla bir yandan o farklılıkların eksilerek gitmesi gibi bir şey var. 
Ama ondan daha büyük ölçüde, dayanışma sayesinde kadınlar arasında özel hayatın 
sorgulandığı, irdelendiği bir alan oluşuyor

Dilin aynılaşması, 
birbirimize alışıp benzer 
kelimeleri kullanmaktan 
değil, birtakım şeyleri 

beraber sorguluyor 
olmaktan ve o dayanışmayı 

yaşıyor olmaktan 
kaynaklanıyor

DOSYA
nafaka vermesine indirgeyen kararlarda 
cisimleşiyor. 

Oysa ‘cinsiyetçi olmayan düzenle-
meler’ derken; patriyarkal bir sistemde 
yaşadığımızı unutmadan, bu sistemi 
aşındırmaya yönelik düzenlemeler ya-
pılmasını kast ediyoruz; cinsiyet körü 
olunmasını, toplumsal yaşamda kadınla 
erkek eşitmiş gibi davranılmasını değil.

Gelinen noktada, yargı başta olmak 
üzere, hükümete, meclise, medyaya, 
kısacası, dosta düşmana ve herkese er-
keklerle kadınların aynı değil, farklı ol-
duğunu hatırlatmaya; ‘aynıların eşitliği’ 
değil, ‘farklıların eşitliği’nin kurulma-
sını hedeflediğimizi anlatmaya ihtiyaç 
var belli ki. Kadınla erkek arasında 
‘eşitliğin’, milyonlarca yılın ataerkil 
düzeni yok sayılarak kurulamayacağını 
ve mevcut koşullarda pozitif ayrımcılık 
önlemleri ile desteklenmeden de hayat 
bulamayacağını duymayan kalmamalı. 

Diğer yandan bu yaklaşım (soyut 
eşitlik anlayışı) tek başına hukuki dü-
zenlemelerin yeterli olamayacağının da 
açık göstergelerinden biri.  

Soyut bir eşitlik anlayışını temel 
alan ya da sonuç olarak bu anlayışa 
hizmet eden akımlar varlığını sürdü-
rüyor. Ama eskisi kadar popüler de-
ğiller. Artık kadınların bireysel olarak 
güçlendirilmesi halinde ‘kurtulacağı’ 
ön kabulünden hareket eden pek çok 
kadın grubu var. Bu da kadın istihda-
mından, ‘fırsat’ eşitliği komisyonlarına 
kadar pek çok yaklaşımı ‘çözüm’müş 
gibi hayatımıza taşıyor. Oysa “kadınla-
rın bireysel olarak güçlenmesi halinde, 
cinsiyetçiliğin aşılacağı” varsayımı, 
patriyarkanın doğru anlaşılmadığını ya 
da bir sistem olarak tahlil edilmediğini 
gösteriyor.  

Zaten yasaların ‘uygulama’sında ya-
şanan sorunlar, patriyarkanın gündelik 
yaşamdaki tezahürlerine ayna tutarak 
bu varsayımı da çürütüyor. Çünkü hu-
kuki düzenlemeler ile (örneğin ‘istih-
dam paketleri’ ile) kadınlar çalışmaya 
başlasa da krizde işten ilk çıkarılan 
olmayı ya da regl olsalar da tuvalet 
molalarının belli bir süre ve sayıyla 
sınırlanmasını ya da hamile olmaları 
halinde işten atılmayı vb. yaşamaya 
devam ediyorlar. Kuşkusuz bunlar te-
sadüf değil, cinsiyetçiliğin yazılı ol-
mayan ‘olağan’ sonuçları… 

‘Erkek şiddeti’ yönünden de durum 
farklı değil. Kadın cinayeti davaların-
da veya tecavüz dosyalarında ancak 
iki yıl sonraya muayene günü veren 
Adli Tıp Kurumu’nun işleyişinde… 
Sadece bu davalarda değil, şiddete 
uğrayan kadınların devlet ile muhatap 
olduğu her aşamada (karakol, savcılık, 
Adli Tıp Kurumu, mahkemeler) cinsi-
yetçilik ve erkek işbirlikçiliği/erkeği 
kollama geleneği aynen sürüyor.   

Bu noktada kadın cinayeti davala-
rına, ayrıca bir parantez açmak gerek. 
Ceza Kanunu’nda “haksız tahrik indi-
rimi” nasıl düzenlenmiş olursa olsun, 
erkeklerin sevgisinin her gün üç kadını 
öldürdüğü bu topraklarda sevişmek is-
temediği için karısını öldüren kocaya 
(belli ki içten içe haklı bulup) ceza 
indirimi yapan yargıçlar, korunma ta-
leplerini yok sayan savcılar, dayaktan 
kaçtığı karakoldan barıştırıp geri gön-
deren polisler var. 

Aslında feminist hareket, bir süre-
dir kadın cinayetlerindeki uygulamaya 
eylemli müdahalede bulunmaya ça-
lışıyor. Güldünya Tören ile başlayan, 
Ayşe Yılbaş ile daha da belirginleşen 
kadın cinayeti davalarına ‘müdahillik 
talebi’, önemli köşe taşlarından biri. 

Çünkü ‘müdahillik’ gerekçelerimizden 
biri de yargının bu davalardaki cinsi-
yetçi tutumuna karşı mücadele ve mü-
dahale etmek. 

Tam da bu nedenle, 4320’nin uygu-
lanma sorunları konusunda, Mor Çatı 
başta olmak üzere, uzun soluklu bir 
mücadele verildiğini ve çok önemli bir 
deneyim biriktirildiğini de atlamamak 
lazım. Nitekim Kanun’un uygulanma 
sürecinde, kadınlar lehine kazanımlar 
da elde edildi, kimi değişiklikler hayata 
geçirildi.         

Ama tüm bu süreçler, hukuki kaza-
nımların önemli ama yeterli olmadığı-
nı, mücadele edilmesi ve değiştirilmesi 
gerekenin koskoca bir sistem olduğunu, 
bir kez daha gözler önüne serdi.  Keza 
feminist mücadelenin; hukukun içine 
sığamayacak kadar iddialı, kapsayıcı, 
radikal, renkli ve devrimci olduğunu 
da… 
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Cemre: Kadınların gündelik ha-

yatta, feminist olmadan da dayanış-
malarıyla feminist politika bağla-
mında dayanışmaları arasındaki fark 
nedir? Mesela iki arkadaşın, feminist 
de olsalar, feminist olmayan bir yer-
den dayanışmaları da mümkün. Ama 
ne zaman ki hayatın her alanında fe-
minizmi görmeye başlıyorsun, senin 
başına gelenler de bu politik çerçe-

venin içinde bir yere yerleşiyor, hani 
senin yaşadıkların ne o kadar sana 
özel, ne o kadar genelleştirilip evren-
sel kızkardeşlik olarak tanımlanabilir. 
Şu iki yıla bakınca bunun bizi çok da 
güçlendiren bir şey olduğunu da gö-
rüyorum.

Özlem: Evet, ben hep kalabalık bir 
hayat yaşadığım, çevremde bir sürü 
kadın olduğu halde buraya geldikten 
sonra yaşadığım dönüşüm bambaşka. 
Orada en fazla tavsiye dinliyorsun; 
burda başka bir sen kurmaya başlı-
yorsun.

Nacide: Buradaki çok yakın olma, 
birbirini anlama hali, SFK’nın içinde 
deneyim ve pay- l a - ş ı m 
b i r i k t i r m e , 
SFK için-
de olabildiği 
gibi dışındaki 
a rkadaş la r ı -
mızla ya-
ş a d ı -
ğı-

mız dayanışmada da olumsuz etki 
yaratabilen bir şey. Deneyim farklı-
lığı da dayanışma kurmanın önünde 
engel olabiliyor bazen. Dayanışmayı 
kurabilmek için nasıl bir tavır sergi-
lememiz ve dil kurmamız gerektiği 
de önem kazanıyor sanki…

Selin: Kadın olmaktan kaynak-
lı ortaklıklarımız olsa bile 
farklı kadınlık dene-
yimlerine sahibiz. 
Farklı hayatlar yaşı-
yoruz ve aslında ba-
zen ortaklık kurmak hiç 
de kolay olmuyor. Bunu 
da görmek lazım. İlk el- d e n 
bütün kadınlara değmek gibi bir 
beklentide olmamak lazım belki 
de. Değip dönüştürebildiklerimiz-
le yola devam ediyoruz. 

Nacide: Aslında bu dayanış-
mayı gerçekleştirdikten sonrası 
önem kazanıyor gibi. Yani bunu 
gerçekleştirip ortak mücadele 
haline getirme hali. Hi-
yerarşi kurmadığımız 
bir zeminde kadın da-
yanışmasını sürdürme-
ye çalışıyorsak, kapsayı- c ı 
bir söylem geliştirmeye çalışmalıyız 
bence. Yani bütün kadınlara ulaşmak, 
onları örgütlemek zor ancak bütün 
kadınları kapsayan bir söylem geliş-
tirmeyi ve Gülnur’un söylediği an-
lamda köprüler kurmayı aklımızın bir 
köşesinde hep tutmalıyız sanki. Yok-
sa öbür türlüsü kendi içine kapanık 

kalmak ve söylemi da-
raltmak gibi geliyor 

bana.
Cemre: Ama 

bu çok 2000’ler 
sonrasıyla ilgili. 

Ben bunun kitle-
ler tarafından 

gerçekleşti-
rilebilme-
sini bek-
l e m i y o -
rum, bu 
düşün -

cenin 

2000’lerin gerçekliği-
ne tekabül ettiğini de 

düşünmüyorum. O yüz-
den feminist kadınların 

bu ilişki biçimini kurabil-

mesi bile hayata karşı 
direnç gösterici bir tu-

tum diye düşünüyorum. 
Dönüştürücü olmasa 

d a güçlendirici.   Buradaki 
kadınların farklılıkları olan bir grup 
olarak bir araya gelip bir politik hat 
çizmeye, bir şeyler söylemeye çalış-
ması bile bugün için olabilecek en iyi 
şeylerden biri. Nasıl örgütleniriz, na-
sıl çoğalırız soruları, 1980-2000 dö-
neminin öncelikli soruları. Daha bu-
güne ait olanlarsa,  buraya gelen ka-
dınların varlığını önemseyip,  bunun 
sürekliliğini nasıl sağlayabileceğimiz 
üzerine sorular.

Nacide: Kadın dayanışması ile il-
gili Aksu’nun dediği negatif ortaklık 
üzerine Gülnur’un bir lafı vardı. Bu 
negatif ortaklık neye karşı olduğumu-
zu daha net ortaya koyduğu için da-
yanışmayı da kolaylaştırıyor diye ve 
bu noktada kadın dayanışması politik 
özne yaratmak için bir potansiyeli 
ortaya çıkarmada önem kazanıyor.  
2000’ler feministlerin farklılıklarla 
birlikte negatif ortaklık bağlamında 
neye karşı durduklarını da farklı yo-
rumladıkları dönemler. Bu da 2000’li 
yıllarda kadın dayanışmasını parçalı 
hale getirdi aslında. 

Selin: Aslında, bugünkü kendi 
mevcut durumumuzu düşünürsek; fe-
minist politika yaparken çok somut 
kadın dayanışmasını gerçekleştirdiği-
miz bir sürü şey var. SFK’nın kendisi 
bile… Maddi, manevi her türlü faa-
liyeti dayanışarak yapıyoruz. Birbi-
rimizin özgül durumlarını gözetiyo-

Kadınların, farklılıkları 
olan bir grup olarak bir 
araya gelip bir politik 

hat çizmeye, bir şeyler 
söylemeye çalışması bile 
bugün için olabilecek en 

iyi şeylerden biri

ifade ettiğini görmüş oldum. Sadece 
sınıf veya hayattaki pozisyonlara dair 
farklılıklar değilmiş o farklılıklar. 
Benzer görünen hayatlar birçok fark-
lı kadınlık durumu içerebiliyormuş. 
Kadın dayanışmasıyla bir yandan o 
farklılıkların eksilerek gitmesi gibi 
bir şey var. Ama 
ondan daha büyük 
ölçüde, dayanışma 
sayesinde kadınlar 
arasında özel ha-
yatın sorgulandığı, 
irdelendiği bir alan 
oluşuyor. O arka-
daşlık ayrımını ben 
de düşündüm, ara-
mızda artık ondan 
daha öte bir sorumluluk var bence. 
Bir kadının farklılıklarının ve özel 
hayatta göğüslediği farklı sıkıntıla-
rın diğer kadınlara da deneyim sağ-
ladığını ve bunun üzerinden tecrübe 
ettiğimiz bir sürü şeyin olduğunu, o 
anlamda bir dayanışma çıkarttığımızı 
söylemek mümkün.

Ayşe: “Arkadaşımla konuştum, 
içimi döktüm, rahatladım”dan ziyade, 
o yaşananları politik bir yerden baka-
rak gözden geçirmek buradaki. Onun 
da hakikaten hayatı dönüştüren bir 
etkisi var. 

Nacide: Bence, bir yandan 
ortak bir söyleme doğru gi-
diliyor ve o anlamda bir ya-
kınlaşma oluyor, öte yandan 
bu söylemin dışında kalan 
kadınlar da oluyor. Kadınlar 
olarak hayatlarımıza yansıyan 
farklı sömürü, baskı ve dışlama 
biçimleri var, ama bakınca bun-
lar hep bütünün bir parçası gibi 
duruyor. Senin dediğin dene-
yim belki o bütünü görme hali-
ni birlikte deneyimlemeye baş-
lamanın bir göstergesi olabilir. 
Çünkü burada daha bütünlüklü 
ve ortak bir söylem geliştirmeye 
de çalışıyoruz. Sanki biraz öyle 
bir algılama var; yani aynı dili ko-
nuşma ya da yan yana durmak için 
asgari o dilde ortaklaşma gibi.

Cemre: Evet. Toplantılardan son-
ra da yemek içmek için gidip saatler-
ce oturma hali de onunla ilgili, sanki 
bilinç yükseltiyormuşuz gibi, bir şe-
kilde o bütünün parçalarını konuşma-
ya çalışıyoruz.

Ayşe: Dilin aynılaşması, birbiri-
mize alışıp artık benzer kelimeleri 
kullanmaktan değil, birtakım şeyle-
ri beraber sorguluyor olmaktan ve o 
dayanışmayı yaşıyor olmaktan kay-

naklanıyor. Ben hem kendi deneyi-
mimi, hem bildiğim birçok kadının 
deneyimlerini düşünüyorum da… 
Hakikaten kendi özel hayatını, -ki bu 
illa duygusal ilişkiler olmak zorunda 
değil; işyerinde, okulda, ailenle ya-
şadıkların da dahil buna- bütünüyle 

sorgulamak, dö-
nüştürmek aslında 
söz konusu olan. 
Bu sırada birilerin-
den destek almak 
zorundasın çünkü. 

Özlem: İşte bu 
destek olma halini 
biraz daha politika 
yaptığımız alanla-
ra çekmeliyiz diye 

düşünüyorum. Bu alanlar da aslında 
feminizme özel alanlar. Feministler-
den başka kim kendi hayatını dönüş-
türmeyi, kadınlarla dayanışmayı poli-
tikanın içinde sayıyor ve buna enerji 
harcıyor ki! Bilinç yükseltme femi-
nistlerin en özgül yöntemi. Eskiden 
feminist bir gruba dahil olmanın yolu 
bilinç yükseltme gruplarına katılım-

dan geçerken, biz 
bugün bunun 

ü z e -

r i n d e n 
biraz at-

l ıyo -
r u z 
g a -

liba. SFK 
içinde de 

birkaç bi-
linç yük-
s e l t m e 

g r u b u o l u ş t u r u l m u ş , 
ama devam etmiyoruz şu an. Küçük 
gruplar oluşturmamız ve bu grupların 
konuşmak istedikleri konular konu-
sunda tamamen özgür olmaları bu ek-
siklikten de doğdu belki de.   

Cemre: Toplantı çıkışlarında otur-
makla fiili bir durum yaratıyoruz as-
lında birçok şeyi konuşmak, aktarmak 
için. Bu bir zorunluluk durumu değil, 
bize iyi gelen de o sanırım. Esas dö-
nüştürücü şey de garip biçimde bu 
konuşmalarda yaşanıyor, ben bunun 
bugünün koşullarıyla da çok alakalı 
olduğunu düşünüyorum. Politikayı 
nerede yaptığın… Sanki çoğunlukla o 
masalarda yapıyorsun. Bunu mutlaka 
iyi bir şey anlamında söylemiyorum, 
ama bu da gerçek bir şey.

Nacide: Feminist yönteme de daha 
fazla tekabül eden bir şey mi acaba? 
Yani zorunlu değilsin, orada kendi-
ni rahat hissedip birbirine değdiğin 
noktada paylaşabiliyorsun birşeyle-
ri... Toplantılar hani biraz daha tırnak 
içinde iş ve işlerin yürümesi şeklinde 
oluyor... Kendini açmaya başlamak 
da zor. Burada öyle yirmi kişilik top-
lantılarda bunu yapmaktansa küçük 
grup toplantılarında ya da toplantı 
sonrası otururken yapmak daha kolay 
oluyor tabii.

Özlem: Toplantılar zorunluluk 
belki ama hayatın bize dayattığı 

bir zorunluluk. Tepki verme-
miz gereken o kadar çok şey 
oluyor ki! Bu yoğun gündem-
lerin, toplantılar silsilesinin 
yanında küçük grup toplantı-

larına, bilinç yükseltme grubu 
toplantılarına zaman ayırmak 

istemiyoruz belki. Yine de buna 
direnmeye çalışıp kendimizi zorla-
mamız gerekiyor. Çünkü aslında o 
zorunlu dediğimiz toplantılardaki 
feminist tavır ve feminist politika 

da aslında kendimizi dönüştürerek, 
güçlenerek oluşturduğumuz femi-

nist duruştan besleniyor.
Nacide: Bir kadının bir sı-

kıntısı varsa onu paylaş-
mak da bir dayanışma ve 
değerli; ama bunu politik 

bir söylem haline getirmek politik 
hareketin gerekliliği olan kadın da-
yanışmasına tekabül ediyor. Yani bu 
paylaşmayı nereye taşıdığımız önem-
li. Kendi sürecimi düşündüğümde o 
dayanışma farklı şeylerin bütünlü-
ğüne ışık tutuyor aslında; sonra da 
politik olarak anlamlandırma, erkek 
egemen sistemi fark etme, cinsiye-
tinden ötürü gördüğün, gördüğümüz 
ezilmeyi, baskıyı ve sömürüyü fark 
etme ve buna karşı mücadele etmeye 
başlama... Bu yüzden kadın dayanış-
masının politik bir kapı araladığını 
düşünüyorum, en azından kendi de-
neyimimde bunu yaşadım.

DOSYA

Bir kadının bir sıkıntısı 
varsa onu paylaşmak da 
bir dayanışma ve değerli; 

ama bunu politik bir 
söylem haline getirmek 
kadın dayanışmasına 

tekabül ediyor



38 39feminist
  politika

feminist
  politika

DOSYA

Biz feministler aslında SSGSS’ye esastan itirazımız var derken feminist mücadele açısından yeni 
başlayan dönemi tarif etmiş olduk: Sistem olarak patriyarkayı hedef alan ve tüm politikalarını 
bu bağlamda oluşturan erkeklerden, sermayeden, devletten bağımsız bir feminist mücadele

Feminist hareket 1980’lerin 
ikinci yarısında bağımsız bir 
hareket olarak örgütlenmeye 
ve mücadeleye başladığında, 

cinsellikten şiddete öncelikle aileyi ve 
kadın-erkek ilişkilerini sorgulamaya 
başladı. Tek tek feministlerin kişisel 
yaşamlarını da radikal bir eleştiriye 
ve dönüşüme tabi tutmaya çalıştığı bu 
süreçte feminist politika ‘başka kadın-
ları’ değil ‘kendimizi’ kurtarmak için 
yapılıyordu. Reel sosyalizmin çöküşü 
ile birlikte tüm topyekûn kurtuluş mü-
cadeleleri gözden düşerken, farklılık-
lara dayalı kimlik politikalarının yıldı-
zı yükseldi. Bu süreç bütünsel sistem 
eleştirilerinin yerini sistem içi çözüm 
üretme çabalarının almasıyla şekillen-
di. Reel sosyalizm kendini tek başına 
emek sermaye çelişkisinin ekonomist 
yorumu üzerinden şekillendirirken 
farklı ezilmişliklerin sesini bastırmıştı. 
Kimlik politikalarının yükselişe geçtiği 
90’larda ise farklılıkların yüceltilme-
si ve bu farklılıklara dayalı egemenlik 
ilişkilerinin sorgulanması süreci, bu 
kez de, bütünlüklü sistem eleştirilerini 
tümüyle dışlayarak politika yapmayı 
kural haline getirdi. 

Kolektif haklar temelinde, örgüt-
lü mücadele önemini kaybederken 
STK’lar ve kanaat önderleri aracılı-
ğıyla hayata geçirilen müzakereci po-
litikalar öne çıktı. AB’ye uyum hedefi 
politikanın temel argümanı haline gel-

di. Baskı grubu oluşturmak, aklıselime 
hitap etmek, aşırı uçları törpülemek ve 
uzlaşma arayışı gibi kavramlar döne-
min politik literatürünün temel çizgile-
rini oluşturuyordu. Bu ideolojik hege-
monyaya örgütlü güçlerle direnmeye 
çalışanların payına ise, zorunlu göç, 
gözaltında kaybedilmek, işkence ve F 
tipleri düştü. 

İçerde dışarda hücreleri parçala!
Farklı ezilmişlikler arasındaki iliş-

kiler silikleşirken ortak bir ezilmişlik 
yaşayanların mücadeleleri de parçalan-
maya başladı. 90’ların sonuna gelindi-
ğinde feminist cenahta erkek egemen-
liği eleştirisi silikleşirken, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğini aşma hedefi öne 
çıkıyordu. Feminist mücadele de ken-
di içinde parçalara/hücrelere bölündü. 
Kadına yönelik şiddet üzerine uzman-
laşan hukukçular, kadın yoksulluğuna 
karşı fonlarla mikrokredilerle çözüm 
arayan kooperatifler ve vakıflar, si-
yasette kadın temsilini öne çıkaran 
dernekler hatta kadın girişimciler adı 
altında örgütlenen sermaye sınıfından 
kadınlar feminist politikanın belirleyi-
ci özneleri oldular. Kuşkusuz mücadele 
verdikleri alanlarda kadınlar adına çok 
önemli kazanımlar sağlayan bu çalış-
malar, özellikle ilk başlarda, feminist 
mücadelenin deneyimlerinden süzülüp 
gelen birikimlerle yol aldı. Çok sayıda 
feminist yol arkadaşımız bu dönemde 
önemli adımlar atılmasını sağlarken, 
adlarına politika ürettikleri kadınlarla 

dayanışmacı bir ilişki kurdular. Ancak 
toplumsal mücadelenin parçalanarak 
ve sistem dışı bir politika üretmeksizin 
sürdürülmesini zorlayan bu süreç fe-
minist politikanın da radikal birikimini 
aşındırmaya başladı. 

Feminist mücadele de, tüm diğer 
topyekûn kurtuluş mücadeleleri gibi, 
kolektif hak taleplerini erteleyerek, ka-
dınları güçlendirme politikalarını ekse-
ne alan bir çizgiye yöneldi. Kuşkusuz 
bu dönemde (90’ların sonu-2000’lerin 
başı) gerek Medeni Yasa gerekse 
TCK’daki değişiklikler önemli kaza-
nımlar olarak feminist mücadele tarihi-
mizde yerini aldı. Ancak bu kazanım-
lara giden yolda ortaya çıkan politik 
çerçeve feminizmin bütünsel analizle-
rini silikleştirdi. Kadınların ev içindeki 
emeği görünür kılma hedefiyle başla-
yan Medeni Yasa kampanyası ev için-
deki karşılıksız emeğin sadece edinilen 
mülklere ortak olunarak tahsil edilebi-
leceğini ifade eder hale geldi. Siyasette 
kadın katılımını artırmak için yapılan 
kampanyalar hangi siyasete hangi ka-
dınların katılımını artırmayı hedefledi-
ğini net olarak anlatmıyordu. Ama en 
önemlisi tüm bu başlıklarda üretilen 
politikaların, kadınların ev içinde har-
cadığı karşılıksız emek ile ücretli emek 
gücüne katıldıklarında maruz kaldıkları 
katmerli sömürü, ya da ev içinde ma-
ruz kalınan erkek şiddetiyle yargı polis 
işbirliği arasındaki bağı ortaya koymu-
yordu. Kadınların yoksulluktan kurtul-
mak için, hem evde kocalarına karşı-

Patriyarkayla ‘esastan’ mücadele

Hülya Osmanağaoğlu
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ruz. Mesela “Takas Pazarı” kadınlar 
arasında paranın sözünün geçmediği 
dayanışmanın esas alındığı bir alışve-
rişi mümkün kılmak günümüz dünya-
sında hayal etmesi bile imkânsız bir 
şeyken… Sonra, takip ettiğimiz da-
valar, mor çiçeklerle aramızdan uğur-
ladığımız feminist dostlarımız, teşhir 
ettiğimiz tacizci erkekler… Tüm bun-
ların hepsi kadın dayanışması ve fe-
minist politikanın olmazsa olmazı… 

Özlem: Evet, aslında bu şekilde 
dayanışarak neleri başarabileceğimizi 
de görmüş oluyoruz. Erkek şiddetine, 
tacizine, tecavüzüne karşı politik söz 
söylemek, bunun sistematik olduğunu 
söylemek zaten çok önemli. Bunun 
yanında biz bunu yaşayan kadınların 
yanında durarak, onların sözüne inan-
dığımızı, onu esas aldığımızı söylü-
yoruz. Bunu da, bugün senin başına 
gelen yarın hepimizin başına gelebi-
lir, hepimiz bu tehditle yaşamak zo-
runda bırakılıyoruz diye yapıyoruz. 
Ancak dayanışarak güçlenebiliriz de-
miş oluyoruz. 

Ayşe: Tersten düşünürsek, kadın 
dayanışması olmadan feminist poli-
tika yapmak mümkün müdür? Yani 
bir siyaset düşünün ki patriyarkaya 
dair muazzam analizler yapıyor ve 
söylemler üretiyor; ama grup içinde 
‘büyük p’yle Politika’nın çıkarları 
söz konusu olduğu zaman, gruptaki 
kimi kadınlar başka kadınlara karşı 
erkeklerle ya da erkek egemen sis-
temin çeşitli aktörleriyle işbirliğine 
giriyor. Hani politika derseniz tamam 
mevcut, ama bunun gündelik hayatta 
bir karşılığı bulunmuyor. Olabilir mi 
böyle bir şey? “Özel olan politiktir”in 
bir de böyle bir anlamı var sanırım. 
Yani sadece özel hayatlarımız politik 
yapının içinde bir yere oturuyor anla-
mında değil (ki bu doğru), ama aynı 
zamanda yapılan politika, gündelik 
hayatta, gündelik ilişkilerde bir şey-
leri değiştirmiyorsa amacına da ula-
şamamış oluyor.

Nacide: Kadın dayanışması olma-
dan feminist politika yapmak müm-

kün değil bence. Bu noktada feminist 
politikayı diğer politik hareketlerden 
ayıran en önemli unsur belki de kadın 
dayanışması. Bunun olmadığı ya da 
ikincilleştirildiği bir yerde politika-
nın başka bir şey üzerine kurulduğu-
nu düşünürüm.  Bu kadınları sevmek 
vs. üzerinden bir politika yapmak 
değil ama, bir kadının yaşadığı ezil-
me, sömürülme, erkek şiddetine uğ-
rama vs. halini birincil politik derdin 
yapmıyorsan ve bütün farklılıklarına 
rağmen o anda yan yana durup da-
yanışamıyorsan orada feminist poli-
tika yapılamaz gibi geliyor. O nok-
tada neyse birincil derdin, onun po-
litikasını, dediğin gibi ‘büyük p’nin 
Politikası’nı yapıyorsundur. Kadının 
her alanda, her durumda ikincilleşti-
rilmesine isyan edip po- litik 
söyleminde, tav-
rında bunu kendi 
elinle yeniden 
üretiyorsan, ne 
beyanları ne de 
kadınlar esas de-
ğildir senin 
politikan-
da; ör-
g ü t ü n 
esastır, 
hareke -
tin esastır 
vs…

S e l i n : 
“Kadınları 
s e v m e k ” 
derken ne 
d e m e k 
istediğini 
anlıyorum 
ve yaptığın 
ayrıma katı-
lıyorum. Ama 
gene de ben ka-
dınları sevmenin 
kendisinin bile 
feminist mü-
cadeleyi yük-
selten bir şey 
olduğunu düşünü-
yorum. Stella’nın sözünün feminist-
ler tarafından bu kadar benimsenmesi 
boşa değil bence: “Feminist olmak 
kadınları sevmektir: Kadınları keş-
fetmek, ortaya çıkarmak, anlamak, 
tanımak. Azınlık psikolojisinden 
sıyrılıp ezilen bir cinse ait olmanın 
gerektirdiği isyan ve dayanışmayı 
yüklenmektir.” Feminist politikayı 
diğer politik hareketlerden ayrıştıran 
bu değil mi zaten? Diğer politik ha-
reketler gibi bunu bir faaliyet alanı 

olarak görmüyoruz. Politika yapar-
ken, hak mücadelesi verirken kadın 
dayanışmasını esas alıyoruz. Yani bir 
kadın olarak kendimizin tamamen 
içine dahil olduğu bir süreç söz ko-
nusu. Kendini değiştirmek ve dönüş-
türmek elbet kolay değil ve bugünden 
yarına olmuyor ama gene de feminist 
politika tam da az önce dediğim se-
beplerden gerçek bir dönüşüme daha 
müsait.  Bu ihtimal bile insanı heye-
canlandırıyor. 

Özlem: 2000’lerde feminist ol-
muş kadınlar olarak, hatta politikayı 
ilk burada yapmış kadınlar olarak, 
bizim için en baştan itibaren politika 
diye öğrendiğimiz alanın içinde ken-
dini dönüştürmek, diğer kadınlarla 
dayanışmak vardı. Çünkü biz ‘büyük’ 

politikalar yapmadık, kar-
ma örgütlerde bulunmadık. 

Daha bu düzeyde, birbi-
rimize değmeye dikkat 
eden, önem veren bir 
halde politikaya baş-

ladık. 
Nacide: Bu 

son dönemde 
sol içindeki tar-
tışmaları düşü-
nünce de bizim 
yapmaya çalış-
tığımız kadın 
dayanışması-
nı çok önem-
li buluyo-

rum. Bir-
b i r i n i 

g ü ç -
l e n -
d i r -
m e , 

yanya-
na durabilme bizim 

burada yapabildi-
ğimiz bir şey. Bazı 

şeyleri deneyim-
lememe olumlu 
olabiliyor. Me-

sela kadınlar arası 
tartışmaların solda son 

dönemde olan tartışmalardan bu an-
lamda farklı olduğunu düşünüyorum; 
kullanılan dile, yönteme, birbirini 
dışlamama, yaftalamama, besleme 
haline daha çok özen gösterildiğini 
düşünüyorum.

Selin: Henüz çok kişiye ulaşamasa 
da kadın dayanışmasının gerçekliğini 
hissettirmek önemli diye düşünüyo-
rum. Bu bugünle, bugünün gerçekli-
ğiyle sınırlı da değil; feminizmin esa-
sı bence. Her zaman kolay olmasa da 

Yoğun gündemlerin, 
toplantılar silsilesinin 
yanında küçük grup 
toplantılarına, bilinç 
yükseltme grubu 
toplantılarına zaman 
ayırmak istemiyoruz belki. 
Yine de buna direnmeye 
çalışıp kendimizi 
zorlamamız gerekiyor



40 41feminist
  politika

feminist
  politika

DOSYA

Günümüzde yapısalcılık son-
rası ve postmodernist dü-
şünce akımlarının etkisinin 
kırılmaya başladığı Batı 

akademi dünyasında, postmoderniz-
min yarattığı sınırlılıkların aşılmasına 
yönelik girişimlere daha sık rastlanı-
yor. Bu girişimler içerisinde feminist 
politika açısından önemli bir yer tu-
tan, Chandra Talpade Mohanty’nin 
çalışması Sınır Tanımayan Feminizm, 
Türkiye’de de yayınlandı (2008). Bu 
yazının amacı Mohanty’nin geliştirdi-
ği yaklaşımın, söz konusu sınırlılıkları 
aşma ve feminist hareketi güçlendirme 
potansiyelini tartışmak. 

Sınırlılıklar nasıl ortaya çıktı? 
Nasıl bu hale geldik?

Foucault’nun bilgi-güç ilişkisine 
dair tezinden etkilenen feministlerden 
biri olan Donna Haraway (1988), bil-
ginin yerel, eksik ve bilgiyi üreten top-
luluğa özgül olduğunu ileri sürdü. Ona 
göre feminist nesnellik, ancak sınırlı bir 
sosyal konum ve bu sosyal konuma göre 
şekillendirilmiş bilgiyle ilgili olabilir-
di. Dolayısıyla bilgi, toplumu değiştir-
me dönüştürme açısından güvenilir bir 
dayanak noktası olmaktan çıkmalı, sa-
dece kabul edilmeli ve onaylanmalıydı. 
Böylece feminist bilgi, gittikçe farklı 
deneyimler aktarımına indirgendi, fe-
minizmin konusu olan sorunlara dair 
delile dayalı bilgi üretme, tartışma, bir-
birini ikna etme gibi olgular arka plana 
itildi. Bilgiyi geliştirenin sosyal pozis-
yonu (sınıf, ırk, etnisite, ulus, din, dil, 
topluluk, cinsel yönelim, yaş, kuşak, 
bedensel sakatlık vd.) kadınlar arası 
farklılıklar olarak sabitlendi. Farklılığa 
dayalı kimlik politikası(zlığı)nın tanı-
ma ve onaylamaya yönelik bakış açısı, 
değişim ve dönüşüm perspektifinin ye-
rine geçti. 

Mohanty’nin çalışması bu kapsam-
da feminist politikanın önünü açmayı 
hedefliyor. Mohanty, “havada asılı ka-
lan, cisimleşmiş ve donmuş” olarak ta-
nımladığı sınıf, cinsellik, ırk, etnisite, 
ulus, din, dil, topluluk, cinsel yönelim 

gibi tüm farklılıkları, ortak mücadele-
nin önündeki sınırlar olarak tanımlıyor 
ve bu anlamda sınırları aşmaktan bah-
sediyor. 

Mohanty ve sınır tanımayan 
feminizm

Mohanty’nin sınırları aşmak 
için önerdiği çerçeve büyük oranda 
Smith’ten ödünç aldığı yönetim iliş-
kileri kavramına dayanıyor (Smith, 
1987). Buna göre;

“Seksist, ırkçı, kadın düşmanı ve 
heteroseksist süreçler dünyanın her 
yerinde içiçe geçmiştir… İktidar yapı-
ları çoklu kesişimlerden oluşmaktadır. 
Yönetme sürecinin biçimine ve yönetim 
ilişkilerine açıklık getirmek, buna da-
yalı bir feminist araştırma yöntemi ge-
liştirmek sınırlılıkları aşmamızı sağlar. 
(…) Tüm dünyadaki kadınları ve erkek-
leri etkileyen yönetim ilişkileri, yaşa-
dığımız dünyada merkezi bir yer işgal 
ediyorsa, ırksal, ulusal, kapitalist ve 
diğer her düzeyde sömürge olmaktan 
kurtulmak” hedeflenmelidir (Mohanty, 
2008).

Özetlersek, Mohanty, dünya ölçe-
ğinde kurulan yönetim ilişkilerinin sı-
nıf, ırk, etnisite, ulus, din, dil, cinsel 
yönelim gibi farklılıklara dayanarak, 
cinsiyetçi, ırkçı, kapitalist, heterosek-
sist araçları iç içe kullanabildiğini, 
böylelikle erkek ve kadınları ‘sömür-
geleştirdiğini’ savunur. Bu ‘sömürge-
leştirmeye’ karşı verilecek mücadelede 
tek başına kadınlar, uluslar ya da işçiler 
başarılı olamazlar:

“Sermayenin kâr, birikim, egemen-
lik arayışı içinde, erkekliği, kadınlığı, 
he teroseksü -
elliği küresel 
düzeyde eko-
nomik, ideolo-
jik ve kültürel 
olarak iç içe 
geçiren bir 
sosyalist femi-
nizm” gerekli-
dir (Mohanty, 
2008: 15). 

Sınır tanı-
mayan bir sos-

yalist feminizm için başlangıç noktası 
Batı feminizmi değil, kendi deyişi ile 
Üçüncü Dünya feminizmi olmalıdır. 
Bu önerisi ile Batı ve Üçüncü Dünya 
arasında yeniden bir sınırlılık (farklı-
lık) yaratmakla eleştirilse de aslen Mo-
hanty, Batı feminizminin yanlış oldu-
ğunu savunmaktadır. Dolayısıyla yeni 
bir sınır yaratmak yerine eleştiri geliş-
tirmesiyle yapısalcılık sonrası söylem-
den ayrılır (Walby, 2000). Bu nedenle, 
Mohanty’nin önerdiği çerçeveyi yapı-
salcılık sonrası akımın içinde görerek 
eleştirmek doğru olmayacaktır. Yine 
kendisinin kapitalizm anlayışındaki 
sorunların da tartışılacağı yer bu yazı 
değil. 

Mohanty’nin tezine yönelik femi-
nizm anlamındaki en önemli sorun, po-
litik bir özne olarak kadın olmayı sınır-
lılıklardan biri olarak görmesi ve ba-
sitçe yok sayarak aştığını sanmasıdır. 
Sonuçta Mohanty önerdiği çerçeveyle 
feminist mücadeleyi kapitalizme karşı 
verilen mücadele içerisinde eriterek 
yok etmektedir. Temelde anti-kapita-
list mücadele için sınır olarak gördüğü 
patriyarkayı tanımayarak, halen adına 
feminizm demekte ısrarcı olduğu bir 
politika önermektedir. Yazının deva-
mında bunu nasıl yaptığını açıklamaya 
çalışacağım.

Pire için yorgan yakılmaz
Gülnur Acar Savran’ın (2006) yeni 

toplumsal hareketler tartışmasının ta-
raflarından ‘kopuş’ tezini savunanlara 
yönelttiği eleştiri, Mohanty için de ge-
çerlidir. Mohanty kapitalizmin kurucu, 
temel çelişkisiyle başka çelişkilerin 

Yok saymak ya da yıkmak: 
Sınır tanımayan feminizm üzerine
Farklı kadınlık durumlarını ortak bir tabiyete bağlamak sadece farklı deneyime dayanan 
bilginin kabulü değil, evrensel bir sistem olan patriyarkaya karşı, ortak feminist bilince 
dayanan, evrensel bilgi üretmek ve pratik örmekle mümkün
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lıksız olarak hizmet etmeye devam et-
meleri hem de kooperatifler aracılığıyla 
parça başı iş yaparak güvencesiz işlerde 
ucuz emek olarak istihdam edilmeleri, 
maalesef kadınları güçlendirme politi-
kası diye tanımlandı. Ev içinde bu şe-
kilde güçlenmenin kadınları erkek şid-
detinden korumayacağı, yoksulluktan 
kurtarmayacağı ya da siyasete katılımı 
mümkün kılmayacağı göz ardı edildi. 
Her bir mücadele birbirinden yalıtılmış 
hücrelerde sürdürülürken birbirleriyle 
olan bağlantıları çoğu kez patriyarka-
ya karşı olmak temelinde değil AB’ye 
uyum ekseninde tanımlanıyordu. 

Aynı şey toplumsal muhalefetin tüm 
bileşenleri için geçerliydi. Kürt soru-
nunda üçüncü taraf olmak, sosyalizm 
mücadelesinde silahlı mücadeleyi ve 
Leninist örgütlenmeleri dışlamak, sı-
nıf mücadelesini Avrupa sosyal şartına 
endekslemek anaakım muhalif politi-
kaların temelini oluşturdu. Tüm bunlar 
arasındaki ortak mücadele pratikleri 
de F tipi yalıtılmışlığa maruz kaldı. 
Cezaevindeki sosyalistlerin tecridi ile 
dışarıdaki toplumsal mücadelenin par-
çalanmışlığına karşı yükseltilen slogan 
dönemin mücadele ekseninin ne olması 
gerektiğini ifade ediyordu: “İçerde dı-
şarda hücreleri parçala!”

Esastan itirazımız var!
Feminist hareket içinde ise parça-

lara ve uzmanlık alanlarına hapsedilen 
bir mücadeleden çıkışın tartışmaları 
hep sürdü: Kazanımlar önemliydi ama 
başka bir şeyler yapmak gerekiyor-
du. Belki de feminizmin ne olduğunu 
ve 80’lerde sokağa dökülen hareketin 
ne olmadığını tartışmak ihtiyaçtı. Bu 
dönemde, özellikle fonlarla yapılan 
feminist etkinliklerin geleceği sorgu-
lanırken “sistem dışı bir feminizm”in1, 
erkeklerden, sermayeden ve devletten 
bağımsız bir feminist politikanın neden 
ihtiyaç olduğu da tartışılmaya başlandı. 
Kuşkusuz sokağa dökülen ilk tepkiler 
yine en içimizi yakan olayların sonu-
cunda gündeme geldi. Şemse Allak’ın 
taşlanarak öldürülmesinin ardından 
cenazesini kaldıran Kürt kadın hareke-
ti, tek tek kadın cinayetlerine verilen 
örgütlü bir tepkinin erkek egemenliği-
ne karşı mücadeledeki önemini ortaya 
koydu. Bu eylemden sonra kadın hare-
keti kadın cinayetleri davalarını takip 
etmeye başlarken, feministler olarak 
haksız tahrik indirimine karşı sesimizi 
yükseltmeye başladık. Tek tek davala-
rın takibiyle başlayan bu süreç kadın ci-
nayetleri politiktir tespitiyle birlikte er-
kek şiddetinin bireysel öfke ya da hınç-
ların ötesinde patriyarkanın bir sonucu 

olduğunu ortaya çıkardı. 2007 
yılında hemen 8 Mart arifesin-
de toplanan feminist forumda 
feminist hareketin yaşadığı 
dönüşüm, medya, devlet, ne-
oliberalizm işbirliğinin erkek 
egemenliğini görünmez kılar-
ken feminizmin radikal özünü 
nasıl törpülediğini konuştuk. 
Devam eden toplantılarda Da-
yağa Karşı Yürüyüş’ün yir-
minci yılında kadına yönelik 
şiddetin fail öznesinin erkekler 
olduğunun yeniden altını çizen 
bir kampanya yapma kararı, aslında bir 
dönemin feminist hareket nezdinde ka-
pandığını gösterdi. Artık (yeniden) aile 
içi şiddet değil erkek şiddeti, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği değil erkek egemen-
liği söz konusuydu. 

Devamında gelen grevdeki 
Novamed’li kadın işçilerle dayanışma 
kampanyası2, patriyarka ile kapitalizm 
işbirliğinin evdeki karşılıksız eme-
ğimiz ve bu emeğimizin belirlediği 
koşullarda katıldığımız ücretli emek 
gücünün hayatımızı nasıl etkilediğini 
(yeniden) politik gündeme taşımamı-
zı mümkün kıldı. Novamed sürecin-
de sokakta eylemlilik dinamizmimizi 
yeniden kazanırken bağımsız feminist 
politik sözümüzü oluşturduktan sonra 
toplumsal muhalefet içindeki diğer ka-
dın örgütlenmeleriyle ilişkiye geçmeye 
başlamamız da uzun yılların ardından 
yeniden kolektif siyasal özne olma ko-
şullarımızı güçlendirdi. SSGSS yasa-
sına3 karşı, yine öncelikle, feministler 
olarak bir araya gelerek belirlediğimiz 
politik çerçeve ile ev içindeki görün-
meyen emeğimizin erkekler ve serma-
ye lehine yapılan düzenlemelerle nasıl 
ağırlaştırılmaya çalışıldığını teşhir et-
tik. “Hem evde hem işte çalışıyoruz, 
çifte mesai yapıyoruz, erken emeklilik 
istiyoruz”, derken yasada öngörülen 
soyut kadın erkek eşitliğinin nasıl bir 
aldatmaca olduğunun farkında olduğu-
muzu ifade ediyorduk. Aynı günlerde 
Taksim’de yılbaşı gecesi gerçekleşen 
cinsel saldırının erkek yargı tarafından 
kabahat olarak değerlendirilmesi üzeri-
ne yeniden mor iğnelerimizi kuşanıp, 
“geceleri de sokakları da meydanları 
da terk etmiyoruz”, dedik. Peşi sıra ge-
len istihdam yasası düzenlemelerinde 
AB’ye uyum politikaları çerçevesinde 
hayata geçirilmeye çalışılan kadın is-
tihdamını artırma politikalarının, özün-
de biz kadınların ev içindeki iş yükle-
rini baki kılarak zaten süren cinsiyetçi 
işbölümünü ve ucuz emek gücü olarak 
çalıştırılma koşullarımızı güçlendirece-
ğini söyledik.4 

Türkiye’deki toplums5al muhalefe-
tin en azından bir bölümü açısından, bir 
dönem kapanmış görünüyor. Kürt halkı 
adına konuşmak üzere Öcalan’ın muha-
taplığı devlet tarafından da açıkça kabul 
edildi. Anadilde eğitim ve demokratik 
özerklik tüm egemen güçlerin birinci 
gündemi. Tekel işçileri Ankara’nın ve 
devletin merkezinde aylarca sürdür-
dükleri direnişle sınıf mücadelesinin 
tüm iktidarlara geri adım attırabileceği-
ni gösterdi. Sosyalistlerin, işçilerin ve 
feministlerin üç yıl boyunca tüm polis 
şiddetine rağmen zorladıkları Taksim 
Meydanı, 1 Mayıs mitingine açıldı. 

Biz feministler de aslında 
“SSGSS’ye esastan itirazımız var” der-
ken feminist mücadele açısından yeni 
başlayan dönemi tarif etmiş olduk: Sis-
tem olarak patriyarkayı hedef alan ve 
tüm politikalarını bu bağlamda oluştu-
ran erkeklerden, sermayeden, devletten 
bağımsız bir feminist mücadele. Ezen 
erkek özneyi, erkek sermaye ittifakını 
ve bu ittifakın hamisi devleti hedef ala-
rak kurulan bir feminist politikayı öne 
çıkarmaya başladık. Artık kadın cina-
yetlerini durdurun demiyoruz, kadın ci-
nayetlerine isyan ediyoruz. Erkekler ev 
işlerini paylaşsın demiyoruz, “erkekler-
den alacaklıyız”, “cinsiyetçi iş-bölümü 
ortadan kalkana dek ev işlerini erkekler 
yapsın”, diyoruz. Sözümüzü lobilerde 
egemenlerle değil kurtuluşu birlikte 
öreceğimiz kadınlarla sokakta paylaşı-
yoruz. Ar değiliz, mal değiliz, zar deği-
liz feministiz biz, feministiz... 
________________________
1 Filiz Karakuş, Mart 2002, Kadınların 
Kurtuluşu, sayı 1.
2 Antalya Serbest Bölge’deki Novamed 
fabrikasında Petrol-İş sendikasında 
örgütlenerek greve giden kadın işçilerle 
dayanışmak amacıyla Ağustos-Kasım 2007 
arasında örgütlenen kampanya.
3 Aralık 2007-Nisan 2008 arasında SSGSS’ye 
karşı düzenlenen kampanya.
4 Mayıs 2008’de kadınların sigorta 
primlerinin devlet tarafından işsizlik fonundan 
karşılanmasını getiren ve 150 kadın işçi 
çalıştıran işyerlerinin işyeri ile aynı yerde kreş 
açma sorumluluğunu kaldırarak kreş ücreti 
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Bu yazı, politik bir analizden 
çok, doğru soruları sormayı 
kendisine dert edinen, sorular 
çerçevesinde bir tartışmaya 

vesile olmayı dileyen, ortak bir hafıza-
nın canlanmasına hizmet etmeyi amaç-
layan bir sosyalist feministin kalem kı-
pırdatmalarıdır. 

Feminizmin 80’lerden bugüne ken-
disini politik bir hareket/özne olarak 
kurma tarihi; aynı zamanda bu hareketin 
iç eleştirilerinin neler olduğunu, farklı 
feminizmlerin birbirini etkileyerek de-
ğişim/dönüşümlerini, karşı karşıya ge-
lişlerini de anlama tarihidir. 

Soruyorum kendime; neler değiş-
ti dünden bugüne. Feminizmler arası 
farklılık daha mı belirginleşti yoksa si-
likleşti mi? 90’lardaki “Artık Örgütlü” 
sürecinde feminizmler arası farklar, ra-
dikal/sosyalist gibi ayrımlara dayanır-
ken, bugün bu ayrımların yerini sistem 
içi/sistem dışı ayrımının alması teorik 
ve politik olarak nereye düşüyor? 

Aksu Bora, Birikim 244/245 sayısın-
da “Arkadaş olsak yeter” başlıklı yazı-
sında ‘sistem dışılık’ kavramına eleştiri 
getirirken; eleştirisine gerekçe olarak 
şunları söylemişti: “Sistem denilen şey, 
yani kapitalizm gayet esnektir, son de-
rece kapsayıcıdır, dışında pek bir şey 
bırakmamayı becerebilir... Feminizmin 
kişisel olan ile politik olan arasında kur-
duğu ilişki, kendimizi sistem dışı olarak 
adlandırmamızı müşkül hale getirir.” 
Oysa ‘sistem dışı’ kavramını kullanan-
lar açısından, “sistem denilen şey” ‘ka-
pitalizm’ değil, patriyarkanın sistematik 
deneyimlerinin şekillendirdiği patri-
yarkal kapitalizm. Feminizmler arası 
farklılıkların evrim/değişimini anlat-
ması bakımından Yaprak Zihnioğlu’nun 
Express’in mart sayısına verdiği müla-
katı da örnek verebiliriz diye düşünüyo-
rum. Yaprak, o röportajda bugün ‘sosya-
list feminizm’in sonlanmış bir tartışma 
olduğunu, toptancı bir söylemle femi-
nizmin radikal sözünü yaygınlaştırdı-
ğını, kadın hakları hareketiyle ayrımını 
ortaya koyduğunu, feminizmi radikal-
leştirecek olan şeyin sosyalist kadın ha-
reketi olacağını savunuyor. Sistem dışı-
lığa başka bir yerden yaklaşım. 

Aynı sorunun bir devamı olarak so-

rularım sürüyor. Sosyalist ve feminist 
kimliklerin mutlu/mutsuz birlikteliği ne 
durumda? Sol/sosyalist yapıların, cin-
siyetçilik/erkek egemenliği sınavından 
çakmaları, ÖDP deneyimi, feminizmin 
başka önceliklere feda edilmesi bu mut-
suz birlikteliği nasıl bir noktaya taşıdı? 
Karma yapılarda feminizm ne kadar 
mümkün ya da sosyalizmin ‘eşitlikçilik’ 
politikasına sığınmak ne kadar doğru? 
Deneyimlerin, bu soruları daha da sa-
deleştirdiğini; sadeleşmenin, feminist 
harekete kendisini bağımsız politik bir 
özne olarak kurma çabasına destek ver-
diğini düşünüyorum. Sosyalist Feminist 
Kolektif’in ‘sosyalist’ sıfatına rağmen 
kendisini feminist hareketin bir bileşeni 
olarak görmesi, bunun politikasını üret-
mesi, “alternatif değiliz” anlayışı, en 
azından feminizm içinde bu tartışmayı 

berraklaştırdı. Bunun etkisini sadece fe-
minist hareket içinde değil karma yapı-
lardaki sosyalist, aynı zamanda kendisi-
ni feminist olarak tanımlayan kadınların 

verdiği mücadelede de görebiliyoruz. 
Sosyalist Kadın Meclisleri deneyimi 
bunun bir tezahürüdür kanımca. Ka-
dın Kolları’ndan SKM’ye. (Kürt Kadın 
Hareketi’nin de payını es geçmeden.) 

Peki, ‘örgütlülük’ vurgusu, bunun 
politikası 90’lardan bugüne nasıl de-
ğişti? 90’ların ortalarında bağımsız fe-
ministler, çeşitli feminist gruplar, dergi 
çevreleri, kolektifler ve siyasi partilerde 
örgütlü kadınlar vardı. ‘Örgütlülük’ o 
dönemde; feministlerin ortak gündemle, 
zaman zaman biraraya gelerek birlikte 
eylem yapmaları anlamına geliyordu. 
Doğası gereği süreklilik, devamlılık 
gibi ihtiyaçlar dönemseldi. Bugün ise 
feminist mücadelede ‘örgütlü’ olmanın 
anlam ve kapsamı daha genişledi diye 
düşünüyorum. Yine SFK’yı kast ede-
rek söylemem gerekirse; ortak siyasi 
amaç için süreklilik arz eden bir irade 
göstermek ve aidiyet duygusunun daha 
öne çıktığı, kampanyalarla kendisini sı-
nırlamayan, örgütlülük ihtiyaçlarını ‘öz’ 
kaynaklarıyla gidermeye çalışan, proje 
çerçevesinde, geçici, alan hedefli bira-
raya gelişleri aşan bir süreçten bahse-
diyoruz. Kuşkusuz bu tespiti SFK’dan 
yola çıkarak yapmak; indirgemecilikle 
eleştirilebilir ama tarihin bir döneminde 
feminist hareket içinde buna talip olan, 
bunu hayata geçirmeye çalışan femi-
nistlerin varlığını kim inkar edebilir ki!

Feministler, “neden, kimden ve nasıl 
bağımsız?” sorusunu da sık sık sordu. 
Bunun yanıtı değişti mi süreç içinde? 

DOSYA

90’lardaki “Artık Örgütlü” sürecinde feminizmler arası farklar, radikal/sosyalist gibi 
ayrımlara dayanırken, bugün bu ayrımların yerini sistem içi/sistem dışı ayrımının 
alması teorik ve politik olarak nereye düşüyor?

Birlikte düşünmek için

Candan Yıldız

Bugün politik olarak 
taraf, bağımsız, 

siyasi özne olma 
konusunda kendisine daha 
güvenen, kendi gündemini 

belirleyen bir feminist 
hareket var

DOSYA
eklemlenişini kavramlaştırmaya ça-
lışmaz. Sınıf sömürüsü ile başka eşit-
sizlik ve baskılar arasındaki ilişkileri 
sistematik bir bütün olarak kavramaya 
çalışmak yerine, ‘yönetim ilişkileri-
ne’ odaklanır. Başka bir deyişle farklı 
ezme/ezilme biçimlerini, ‘sınırlar’ de-
diği yönetim ilişkilerine indirger. Bunu 
yaparken sistematik bütün olarak gör-
düğü tek bir sistem vardır: Kapitalizm.

“(…) Sermayenin şimdiki işleyişinin 
ırkçı, partiyarkal ve heteroseksüel yö-
netim ilişkilerine dayandığına ve bun-
ları şiddetlendirdiğine inanıyorum” 
(Mohanty, 2008: 329).

“Küreselleşme dünya çapında hem 
kadınların, hem de erkeklerin hayatını 
sömürgeleştirir. Kadınların hayatları-
nı boyunduruk altına alan, çeşitli bir-
biriyle çakışan biçimleri açığa vurup 
görünür kılmak için anti-emperyalist, 
anti-kapitalist ve bağlamsallaştırıl-
mış feminist projelere ihtiyacımız var” 
(Mohanty, 2008: 336).

Yukarıdaki alıntıların açıkça ifade 
ettiği gibi, Mohanty’ye göre sistematik 
olan tek şey kapitalist üretim tarzıdır ve 
diğer tüm ezme/ezilme ilişkileri kapi-
talist sistemin yönetim ilişkileri olarak 
araçsallaştırılır. Kapitalizme tabidir. 
Tabi olduğu müddetçe de onun tara-
fından daha da güçlendirilir. Mohanty 
“kâra karşı adalete yönelmekten” bah-
sederken karşısına aldığı tek bir sistem 
vardır: Kapitalizm. Durum böyle olun-
ca feminizm ve politik bir özne olarak 
kadınlara yaklaşımı da gittikçe muğ-
laklaşır:

“Tüm ezilenlerin hayatları beni 
ilgilendirmekle birlikte, ilgi odağım 
oransız bir biçimde genç kızların ve 
kadınların hayatları” (Mohanty, 2008: 
336).

Kendisini feminist olarak tanım-
lamasına karşın, Mohanty kadınlar ve 
genç kızlarla ilgilenmesini politik özne 
olma durumu ile ilişkilendirmediği için 
“oransız bir ilgi” olarak tanımlar. Hak-
lıdır, çünkü Mohanty kadınları politik 
bir özne yapan patriyarkayı sınırlardan 
biri olarak görür. Sınırları aşarken de 
patriyarkayı yok sayarak aştığını var-
sayar:

“(...) Kadınlık ideolojileri cinsiyet 
kadar, sınıf ve ırkla da ilişkilidir. (...)
Sınıfın, ırkın, (hetero)seksüelliğin ve 
ulusun çeşitli sistematik ağlarının kesi-
şimi bizleri kadın olarak konumlandı-
rır” (Mohanty, 2008: 80- 81).

Böylelikle Mohanty, kadın olmayı 
ideolojilerin kesişimi olarak görür ve 
ancak sınıf, ırk gibi diğer ezme biçim-
leri ile ilişkili olduğu müddetçe anlamlı 
bulur. Özetlersem, Mohanty patriyar-

kayı bir sistem olarak tanımlamaz ve 
bu anlamda yapısalcılık sonrası gele-
neğin sınırlarını aşamaz. İster işçi, ister 
ezilen ulustan olsun toplumsal bir grup 
olarak erkeklerin, kadınların toplum-
daki ikincil konumlarından sağladıkla-
rı maddi çıkarları tamamen yok sayar. 
Ona göre tek bir düşman vardır, kapi-
talizm. Yaklaşımı, patriyarkaya karşı 
verilen, kadınların politik öznesi oldu-
ğu feminist mücadeleyi anti-kapitalist 
mücadele içerisinde yok eder. 

Sosyalist feminizm ve       
maddeci tahlil

Hartmann’dan Mohanty’ye, Mi-
tchell’den Haraway’e birbirinden çok 
farklı olan tüm bu feministlerin kendi-
lerini sosyalist feminist olarak tanım-
lamaları, sosyalist feminizmin tek bir 
biçimi olmadığını göstermesi bakımın-
dan önemli. Sosyalist Feminist Kolek-
tif olarak eksikliklerini tamamlayarak 
geliştirmeye çalıştığımız ana hattımı-
zın maddeci feminizm olması bizlerin 
farklı ve özgül yanı. Maddeci bir tahlil 
patriyarkayı bir sistem olarak ele alır 
ve diğer bir sistem olan kapitalist üre-
tim tarzı ile ilişkisini bir tabiyet ilişkisi 
olarak görmediği gibi, daimi bir çelişki 
ilişkisi olarak da tarif etmez. Diyalek-
tik olarak nitelendirilebilecek bir bütün 
oluşturan bu sistemler arasındaki ilişki 
tarihsel olarak kurulmuştur ve patriyar-
kanın günümüzdeki biçiminde kadınla-
rın ücretli ve ücretsiz emeği üzerinde 
yükselir; kadınların bedenleri üzerin-
deki şiddet ve tahakküm ise bu zemin 
üzerinde gittikçe artmaktadır. Bu karşı-
lıklı ilişkiyi yok saymak ve patriyarka-
yı sermaye birikiminin yönetim ilişki-
lerine indirgemek, sadece patriyarkayı 
değil, tarihsel olarak kapitalizmin nasıl 
geliştiğini de anlamanın önünde engel-
dir. 

Bu bakış açısıyla yaklaştığımız-
da, kadınlar arasındaki farklılıkları 
birer sınır olmaktan çıkartmak ancak 
feminist bilince ulaşmakla mümkün 
görünüyor. Farklı kadınlık durumla-
rını ortak bir tabiyete bağlamak sade-
ce farklı deneyime dayanan bilginin 
kabulü değil, evrensel bir sistem olan 
patriyarkaya karşı, ortak feminist bi-
lince dayanan, evrensel bilgi üretmek 
ve pratik örmekle mümkün. Feminist 
Politika’nın bu sayısında yer alan Gül-
nur Acar Savran’ın yazısı bu anlamda 
yeterince açıklayıcı.

Mohanty’nin tezine karşı belki yep-
yeni bir tez öne sürmedim. Hartmann, 
Delphy ve Acar Savran’dan bir derleme 
sundum sizlere. Ancak Mohanty’nin 
yepyeni bir tez ile karşımıza çıktığını 
söyleyebilir miyiz? Özünde 1970’ler-
de feminist mücadeleyi anti-kapitalist 
mücadele içerisine katmaya çalışan 
Marksist feministlerden (Ev içi emek 
tartışması) farklı bir şey söylemiyor 
Mohanty. Özetle, güneşin altında yeni 
bir şey yok. Ancak kadınlar halen er-
kek şiddetine, tacizine maruz kalıyor, 
erkeklerle eşit koşullarda çalışmıyor ve 
ev işlerinin neredeyse tamamını üstle-
niyor. Hem kapitalizm hem de patriyarka 
güçlenerek yollarına devam ediyor.  
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Başörtüsü meselesi Türkiye’de 
2. dalga feminizmle hemen 
hemen yaşıt. 1980’lerden 
günümüze kadar bukalemun 

misali renkten renge giren, tartışılma 
zemini her vesileyle değişen başörtüsü 
meselesi, hiçbir aşamada feminizmin 
gündemine tam olarak oturmadı. Başör-
tüsünün kadınlar için özgürlüğün mü, 
yoksa esaretin mi aracı olduğu elbette 
epey tartışıldı, ama bu konuda hemfi-
kir olmamak feminist hareketi bölen bir 
mesele haline gelmedi. Çok şükür. 

Bugün bambaşka bir durumla karşı 
karşıyayız: Başörtüsü me-
selesi etrafında dönen 
tartışmalar artık anti-fe-
minist bir hal aldı. Baş-
bakan bu meseleyi kul-
lanarak kadınlara ders 
vermeye başladı. Başı 
açık ‘bayanlara’, onla-
rın haklarını savunan 
başörtülü ‘bayanlara’ 
sahip çıkmadıkları için 
sitem etti. “Önce kadın-
ların kendi dayanışma-
sını sağlamak gerekir” 
dedi. Başbakan’ın kadın 
haklarından başörtülü 
kadınların eğitim hak-
kı dışında ne anladığını 
henüz çözemedim ama 
başını örtmeyen bir ‘ha-
nım kardeşi’ olarak ken-
disine katılıyorum; kadın dayanışması 
benim de önceliğim.

Peki, “Kadın erkek eşitliğine inan-
mıyorum” diyen bir adamın zihninde 
kadın dayanışması neye benzer? İstan-
bul Feminist Kolektif’in kendisini pro-
testo ettiği Uluslararası İstanbul Kadın 
Buluşması’nın ardından lafı şöyle çe-
virdi Başbakan: “Benim katılmadığım 
nokta feministlerin durdukları nokta. 
Yani her şekilde eşitiz diyorlar. Müm-
kün mü Allah aşkına? Bir kadın bir 
erkek fiziksel olarak eşit olabilir mi? 
Mantığı olan hangi insan buna inanır? 
Hani sağduyu?” 

Kadınla erkeğin fiziksel eşitsizliğini, 

bu eşitsizliğin sebeplerini, sonuçlarını 
feministler kadar enine boyuna tartışan 
kimse olmamıştır. Bunu Başbakan bile 
biliyordur kanımca. Onun bu sözlerle 
yaptığı, aslında suçu basitçe feministle-
re atıp işin içinden sıyrılmaktır. Kadın 
sorununa en çok AKP eğilir. Feminizm 
mantıksızdır. Başbakan kadın gerçeği-
nin farkındadır. Feministler sağduyu-
suzdur. Başörtülü ‘bayanlar’ kadın hak-
larını daha iyi savunur… 

Bu feminizm düşmanlığı karşısında, 
başörtüsü meselesinin AKP’nin elinde 
kadınların lehine çözülebileceğine inan-
mak pek zor. Kadın dayanışması ise fe-
ministler için, kadınların içinde politik 

özneler olarak yer aldığı, Başbakan’ın 
inisiyatifine bırakılmayacak kadar ha-
yati bir mesele. Bu noktada, başörtüsü 
meselesinin feminizm açısından kadın 
dayanışmasının neresine düştüğünü tar-
tışmakta fayda var. 

Kadınları başörtülü ve başı açık ola-
rak ikiye bölmek elbette AKP’nin icat 
ettiği bir şey değil. İslamcı ideoloji, laik 
(!) cumhuriyeti; Kemalizm de İslam’ı, 
başörtülü kadınların mağduriyetinde 
hedef göstererek bu bölünmeyi tepe 
tepe kullandı. Ancak AKP’nin başını 
örten bütün kadınları ‘başörtülü bayan’ 
kategorisi altında homojenleştirmesi 
yeni ve ikili bir anlam taşıyor. 

‘Başörtülü bayan’ kategorisi, bir 
yandan AKP’nin ucuz popülizminin bir 
uzantısı. Şöyle ki, başörtülü kadınların 
hepsi AKP’nin seçmen tabanıymış gibi 
hayali bir algı oluşturuluyor. Başörtülü 
kadınlardan oylarını, haklarının biricik 
koruyucusu olan AKP’ye vermeleri is-
teniyor. Böylece, Cumhuriyet tarihi 
boyunca ezilmiş mağdur Müslümanlar 
nasıl demokrasiyi daha iyi bilirse, laik 
devletin baskı altında tuttuğu mağdur 
başörtülü kadınlar da kadın haklarını 
daha iyi savunuyor. 

Öte yandan, bu homojenleştirme ka-
dınlar arasındaki sınıf ve etnisite farkla-
rının üstünü örtüyor. Başörtülü kadınla-

rın (başı açık kadınlardan 
pek de farklı olmayan) 
sorunları eğitim hakkı-
na indirgenirken, Kürt 
kadınların ana dilde eği-
tim talebi hiçbir karşılık 
bulmuyor. Üniversiteyi 
yurt dışında okumuş 
ama çalışmayan, büyük 
şehirlerin zengin semt-
lerinde villalarda oturan 
başörtülü kadınlarla es-
nek, güvencesiz işlerde 
çalışan ve aile geçin-
dirdiği için üniversiteye 
gitmeyi düşleyemeyen 
başörtülü kadınlar aynı 
‘başörtülü bayan’ kate-
gorisine hapsediliyor. 

Oysa biliyoruz ki, 
‘başörtülü’ kategorisi ka-

dınlar açısından geçersizdir. Başörtülü 
kadınlar, tıpkı başı açık kadınlar gibi, 
farklı sosyal sınıflara ve farklı etnisite-
lere mensupturlar; evli, çocuklu, bekar, 
lezbiyen, çalışan, işsiz, vs. olabilirler; 
politik duruşları farklıdır ve patriyarkal 
kapitalizm altında farklı biçimlerde ezi-
lirler. Esnek, güvencesiz işlerde çalışı-
yorlarsa, aile zoruyla evlendiriliyorlar-
sa, şiddet görüyorlarsa ve öldürülüyor-
larsa, bunun sebebi başörtülü olmaları 
değildir. Ancak bu kategorinin geçerli 
olmaması başörtüsü meselesini geçersiz 
kılmaz. 

Başörtülü kadınlar bugün başı açık 
kadınların sahip olduğu vatandaşlık 

Kadın dayanışması, başörtülü 
‘bayanlar’ ve anti-feminizm
Başörtüsüyle feminizmi birbirinin zıttı ilan etmek yalnızca geçersiz değil, aynı 
zamanda art niyetlidir; kadınların gündemini erkek egemen siyaset ekseninde 
bölerek görünmez kılmaya yarar

Selin Çağatay

Karma yapılardaki feministlerin ‘ba-
ğımsız’ olabiliriz iyi niyeti ve ön görüşü 
yanlışlandı. Feminist tespit ve taleplere 
sahip çıkılması hep bir gerilim konusu 
oldu. Diğer yanda ise, politik alanını 
eşitlik talebiyle sınırlayan feministlerin 
görece bağımsız ama politikaları gereği 
bağımlı dernek, proje vs. örgütlülükleri 
vardı. Bu iki deneyim de, feminist mü-
cadelenin “talep etmekten talip olmaya” 
aşama kaydetmesini sağlayamadı. Yerel 
seçimlerde feminist aday göstermek, 
genel seçimlerde de vesikalılara destek 
vermek, feminist hareketteki bağımsız-
lık kavramındaki değişimin örnekleri 
bence. Yani bugün politik olarak taraf, 
bağımsız, siyasi özne olma konusun-
da kendisine daha çok güvenen, kendi 
gündemini belirleyen bir feminist hare-
ket var. Massedilme risklerine rağmen, 
feminist sözün daha yaygınlaşabildiği, 
daha hesaba katıldığı bir süreç yaşanı-
yor dünden farklı olarak. Devlet-ser-
maye-erkek bermuda şeytan üçgenin-
den kurtulmayı hedefleyen, en azından 
bu üçgende kaybolmamaya çalışan bir 
feminizmin eleştirel aklına, bütün mu-
haliflerin ihtiyacı olduğunu söylemek 
mümkün. Bağımsızlık kavramındaki bu 
değişim; eşitlikçi feminizmi, karma ya-
pılardaki feministleri de zorladı. 

Ah şu sorularım bitmiyor! Ezen/ezi-
len ulusun feministlerinin, kadınlarının 
cesurca bir araya gelişi, kimlik siyase-
tini de aşan politik sözün üretilebilmesi, 
hiyerarşik yaklaşımların eleştiriye tabi 
tutulması, barış, ana dil, tecavüz, dev-
let şiddeti eylemlerindeki dayanışma, 
feminizmlerin birlikte tartışarak, bazen 
kırılarak, duyguları es geçmemeyi bece-
rerek geldiği bir aşama. Artık feminist 
mücadelenin, geneli için söylenemese 
bile, büyük bir kısmı, Kürt kadınlarını 
politik özne olarak kabul ediyor, dene-
yim aktarımına daha açık görünüyor. 
Ana dil konusu, sloganların, basın açık-
laması metinlerinin Kürtçe/Türkçe ya-
zılması, savaşın kadınları vuran tarafını 
ulus aidiyetlerini aşan bir dil üzerinden 
kurulması, birlikte mücadelenin kaza-
nımları; uzun ve yorucu bir yolun so-
nunda. 

Bitirirken, bir soru daha takılıyor 
aklıma. Ama bu kez yanıtı konusun-
da fikrim yok, bahanem de çok; çünkü 
yerim yok. Şaka bir yana; feministlerin 
‘heteroseksizm’le hesaplaşması, gey, 
lezbiyen, biseksüel, trans (transseksüel) 
bireylerle ve bu hareketle ilişkisi bugü-
ne kadar neden güçlü olamadı tekil ör-
nekleri saymazsak?

Başta söylediğim gibi birlikte düşün-
mek ve tartışmak için. 

TÜSİAD’la 
neden görüşmüyoruz?

TÜSİAD eyleminin ertesi günü, 
SFK olarak ana akım yazılı basınday-
dık. Çünkü bir gün önceki eylemde TÜ-
SİAD başkanı Ümit Boyner yanımıza 
gelerek bizi içerideki toplantıya davet 
etmiş ve aramızdan birinin TÜSİAD’ın 
kadın-erkek eşitliği komisyonuyla gö-
rüşebileceğini söylemişti. Daha sonra 
toplantıyı açış konuşmasına ise, kapıda 
Sosyalist Feminist Kolektif’ten kadın-
lar olduğunu, bizi davet ettiğini ama 
içeride göremediğini belirterek başla-
mıştı. Bunlar bizim medyada yer alma-
mız için yetmişti.

O toplantıya katılmak yerine eleş-
tirilerimizi ve farklı sözümüzü dışa-
rıda kalarak dövizlerimizle ifade et-
meyi tercih etmiştik. Aynı nedenlerle, 
TÜSİAD’ın kadın-erkek eşitliği ko-
misyonuyla görüşmeye gitmek ve po-
litikalarımızı o kanaldan anlatmak da 
bize anlamlı gelmiyor. Erkeklerden, 
devletten, sermayeden bağımsız bir 
feminizmi ilerletme çabalarına katkıda 
bulunmak üzere kurulmuş bir kolektif 
olarak, kadın emeği ve istihdamı ko-
nularında TÜSİAD’la taban tabana zıt 
politikaları savunuyoruz.

Her şeyden önce, TÜSİAD’ın kadın 
istihdamının artmasını istemesinin ar-
dındaki nedenlerle bizim nedenlerimiz 
çok farklı. TÜSİAD kadın istihdamının 
yükselmesini; sermayenin ihtiyacı olan 
esnek, güvencesiz, düşük ücretli kadın 
işgücü arzının artmasını istediği, AB’ye 
uyum süreci politikaları ve Türkiye’nin 
imajı öyle gerektirdiği için savunuyor. 
Buna karşılık, bizim için kadınların is-
tihdam edilmesinin anlamı, oranlarda, 
rakamlarda, ülkelerarası karşılaştırma-
larda yatmıyor. Biz, kadınlar ailelerin-
den, kocalarından bağımsızlaşabilecek 
durumda olsunlar, ev içinde karşılıksız 
emek harcamak zorunda kalmasınlar, 
şiddete, tacize, tecavüze mahkum ol-
masınlar diye ücretli emeğe katılım im-
kanları artsın istiyoruz.

Kadın istihdamının artmasını han-
gi amaçla savunduğunuz, kadınların 
nasıl, hangi koşullarda istihdam edil-
mesini öngördüğünüzü de belirler. Ni-

tekim TÜSİAD için kadın istihdamını 
artırmanın öncelikli iki yolu var: Bun-
lardan birisi esnek çalışma, diğeriyse 
mikrokredilerle ‘kadın girişimciliği’ni 
geliştirme. Esnek çalışmanın güvence-
siz ve düşük ücretli bir çalışma biçimi 
olmasının yanı sıra kadınlar açısından 
bir anlamı daha var: Kadınların evdeki 
ev ve bakım işi yüklerinden esinlenile-
rek geliştirilmiş bu çalışma biçimleri, 
birçok kadın için ‘zorunlu bir tercih’. 
Ne var ki, kadınlar için kısmi zamanlı, 
çağrı üzerine, evden çalışma gibi mo-
deller tam da onları üreten nedeni, yani 
cinsiyetçi işbölümünü yeniden-üreten, 
kadınları bakım işinden özgürleştir-
meyen çalışma biçimleri. Güvencesi 
için, kendi yetersiz ücretinin eksiğini 
kapatmak için kocasına bağımlı kılınan 
kadın ayrıca ev ve bakım işlerini de bir 
kez daha tek başına omuzluyor böyle-
ce. Aynı biçimde mikro-krediler de ka-
dınların yüklerini artırırken ve emek-
lerini sermaye birikim sürecine dahil 
ederken, onları bir yandan da zaman 
baskısı altında sınırlandırıyor, bezdiri-
yor. Biz kadınların bağımsızlaşmaları-
na, özgürleşmelerine olanak tanıyacak 
istihdam biçimlerinden yanayız. Bu 
doğrultuda geliştirdiğimiz taleplerimiz 
ise TÜSİAD’ın halihazırdaki taleple-
riyle tümüyle çelişiyor.

TÜSİAD’la birebir görüş alışveri-
şine girmeyi istemeyişimizin ardındaki 
nedenlerden biri de, seçmiş olduğumuz 
feminist politika yapış biçimi. Son on 
yıldır feminist politikayı lobicilik ve 
müzakereler yoluyla yapma eğilimi 
giderek baskın hale geldi. SFK’yı ku-
rarken hedeflerimizden birisi de, bu 
yönteme alternatif bir politika tarzını 
geliştirebilmekti. Bizim açımızdan fe-
minist politika, kadınları, ‘üzerine’ ya 
da ‘adına’ politika yapılan nesneler 
olmaktan çıkardığı, onları kendi talep-
lerinin savunuculuğunu yapan politik 
özneler olarak aktifleştirdiği ölçüde an-
lamlı. Kadınların kurtuluşu ancak ken-
di eserleri olabilir!

Sosyalist Feminist Kolektif
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Osmanlı toplumunda, dini ni-
telikli tarikat ve cemaatler 
bünyesinde oluşturulan ka-
dın örgütleriyle vakıfların 

dışında kalan kadın örgütlerine Tanzi-
mat Fermanı’nın ilanından sonraki dö-
nemde rastlanılıyor.

Özellikle Meşrutiyet Dönemi’nde 
kurulan ve Avrupa’daki kadın faali-
yetlerinden esinlenen bu örgütler, daha 
çok yardım dernekleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Batılı anlayış ve eğitim-
le yetişmiş soylu ailelerden gelen ve 
azınlıklara mensup kadınlar tarafından 
kurulan bu dernekler arasında, kadın 
haklarını savunan, Avrupalı kadınların 
sahip oldukları hakların Türk 
kadınına da tanınmasını iste-
yen dernekler vardır. Kadın-
ların yaşantısını değiştirme-
yi, ezilmişlikten ve erkeğe 
bağımlılıktan kurtarmayı 
amaçlayan kadın dernekle-
rinin ortaya çıkması, Batılı-
laşma hareketlerini de farklı 
bir boyuta çekmiş, kadın me-
selesi buna rağmen, Müs-
lüman-Hıristiyan çatışması 
haline dönüştürülmemeye 
çalışılmıştır. Dönemin parti-
lerinin himayesinde faaliyet-
lerini sürdüren ve Avrupalı 
güçler tarafından destekle-
nen kadın haklarını savunma 
dernekleri, kadın hareketleri-
nin adeta bir simgesi olmuş, 
öncü faaliyetleriyle de diğer 
kadın hareketlerini etkilemiş-
tir.

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı 
yılları kadın hareketlerini etkilemiştir. 
İtilaf devletlerinin Anadolu’yu işgalle-
ri ve yönelttikleri saldırılar karşısında 
her yerde protesto mitingleri düzenlen-
miş ve bu mitinglere kadınlar oldukça 
kalabalık katılmışlardır. Halide Edip, 
Naciye Hanım, Zehra Hanım, Saime 
Hanım, Şükufe Nihal Hanım, Nakiye 
Hanım ve Melek Hanım gibi tanınmış 
şahsiyetler bu mitinglerde ateşli konuş-
malar yapmışlardır.

Türkiye’de ilk meclisin oluşturul-
duğu ama henüz Cumhuriyet’in ilan 
edilmediği günlerde, hak aramaya 

Meşrutiyet’le birlikte başlayan kadın-
lar, Kurtuluş Savaşı’na katılmış olma-
nın özgüveniyle kurulacak meclisler-
de ve hükümetlerde söz sahibi olmak 
istiyorlardı. Örgütlenmek için kolları 
sıvadılar. O güne dek dernek ve ce-
miyet çatısı altında bir araya gelmiş-
lerdi. Bu kez gözlerini daha ileri bir 
örgütlenme biçimine dikmişlerdi: Bir 
siyasi partiye. İstanbul’da bir Kadın-
lar Şurası toplandı. Kadın hakları için 
kavga veren bir öğretmen olan Nezihe 
Muhiddin’in öncülüğünde bir tüzük 
hazırlandı, kurucular belirlendi ve vi-
layete başvuru yapıldı. Sonra da kolları 
sıvayıp çalışmaya başladılar. İlk hedef-
leri bir program hazırlamak, ilk proje-
leri de bir eğitim kongresi toplamaktı. 

Cumhuriyet’in kurucusu Halk Fırkası, 
daha Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adını taşırken, kadın-
lar 1923 Haziran’ında “Kadınlar Halk 
Fırkası” adıyla bir siyasi örgüt kurdu-
lar. Kadınlar Halk Fırkası, Haziran or-
talarında Darülfünun’da toplanan “Ka-
dınlar Şurası”nda şekillenmiştir. Nezi-
he Muhiddin’in başkanlığında oluşan 
bu partinin ikinci reisi Nimet Remide, 
mes’ul murahhası Latife Bekir, katib-i 
umumisi Şükufe Nihal’dir. Yönetimde 
ayrıca Matlube Ömer (veznedar), Sani-
ye (muhasebeci) ve üye olarak Nesime 
İbrahim, Zaliha, Tuğral, Faize Emrul-
lah görev alırlar.

Ancak, kadınlar devletin onayı-
nı almayı başaramamışlardır. Ankara, 
tüm ulusu kapsayacak bir fırkanın ha-
zırlıklarını sürdürürken, başında kadın 
sözcüğü olan bir başka partiden hoş-
lanmamıştır. Bu girişim bölücülük gibi 
algılanmıştır. Kadınlara, henüz seçme 
ve seçilme hakkına sahip olmadıkları, 
hal böyle iken siyasi parti kuramaya-
cakları söylenir. Parti yerine cemiyet 
kurmaları öğütlenir.

Kadınlar bu engel karşısında, “Türk 
Kadınlar Birliği” adı altında örgütlene-
rek on yıl boyunca oy hakkı elde etme-
ye çalışırlar. Kadınlar Birliği 1924–27 
yılları arasında tarihinin en feminist ey-
lem ve düşüncesini sergiler. Örgüt kısa 
sürede yaygınlaşarak Anadolu’nun bir-

çok kentinde şubeler açar. 
Basın ilk sayfada Kadınlar 
Birliği haberlerini ve Ne-
zihe Muhiddin’in demeç-
lerini yayınlamaya başlar. 
Bütün bunlar Kemalistleri 
rahatsız eden gelişmeler-
dir. Cumhuriyet gazetesi 
yayımlandığı ilk gün olan 
7 Mayıs 1924’den itibaren 
birinci dalga cumhuriyetçi 
feministlerin mücadelesine 
tavır alır. Bu mücadeleye 
aşağılayarak, küçümseye-
rek yaklaşır. Kadınların 
gözünde bu mücadeleyi 
ve öncülerini değersizleş-
tirmeye çalışır. Kurucusu 
Yunus Nadi, hükümetin 
kadın danışmanı görevini 
yürütmektedir. Kadınların 

mücadelesinin otoriter uy-
gulamalarla ters düşen bir yanı vardır. 
Kemalistler kadın hakları alanının sı-
nırlarını kendileri belirlemek istemek-
tedirler.

TKB’ye Nezihe Muhiddin ve arka-
daşlarının tasfiyesi sonrası hükümet 
yanlısı bir yönetim gelir. TKB, Ulus-
lararası Kadınlar Birliği’nin 1935 yı-
lında İstanbul’da 18-24 Nisan tarihleri 
arasında toplanan ve tüm dünyada ses 
getiren kongresine ev sahipliği yapar; 
ancak buna rağmen kongre sonrası 
devlet tarafından kapatılır. Öne sürülen 
gerekçe, artık kadın-erkek yurttaş eşit-
liğinin sağlandığı ve kadın sorunu çö-
züldüğü için bir örgütlenmeye de gerek 

Cumhuriyet’in kurucusu Halk Fırkası daha Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti adını taşırken, kadınlar 1923 Haziran’ında “Kadınlar Halk Fırkası” adıyla 
bir siyasi örgüt kurdular

Kadınlar Halk Fırkası

Yasemin Köken

BELLEK
haklarından tam olarak yararlanamı-
yor. Bunun faturasını laik devlete ya 
da İslam’a kesmekten ziyade burada 
bir din-devlet işbirliğinden bahsedebi-
liriz. İslamcı ideoloji gücünün önem-
li bir kısmını kadınla erkeğin toplum 
içinde ayrılmasından, ayrı roller icra 
etmesinden, kadının annelik göreviy-
le eve kapatılmasından alıyor. Devle-
tin tanımla(yama)dığı haliyle kamusal 
alanda başörtüsü yasağı, bu ideolojik 
yapıyı aslında pekiştirerek İslamcılığın 
toplumsal cinsiyet politikasına hizmet 
ediyor. Nasıl olsa okuyup meslek sahibi 
olamayacak olmaları, başörtülü kadın-
ların eve kapatılma gerekçelerinden biri 
haline geliyor. Öte yandan, başörtüsüne 
ideolojik olarak sahip çıkmayı görev bi-
len İslami çevreler başörtülü kadınları 
imaj kaygısı nedeniyle işe almıyor ya 
da başka yerde iş bulamayacak olmala-
rından faydalanarak başörtülü kadınlara 
düşük ücret ödüyor. 

Buna rağmen, yasağın kalkması ile 
kadın özgürlüğü arasındaki ilişki ne 
yazık ki oldukça zayıf. Başörtüsü me-
selesinin bir vatandaşlık sorunu olarak 
ele alınması ve yasağın kaldırılmasına 
yönelik yasal değişiklikler başörtülü 
kadınlar açısından elbette olumlu geliş-
meler ama AKP’nin başörtüsüne özgür-
lük isteyen söylemi, kadınların emeğine 
ve bedenine, aile, 
sermaye ve devlet 
tarafından el konul-
masını destekleyen 
düzenlemelerle el 
ele gidiyor. AKP 
başörtülü (ve başı 
açık) kadınlara di-
yor ki, “Okuyun 
ama okurken öyle 
barlara gitmeyin. 
Okuyun ama mec-
bur değilseniz ça-
lışmayın. Çalışacaksanız düşük ücrete 
ve güvencesizliğe razı olun. Aslında ev-
lenip üç çocuk doğurun. Kocanızla eşit 
olmaya çalışmayın. Bu kadar özgürlük 
yeter size.”

Uluslararası İstanbul Kadın 
Buluşması’nda İstanbul Feminist 
Kolektif’in kadın cinayetlerine dikkat 
çekmeyi amaçlayan eylemini protesto 
eden yüzlerce kadını hep beraber izle-
dik. AKP anti-feminizmine alkış tutan, 
Başbakan’ın kadınlara görev tayin eden 
konuşmalarıyla gurur duyan kadınlar-
la feministlerin, başörtüsüne özgürlük 
mücadelesinde ya da başka bir zeminde 
biraraya gelmeleri mümkün mü? 

Biz kadınların yalnızca eğitim hak-
kından değil, sosyal, ekonomik, politik, 
kültürel ve cinsel haklarından da birbir-

leriyle ve erkeklerle eşit bir şekilde ya-
rarlanmasını istiyoruz. Başörtülü veya 
başı açık, kadınların aileye, çocuk-has-
ta-yaşlı bakımına mahkum olmamasını; 
evlenip evlenmeyeceklerine, kiminle 
evleneceklerine, kaç çocuk doğura-
caklarına kendilerinin karar vermesini, 
çalıştıklarında aynı pozisyondaki er-

keklerle eşit ücret 
alıp eşit muamele 
görmesini, beden-
lerinin ve cinsel-
liklerinin kendi 
k o n t r o l l e r i n d e 
olmasını, yaşam 
haklarının devlet 
tarafından güven-
ceye alınmasını 
istiyoruz. Ve bun-
ları istediğimiz 
için ters düşüyoruz 

AKP’yle, “başörtülü bayanların hakla-
rını savunmadığımız” için değil!

Dinler, özellikle de tek tanrılı dinler 
hiç de kadın dostu değildir. İslam’da 
tesettür de, erkeğin cinsel arzularından 
kadını sorumlu tutan ve kadın cinsel-
liğini erkeğin denetimine tabi kılan 
bir uygulamadır. Feminist ideolojinin 
İslam’la felsefi olarak çözülmesi müm-
kün olmayan çelişkileri var. Buna rağ-
men, Müslüman toplumlarda Müslü-
man kadınların tarih boyunca feminist 
gündemler etrafında -illa ‘feministler’ 
olarak değil- örgütlendiğinin sayısız 
örneği var. Türkiye’de başörtülü kadın-
lar da elbette yalnızca başörtülerinden 
ibaret değiller ve feminist bir gündem 
benimsemeleri gayet mümkün. Bu yüz-
den, başörtüsüyle feminizmi birbirinin 

zıttı ilan etmek yalnızca geçersiz değil, 
aynı zamanda art niyetlidir; kadınların 
gündemini erkek egemen siyaset ekse-
ninde bölerek görünmez kılmaya yarar. 

Başörtüsüne özgürlük mücadelesi-
nin aynı zamanda kadın ve erkeğin eşit-
sizliğinden yola çıkan, feminizm karşıtı 
bir mücadele olması isteniyor. Femi-
nistler için içeriği feminizme aykırı 
olan bir mücadeleyle dayanışma içinde 
olmamaktan daha doğal bir şey olamaz. 
Kadının erkeği ‘tamamladığını’ varsa-
yan ve böylece emeğini ve bedenini ai-
leye, sermayeye ve devlete tabi kılan bir 
düşüncenin ürettiği politikaların, kadın-
lar mı yoksa erkekler mi tarafından uy-
gulandığı çok fark etmez. Başörtüsüne 
serbestlik mücadelesi bu minvalde yü-
rüyecekse, feministlerin bu mücadeleyi 
en iyi ihtimalle uzaktan desteklemekten 
başka çaresi yok. 

Kadın dayanışması, sınırlarını ve 
içeriğini kadınların belirlediği, kadın-
ların özgürlüğüne dair konuların bir 
öncelik hiyerarşisi içinde olmadığı, 
bağımsız bir politik çizgi ile mümkün. 
Feministlerin başörtüsüne özgürlük mü-
cadelesi ile dayanışma içinde olabilmesi 
için, öncelikle bu mücadelenin özneleri 
olan kadınların kendilerini, başörtülü 
kadınları mağduriyetlerine hapsetmeye 
çalışan AKP çizgisinden net bir şekilde 
ayırmaları gerekir. Ben başörtüsü me-
selesinin ancak kadınların özgürlük ve 
eşitlik mücadelesinden ödün vermeden; 
ailenin, devletin ve sermayenin, kadın-
ların emeği ve bedeni üzerinde tasarruf 
sahibi olmasına karşı durarak bütün 
kadınların lehine çözülebileceğine ina-
nıyorum. Peki ya başörtüsüne özgürlük 

Başörtülü kadınların 
(başı açık kadınlardan 
pek de farklı olmayan) 

sorunları eğitim hakkına 
indirgenirken, Kürt 

kadınların ana dilde eğitim 
talebi hiçbir karşılık 

bulmuyor
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Banu geçen sayıların birinde 
yazmıştı, “kadınları sevdim” 
diyordu. “Genç değil geç ta-
nıştığı” feminizmin hayatını 

nasıl değiştirdiğini anlatıyordu. Kadın-
ların, kadınlarla dayanışmanın sihirli 
değnek gibi hayatına dokunduğundan 
söz ediyordu.

İşte onları okuyunca tanıdık duygular 
hissettim, evet, ben de sevdim kadınla-
rı... Onlarla gülmeyi, dağıtmayı, giysi 
değiş tokuşu yapmayı, sesinin düşük to-
nundan sonuç çıkararak dert paylaşmayı, 
politika yapmayı, hayatı değiştirme yol-
culuğunda birlikte olmayı... Feminizm 
iyi gelmişti bana da…

Bizim evde kadın nüfusu fazlaydı. 
Üç kız kardeşin en küçüğüyüm. Annem-
le babamın bu kez erkek olur belki diye 
son umut yaptıkları ve sonunda tevek-
külle bağırlarına bastıkları kız çocuğu 
benim. Zavallı babamın (!) umudu bir 
tarihte tükenmiş olacak ki, kabullen-
di. Hatta hevesini alabilmek için arada 
“Oğlum” diye seslendi kızlarına. 

Hem üç kız hem de bunların so-
nuncusu olunca hayat bazı zorluklarla 
başladı benim için. Mesela iki ablamın 
aralarında anlaştıkları bazı kodları vardı. 
Küçüğüm, annemlere söylerim diye hep 
saklandı benden 
bunlar. Kızların 
dünyasına alınma-
yan ben, bin bir yol-
la onların kodlarını 
çözmeye çalıştım. 
Kimini çözdüm de! 
Annemlere söyle-
medim ama tehdit 
unsuru olarak kul-
lanmışlığım vardır! 
Üç kız olmanın eğ-
lenceli yanları da 
vardı. Akşamları Dallas, Flamingo Yolu 
bir de Dük Caddesi Düşesi’ni keyifle iz-
lediğimizi hatırlıyorum. Sobanın üzerin-
de kızarmış sıcacık ekmekler, közlenmiş 
patatesler, tatlılar, annemleri yatırdıktan 
sonra kikirdeşmelerimizle geçen uzun 
geceler... 

Günün birinde büyük ablam evlen-
di. Nişan, çeyiz hazırlama, kına gecesi, 
düğün ne varsa yapıldı. Düğün günü 
süslenip püslendik. Saatlerce, durmadan 

oynadık... Sonra da ağlayarak onu yol-
cu ettik! Ben ortaokula gidiyordum, bir 
büyük boy ablam da üniversiteye başla-
mıştı. Ben tam bir ergen. Ablam ise he-
yecan dolu bir üniversiteli. 

Aslında sırası gelmişken gölge abi-
den söz etmeliyim size; aslında kuzeni-
miz olur kendisi. Yıllar önce yengem öl-
düğünde amcam Almanya’ya gitmiş, biz 
de abi ve onun iki kız kardeşi ile birlikte 
yaşamışız. Abim çocukluğumun karan-
lık karakteri. Yatak arasına saklanmış 

silah, kazanlarda 
yakılan kitaplar, o 
gelince koşa koşa 
eve gitmem, geç 
kaldığımda ise tek 
ayak üstünde ver-
diği cezalar hafı-
zamda ondan geri 
kalanlar oldu. Bir 
gün, bir gece vakti 
bizimle vedalaştı 
ve gitti... Geriye 
kalan bizler gölge-

sini takip ettik. Küçük ablam da ailede-
ki bu efsane kişiliğin izinden yürüdü ve 
onun gibi makine mühendisi oldu. 

Bu tarihe kadar ailedeki rol dağılımı 
ve kurallar netti... Kızlar gerekli olmadı-
ğı sürece dışarı çıkmaz, çıksalar da hava 
kararmadan evde olurlar. Baba işçi, anne 
ev hanımı (ne hanımlık!) Sınır çizgileri-
ni tahmin edeceğiniz bu geleneksel aile-
nin düzeni, mühendis ablayla yerinden 

oynadı. Annemlerin anlatımına göre, 
bizim kız birinci sınıfta iyiymiş, bir 
şeylere karışmamış, okula gidip gelmiş. 
Ne olduysa ikinci sınıfta olmuş, birileri 
aklını çelmiş! Malum kandaki solculuk, 
ortamını bulunca hareketlenmiş. Önce 
eve geç gelmeye başladı, ardından bazı 
günler gelmemeye, sonra haber bile ver-
meden gelmemeye... Evdeki kıyametin 
dozu da her adımda biraz daha arttı. 

Ağabeyim solculuk yaptığında evin 
en ağır, sözü en çok dinlenen insanıyken, 
ablam aynı yolda hain ilan edilmişti. 
Kız başına yaptığı şeyler asla saygınlık 
uyandırmamıştı. Onun macerasında hep 
ahlaka mugayir şeyler aranmıştı. Oysa 
o, benim gözümde sülalenin son kuşak 
kahramanı olmuştu. Bir gün annemle 
farklı bir kavgaya tutuştum. Sonunda 
“Ben evlenmeyeceğim, ablam gibi oku-
yup çalışacağım” dedim. Hayata dair 
beklentilerim ilk kez ağzımdan çıkmıştı. 
Annemin “canım kızım, sen nasıl ister-
sen” demediğini tahmin edersiniz...

Derken iki yıl sonra ben de üniversi-
teli oldum. Üniversite demek özgürlük 
demekti. Artık ben de istediğimi yapa-
bilecektim. Abimin arkadaşları, yoldaş-
ları vardı, uğruna her şeyi göze aldığı. 
Ablamın arkadaşları vardı. Benim de 
olacaktı. Oldu...

Bir de âşık oldum. İnsan daha ne is-
ter… Sosyalleşmek için tiyatroya vur-
dum kendimi. Yeteneksizdim ama mut-
luydum. Evi soracak olursanız, çatışma 

Üç kız kardeştik. Çocukluğum gibi büyüdüğümde de kadınlar hep yakınımda oldu. 
1993 yılında tanıştım feministlerle. Sonra da hiç ayrılmadım... Zorlukları yanımdaki 
kadınların desteğiyle aştım

Sevdim ben kadınları...

Deniz Gökçe

Sonunda “Ben 
evlenmeyeceğim, ablam gibi 
okuyup çalışacağım” dedim. 

Hayata dair beklentilerim 
ilk kez ağzımdan çıkmıştı. 

Annemin “canım kızım, sen 
nasıl istersen” demediğini 

tahmin edersiniz...

NASIL FEMİNİST OLDUM?

Eski İstanbul’un küçük, sıcak 
sokaklarında, aile saadeti de-
mektir bir kadının tüm varlığı-
nı, bedenini çocuklarına, yılda 

bir iki kez evine gelen kaptan kocasına 
adaması. Dışarı çıkarken eşarbını man-
tosunu giyer, çocuklarının her sorunuyla 
ilgilenir, güzel sofralar hazırlar ve güzel 
gecelikler giyer kocasının eve dönüş-
lerinde, Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin 
Cemile’si. Dört çocuğu ve sert kocası 
Ali Kaptan arasında arabuluculuktan hiç 
yorulmaz, ailesi için hiçbir fedakarlıktan 
geri durmaz. Bütün kadınlardan kendi 
hayatlarının Cemileleri olmaları bekle-
nir işin özünde.

Ali Kaptan da iyi adamdır aslında, 
Cemile’nin bunca yıllık kocası, çocuk-
larının babası, Hasefe Hanım’ın daha 
çok sevdiği oğlu, göz bebeğidir. Ama 
Karolin çıkar sahneye uzun bacakları ve 
savurduğu sapsarı saçlarıyla. Kıyafetiy-
le, konuşmasıyla, evli bir erkekle ilişki 
kurmasıyla, istekleriyle, tepeden tırnağa 
her şeyiyle yabancıdır bu kadın. İlk bö-
lümlerde Hasefe Hanım’ın da sıkça tek-
rarladığı gibi, bu ‘sıcacık’ aile düzenini 
bozan işte bu ‘gavur karısı’ Karolin’dir. 
Cemile’nin sıradan giysileri, hep ev 
işleri ile meşgul olması, uzaktaki ko-
casına yıllardır devam eden sadakati, 
fedakarlığı ve anlayışlılığı karşısında, 
her daim bakımlı tırnakları ve makyajlı 
güzel yüzü, bildiği yedi yabancı dil ve 
meslek sahibi ol-
ması, Ali Kaptan’ı 
aldatması, sabırsız 
ve bencil olması 
ile Cemile’nin tam 
zıttı olarak anlatılır 
Karolin. İlk kar-
şılaşmalarında ise 
birdenbire bıçaklar 
Cemile Karolin’i, 
herkesin içi rahat-
layıverir, “hak et-
miştir”, ne yapsın 
tutamamıştır ken-
dini Cemile. Öyle 
ya, yıllardır saçını 
süpürge ettiği sıcak 
aile yuvası, bu ‘gavur karısı’ tarafından 
bozulmaktadır, kocasının gözünü kör et-
miştir işte. 

Direnebildiği noktaya ka-
dar direnir Cemile evliliğini 
bitirmemeye; kaynanası Ha-
sefe Hanım’dan alır en bü-
yük desteğini. Kaptırmama-
lıdır kaç yıllık kocasını bir 
‘gavur karısı’na. Öyle kut-
saldır ki bu evlilik kurumu, 
hapse düştüğünde yüzüğünü 
zorla almak isteyenlere bile 
karşı koyar, dayak yer Ce-
mile. Bu kadarı da artık fazla 
olsa da, Cemile’nin evliliği-
ne sahip çıkma mücadelesi 
takdire şayandır seyircinin 
gözünde. 

Dizinin baş karakterlerin-
den Ali Kaptan’ın bir seçimi 
üzerine kuruludur aslında 
tüm hikaye en başından beri. 
Bir yanda çocukları ve ko-
casını hayatının merkezine 
koyarak kendi ifadesiyle, 
“kadınlığını unutan” emektar 
karısı, öte tarafta ise karısına göre eği-
timli, iş kadını, giyimine düşkün, Ali 
Kaptan’ın kendisini anladığı için sevdi-
ği Avrupalı Karolin. Ali Kaptan rolüyle, 
başka bir kadın tarafından bir aile baba-
sının aklının nasıl çelindiği gösterilir-
ken; Cemile karakteri ile de bir kadının 
seçiminin olamaması aslında bir erdem 
olarak sunuluverir. Cemile’nin yıllar 
boyu uzakta olan kocasına sadakati, evi-
ne ve ailesine bağlılığı, Ali Kaptan tara-
fından ödüllendirilmeyi bekleyen bir fe-

dakarlıktır. Birçok 
kadının hayatında 
seçimsizlik ile karı-
şan bu fedakarlığın 
aslında patriyarkal 
düzenin biz kadın-
ları sıkıştırdığı bir 
duvar köşesi oldu-
ğu aklımıza bile 
gelmez çoğu za-
man. 

Cemile’nin yıl-
larını bir erkeğin 
hizmetine ve ço-
cukların bakımına 
adamasında hiç 
yanlış bir şey yok-

tur, takdir eder izleyici de, muhafazakar 
ailenin temsilcisi Cemile’yi. Çocukla-
rıyla beş parasız sokağın ortasında kal-

masının tek sorumlusu da Karolin’dir; 
evli bir adama takılan kadın iyi bir kadın 
olabilir mi ki? Kocasının aklını çeler, 
artık Ali Kaptan’ın da gözü bir şey gör-
mez olur. Ali Kaptan’ın yaptıkları seyir-
ci açısından yenilir yutulur olmasa da, 
Cemile ve çocukların başına gelenlerin 
baş sorumlusu Karolin’dir. Karolin’in 
güzel olması, ‘gavur’ olması her fırsatta 
hatırlatılır izleyiciye. Cemile gibi evin-
de olmayan kadın, kötüdür, tehlikelidir, 
erkeklerin bütün eylemlerinin sorum-
lusu onlar oluverirler bir anda. Suçlu 
sensin Karolin başka kimse değil, kötü 
sensin. Senin iyi olabilme ihtimalin bile 
yok. Sen kötü olmak zorundasın Karo-
lin, yoksa yürümez bu işler. Karolinler 
kötü olmazsa Cemileler düştükleri kötü 
durumun nedenini ailede, ailelerine ve 
tüm emeklerini sömüren kocalarına 
vakfettikleri yıllarda aramaya başlarlar 
çünkü. Oysa bir kadının karın tokluğuna 
varoluşunu bir erkeğe ve eve adaması, 
ev ve bakım işlerine kapanması, kocası 
ne verirse onunla geçinmesi, her şeyi 
idare etmesi, tüm hayatı boyunca yaptı-
ğı ev işlerinin ücretsiz emek olmasıyla 
Cemile’nin bu düştüğü durum arasın-
da hiç mi bir ilişki yoktur? Kadınların 
emeklerini görünmez kılan, onların be-
denlerini, cinselliklerini, emeklerini sü-
rekli kontrol altında tutan bu patriyarkal 
yapı çok ahlaklıdır da, bir tek Karolin 

Sen kötü olmak zorundasın Karolin! 
Kadınların emeklerini görünmez kılan, onların bedenlerini, cinselliklerini, emeklerini 
sürekli kontrol altında tutan bu patriyarkal yapı çok ahlaklıdır da, bir tek Karolin midir 
ahlaksızlığıyla sıcak aile ortamını bozarak evli kadınları mutsuz eden?

Burcu Şentürk

Cemile gibi evinde 
olmayan kadın, kötüdür, 

tehlikelidir, erkeklerin bütün 
eylemlerinin sorumlusu 

onlar oluverirler bir anda. 
Suçlu sensin Karolin başka 

kimse değil, kötü sensin. 
Senin iyi olabilme ihtimalin 

bile yok. Sen kötü olmak 
zorundasın Karolin, yoksa 

yürümez bu işler
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Dışarıdan bakıldığında birçoklarına göre evlilikten yana sorunları olmayan bir 
kadın gibi görünsem de, kendi kendime sorguladığımda yıllarca sömürüldüğümü 
anlamam çok güç olmadı

“Sen artık evli barklı kadınsın” 
dayatmasının ciddi bir şid-
det olduğunu fark ettiğim-

den beri evliliği sorgulamaya başladığı-
mı itiraf ediyorum.

“Evli barklı kadınsın bu kıyafet git-
mez sana”lardan, “şuraya gitme, bu-
raya gitme”lere, “şunu yapma bunu 
yapma”lara kadar varan, elle tutulma-
yan, gözle görülmeyen ama havasındaki 
tüm zerrelere sinmiş bir baskı, bir şiddet 
kokusu var evlilikte kadına yönelik.

Bu tespiti yapmama sebep, önce-
likli olarak evli olduğum insan değil, 
toplumumuzun de-
ğer yargıları, evlilik 
kurumunun kendisi 
oldu. Özel alanımda 
nispeten de olsa öz-
gür bir birey olmayı 
başarsam da, evden 
dışarı çıktığım an-
dan itibaren evli bir 
kadındım; kocamın 
soyadını taşıyor, nü-
fus kütüğüm koca-
mın memleketinde 
görünüyordu. Beni 
bir şekilde bir erke-
ğe ait sayıyordu ya-
salar. Oturduğumuz 
dairenin kapısında 
ikimizin adı yazıyor-
du ama apartman gi-
riş kapısında -erkek 
yönetici mantığıyla 
hazırlanmış olduğundan- sadece erkek-
lerin isimleri yazılıydı. Basit bir örnek 
ama özel alanımın dışına çıkar çıkmaz 
ilk baskı, apartman yöneticisinden baş-
lıyordu. Açıldıkça, sokaktan caddelere, 
caddelerden bulvarlara “sen evli kadın-
sın” sesleri kulağımda çınlıyordu.

Kadın arkadaşlarımla dışarıda bu-
luştuğum bir gece apartmanın kapısında 
eve girmek üzere arabadan indiğimde 
vakit gece yarısını geçmişti. O anda beni 
gören apartman görevlimizin bir bana, 
bir indiğim arabaya bakışı, kendini bana 
göstermeye çalışması, “hoş geldin ho-
cam, ooo hoş geldin” deyişiyle verdiği 
mesajın “ben seni gördüm gecenin bir 
saati yabancı bir arabadan indin, kocan 
da yanında yok, evli barklı kadınsın” ol-

duğunu anlayacak kadar ayıktım.
Apartmanda görevli olduğu için ek-

mek parasının hatırına tabii ki bunları 
yüzüme söyleyemezdi ama düşünme-
sine, hissetmesine ve üstelik bana da 
hissettirmesine kim mani olabilirdi ki! 
Bu kişi benim özel alanımın dışında bir 
erkekti ve “sen evli bir kadınsın” diye 
sessiz sessiz bağırıyordu yüzüme.

Özel alanıma, kadınlara, evli kadın-
lara dayatılan şeylerin hiçbirini sokma-
maya özen gösterdim. Ev işi, çocuk ba-
kımı, para kazanma, aklınıza ne gelirse 
her sorumluluğu yani hayatı ortak pay-
laştık kocamla. Ama...

Yaşımın kırk beşi aştığı yıllarda, as-

lında evliliğin beni bir kadın olarak sa-
dece kamusal alanda değil, kendi özel 
alanımda da yıllarca sömürdüğünü keş-
fettim. Dışarıdan bakıldığında birçokla-
rına göre evlilikten yana sorunları olma-
yan bir kadın gibi görünsem de, kendi 
kendime sorguladığımda yıllarca sömü-
rüldüğümü anlamam çok güç olmadı. 
Üstüme vazifeymiş gibi yıllardır, özel-
likle ergenlik ve gençlik dönemlerinde 
çocuklarımla kocam arasında köprü 
olmuşum, “yok öyle demedi, sen yanlış 
anladın, yok aslında böyle değil şöyle” 
gibisine savunmalarla, ama sürekli sa-
vunmalarla, oğlumla babanın, kızımla 
babanın, oğlumla kızımın arasında yapı-
cı, düzenleyici, ara bulucu sakinleştiri-
ciyi oynamışım hep. Çünkü ben anney-

dim; anneler öyle olurdu. Annelik üze-
rinden kadına yapılan dayatmayı yıllar-
dır evimde misafir etmişim de haberim 
yokmuş. Aynı şekilde kocamla kendi 
yakın akrabalarım, kardeşlerim, annem 
arasında da ben bir köprü olmuşum yıl-
larca, üzerimden geçmiş çevremdeki in-
sanlar, ayaklarıyla yüreğime basa basa.

Ellime yaklaştığım yıllarda bunu 
sezdim ve ilk işim köprüleri kaldırmak 
oldu. Benim ara buluculuğumu kullanıp 
hani o, “işte onu görürsem şöyle yapa-
cağım, böyle yapacağım” diyenler ben-
den “a öyle değil, işin aslı böyle” şeklin-
de yapıcı bir söz yerine “sen bilirsin bu 
senin sorunun siz aranızda anlaşın” şek-

linde bir söz duyunca 
parlattıkları kılıçları-
nı kınlarına soktular. 
Yüreğime basarak 
geçemediler yıkılmış 
köprülerden.

Neredeyse çocuk-
luğumdan beri içim-
de adını koyamadı-
ğım isyanlar, kasıp 
kavuran fırtınalar, 
alev alev yangınlar 
vardı. Feminizme gi-
den yola o vakitlerde 
tırmandığımı düşü-
nüyorum. İleriki yıl-
larda kadın arkadaş-
larımla sorgulayarak, 
düşünerek, tartışarak, 
okuyarak, araştırarak 
bu yolun ne güzel, 
ne aydınlık, ne onur-

lu bir yol olduğunu gördüm. Duygusal 
sömürüye uğradığımı ve bunun da bir 
şiddet olduğunu feminist hareket içinde 
kadın dayanışmamız ile fark ettim.

Şimdi düşünüyorum da biraz daha 
sorgulasam, biraz daha kendime yeni 
sorular üretip sorsam kim bilir neler 
keşfedeceğim. Kim bilir, aslında özgür 
kadını oynarken farkında olmadan otuz 
yıllık evliliğimde şiddet gibi görünme-
yen ama özü itibarıyla şiddet olarak ta-
nımlayabileceğim bir sürü olay yaşamış 
olabilirim. Tüm bunlara, okudukça, sor-
guladıkça, kadın dayanışması ile, başka 
kadınların deneyimlerini dinleyerek, de-
neyimlerimi aktararak ulaşabileceğimi 
düşünüyorum.

Sonu hayır olsun erenler... 

Evli barklı kadın

Dilek Şentürk

KADINLIK HALLERİ
sırası bana gelmişti. Annemi arayıp “eve 
gelmiyorum” dediğimde kıyamet kopu-
yordu ama nasıl desem, öldürücü bir ses 
değildi karşımdaki. Karşılıklı bağrışıyor 
ve kapatıyorduk telefonu. Aslında be-
nim bir numara büyüğüm yolu öyle aç-
mıştı ki, taşlara takılıyordum ama düş-
müyordum. Ha bu arada ablam solculuk 
dışında şeylerle uğraşmaya başlamıştı. 
‘Kadın’ arkadaşlarıyla buluşuyordu..

Hayat toz pembeyken aniden pembe-
si gitti tozu kaldı. Âşık olduğum adam, 
sırdaşım, dostum olan kız arkadaşım-
la birlikte oldu. Peri masalı o gün bitti. 
Bütün dünyam yıkılmıştı. Onları haya-
tımdan çıkarsam da benim hayatla kur-
duğum denklem bozulmuştu bir kere. 
Yaklaşık bir ay yemeden içmeden kesi-
lip, evden çıkmadım. Hiçbir şey iyi gel-
miyordu bana. Ablamla hep yakın olsak 
da hiç gönül işlerinden konuşmamıştık. 
Bunlar konuşulmazdı herhalde. Bir gün 
ne olduğunu sordu. “Bana anlatabilir-
sin” dedi. Kırık dökük sözcükler çıktı 
ağzımdan. Sanırım ilk kez o zaman ger-
çek kız kardeş olduk. 

Kızlar grubuna ben de alınmıştım, 
büyümüştüm artık... 

Bir gün Taksim’e götürdü beni. “Ka-
dın arkadaşları”yla buluşacaktı. Anlattı 
neler yaptıklarını. Feminist oldukları-
nı söyledi. Çok seveceksin onları dedi. 
Çekindim, hem bir toplantıya gitmekten 
hem de o ruh halimle bakışları üzerimde 
hissetmekten. Ama öyle olmadı. 

Kadınlar iyi geldi bana... Sevdim ka-
dınları!

O gün 
haya t ımın 
en farklı 
günlerinden 
biriydi. Yıl 
1993. İşte 
böyle tanış-
tım feminist-
lerle. 

Ben de ab-
lamla toplantı-
lara gidip gel-
meye başladım. 
Grubun adı 
Minerva’ydı . 
Minerva bir ka-
dın tanrıçaymış. 
O dönemde femi-
nist tarihten, fe-
minist yaklaşım-
dan bazı konular 
belirleyip okuyup 
tartışıyorlardı. O 
zamana kadar hiç 
duymadığım şeyler ko -
nuşuyorlardı. 

Onlarla Bilar’da seminerlere gitme-

ye başladım. Gülnur Savran’la tanıştım. 
Sosyalist feminizmi anlatıyordu. Bi-
lar’daki bütün derslerini hem teybe kay-
dettim hem not aldım. Her şey kafamda 
uçuşuyordu. Nerede bir ders, seminer 
varsa takip eder olmuştuk. Okumak ve 
kadınları dinlemek iyi geliyordu. 

Sonra Minerva’da küçük grupla-
ra bölündük. Adı da bilinç yükseltme 
grubuymuş. “Kız 
kardeşlerinle her-
şeyi konuşuyorsun, 
oradan çıktığında 
duyduğunu unu-
tuyorsun” diye 
özetlemiştim ben 
o buluşmalarımızı. 
“Özel olan poli-
tiktir” neymiş onu 
öğrendim. Her de-
neyim bir kadının 
ağzından dökülü-
yordu ama sanki 
ben de yaşamıştım 
veya başka biri-
miz. Sanki senar-
yo aynı oyuncu-
lar farklıydı. Ve o buluşmalarda bir ilk 
yaptım. Dört yaşlarımdayken yaşadığım 
cinsel saldırıyı onlarla paylaştım. Çok 
zor oldu, ama oldu. O tarihe kadar be-
nim büyük sırrımdı. Ama kız kardeşler 
sır tutar... 

Aynı yıllarda bağımsız kadın hare-
keti oldukça canlıydı. Mor Çatı, Martı, 
Eksik Etek, Roza şimdi aklıma 

gelenler. Kadına yö-
nelik şiddet, kadının 
kamusal alandan 
uzaklaştırılması, 
beden ve cinsellik 
o dönemde ko-
nuştuğumuz, yaz-
dığımız konu-
lardandı. Biz de 
Minerva olarak 
fotokopiyle ço-
ğalttığımız mi-
nik dergimizi 
çıkardık. 

Epey son-
ra aramızdan 
birkaç ka-
dınla Birle-
şik Sosya-
list Parti’ye 
k a t ı l d ı k . 
Bu karma 
ö r g ü t t e  

‘bir grup 
kadın’ olarak yer aldık. Ör-

gütümüz, her anlamda karmaydı; kadın-
lar ve erkekler olarak birlikte mücadele 
ettiğimiz gibi aynı zamanda farklı siyasi 

geçmişleri olan gruplar da bir araya gel-
mişti. Ne kadar heyecanlandırmıştı bizi. 
Sosyalizm hedefimizi feminizmle yıka-
yacak, herkes sözünü sakınmadan söyle-
yebilecekti partide… Ama umut dünyası 
ile reel dünyanın çatışması gecikmeden 
gösterdi kendini…

Parti içi demokrasi ve kadınlar lehine 
pozitif ayrımcılıkla ilgili sürdürülen tar-

tışmaların odağında 
yer aldık.  Kıyamet 
ise pozitif ayrım-
cılık ya da onun 
somut tezahürle-
rinden olan kota 
meselesi etrafında 
koptu. Bazı gruplar 
pozitif ayrımcılığı 
tümden reddeder-
ken bazıları teoride 
kabul etmiş görün-
dü! Bizim yüzde 
50 talebimiz “gelin 
yüzde 30’da anla-
şalım” yaklaşımıy-
la pazarlık konusu 
edildi. İçinde tüm 

gruplardan kadınların çalışma yürüttü-
ğü kadın komisyonumuz vardı. Genel 
parti düzleminin bölünmeleri orada da 
yansımalarını gösteriyordu. Feminizm-
le bağımsız bir kadın grubunda tanışmış 
ve hayatı böyle yorumlamayı sevmiş 
olan ben, karma dünyanın soğuk yü-
züyle de partide tanışmış oldum. ‘Grup 
hassasiyeti’, ‘mutabakat’ gibi kavramlar 
partinin yüksek değerleriydi, bu değer-
lere kafa tutan küçük kadın grubumuzun 
parti hayatı içindeki yazgısı da ‘küçüm-
senmek’ olacaktı. ‘Küçük’ olsak da biz 
kendi gücümüzü ve fikirlerimizi önem-
seyerek parti kongresinde ve öncesin-
de çalışmalarımızı ısrarla sürdürdük. 
Sözümüzü daha kolay iletebilmek için 
“Bizim de Sözümüz Var” diye bir yayın 
çıkardık. 

Kadın kotası, parti kongresinde yüz-
de 30 olarak kabul gördü. Sadece kota 
değil, parti program ve tüzüğünde ka-
dınlar lehine değişiklikler yapılması 
için çok emek harcadık. BSP’nin siyasi 
hayatı uzun sürmedi, başka grupların da 
katılımıyla ÖDP’ye evrildi. Ancak par-
tinin adı değişse de kadınların parti içe-
risinde ayrı mücadele etme zorunluluğu 
değişmemişti… Hatta hâlâ hiçbir karma 
örgütte durum değişmemiş.

Ben bir süre sonra yurt dışına gittim, 
uzaklaştım. Döndüğümde memlekette 
derin sessizlik vardı... Herkes gibi ben 
de yolumu bulmaya çalıştım. Zorlukları 
yanımdaki kadınların desteğiyle aştım. 
Artık biliyorum ki, bana güç veren, fe-
minist ışığın hiç sönmemesi dilek ve ıs-

Sonra Minerva’da küçük 
gruplara bölündük. Adı 

da bilinç yükseltme 
grubuymuş. “Kız 

kardeşlerinle herşeyi 
konuşuyorsun, oradan 
çıktığında duyduğunu 

unutuyorsun” diye 
özetlemiştim ben o 

buluşmalarımızı. “Özel olan 
politiktir” neymiş 

onu öğrendim
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S          adece saatlerdir tanıdığınız 
biri bir anda, hayatta size hiç 
kimsenin yaklaşamadığı kadar 
yaklaşabilir mi? Ya da onca 

emeklerle planlı programlı kurduğunuz 
pek kıymetli düzeniniz, bir anda, tek bir 
kişinin tepetaklak edeceği kadar önem-
sizleşebilir mi? İç burkacak denli sıkı-
cı koşturmacanızdan kısacık bir mesaj 
sizi çekip alabilir mi? Bilgisayar ekra-
nından görüp bildiğiniz bir odayı kendi 
eviniz belleyebilir misiniz? 

Hayatım günün birinde çok güzel bir 
darbe aldı ve sanki biri kulağıma “Yık 
her şeyi, yeniden yap” diye buyurdu. 
Şimdi de bunları yazıyorum çünkü bi-
linsin istiyorum. Tıpkı çevremdekilere 
bir kadını sevdiğimi –başlarda zor da 
olsa– anlatırken hissettiklerimi bilme-
lerini istediğim gibi. Bu sadece gizli-
likten kurtularak rahatlamanın bir yolu 
değil benim için. Neredeyse yaşamsal 
sayılabilecek bir zorunluluk. Pride der 
dururlardı da anlamazdım tam. Artık 
anlıyorum birini sevmekten gurur duy-
manın ne demek olduğunu. Bir günden 
diğerine kendi cinselliğine dair bütün 
kalıplardan sıyrılıp, cinsel toplumsal-
laşmayı yerle yeksan edemiyor insan 
belki ama heteroseksüelliğin konfor 
alanının dışına itildiğini hemen anlı-
yor. 

15-16 yaşlarımdan beri hiçbir ilişki-
de kimseden saklanmak gizlenmek gibi 
bir kaygısı olmayan ben, o hayatıma 
girdiğinden beri, her adımımda, yanlış 
yollara girdiğimi 
ısrarla kafama vu-
ran gündelik ha-
yatın detayları al-
tında eziliyordum. 
Etrafımdaki hemen 
herkesin hayatı bü-
tün ‘normal’liğiy-
le akarken, benim 
içimde ‘anormal’ 
bir sevgi büyüyordu. Kimi zaman nor-
mallik denen şey koca bir boşluk olup 
beni yutacak gibi oluyordu. Normal 
olarak benden beklenenler arasında, 
–her ne demekse- düzgün bir adam-
la mümkünse ciddi bir ilişkiye başla-
manın da ötesinde ailemi mutlu etmek 
için bir imza atıvermek bile vardı. Bu 

beklentilere cevaben “Elim değmişken 
iki üç çocuk da yapayım mı sizin için?” 
diyememek de içimdeki sıkıntıyı kat-
merlendiriyordu. Açılmak şöyle dur-
sun, bu meselenin yalnızca farazi bahsi 
bile ailenizin ya da ‘yakınlarınızın’ yü-
zünün kara kara bulutlarla kaplanma-
sına yetip de artıyordu. Çünkü onların 
size biçtiği mutluluk resminde daha zi-
yade kocanız ve boy boy çocuklarınızla 
kalburüstü bir semtte ömrünüzü tüket-
mek yer alıyor. Gidip bir kadına âşık 

olmak ve bundan 
sessizce gurur 
duymak değil. Son 
derece açık görüş-
lü olan ailemin 
zihniyetine göre; 
elbette eşcinseller 
vardır ve diledik-
leri gibi yaşamak 
onların da hakkı-
dır; ne var ki bu 

illet zinhar kendi çocuklarına musallat 
olmamalıdır. 

Ama bana musallat olmuştu işte 
ve yakın gelecekte bu meseleden ba-
şımın çok ağrıyacağını hissetmem zor 
olmuyordu. Böyle zamanlarda onunla 
birkaç dakika konuşmak bile beni git-
tikçe daralan çemberimden çıkarmaya 

yetiyordu. Burada saat 1:45’ti, onun 
uykusunun kaçtığı ülkedeyse 5:45 ol-
malıydı. “Sesini duymam gerekiyordu, 
iyi hissetmiyorum” dediğinde, o anda 
sanki yanı başıma gelip konmuştu kü-
çük kadın. Bir yandan beni oldukça 
sarsan inişli çıkışlı bu yeni hallerime 
alışmak bir yandan da hissettiklerimi 
görünmez, bilinmez kılmak zorunday-
dım. Oysa ben onunla başka bir hayata 
başlamak, bu yaşıma kadar getirdiğim 
bütün ağırlıklarımdan kurtulmak, sa-
dece âşık olduğum için direnebilmek 
istiyordum.

Sonra bir gün çıkıp geldi, sanki ha-
yatım gerçek seyrini kazandı, her güne 
beraber başlandı, birbirimizden haber-
siz geçmiş zamanlarımızın hesapları 
tutuldu, telafi etmek için planlar yapıl-
dı. Çoğu zaman bir erkekle bir kadın 
arasında kadının sevgisi, aslında her 
şeyi yürüten güç olur ya, iki kadının 
sevgisinin birbirine ne kadar da güçlü 
karıştığını şaşırarak fark ettim o gün-
lerde. 

Homofobinin güler yüzü
Dünyayı ısrarla siyah-beyaz, kadın-

erkek, doğru-yanlış diye sınırlayanlara 
inat gökkuşağının pırıl pırıl parladığı 
bu resim bir yana, cinsel hiyerarşi mer-

Çoğu zaman bir erkekle bir kadın arasında kadının sevgisi, aslında her şeyi 
yürüten güç olur ya, iki kadının sevgisinin birbirine ne kadar da güçlü karıştığını 
şaşırarak fark ettim o günlerde 

‘Normal’: Ne korkunç bir kelime *

Ceylan Sezin

Bu sırada homofobinin 
ille de eli satırlı, psikopat 
Bursaspor taraftarlarına 

özgü bir hal olmadığını, bir 
de güler yüzlü, munis bir 

formu olduğunu keşfettim

nuryoldaş’a,
nur’um, yoldaş’ım, bugünlerde femi-
nistler taksim’e, kadıköy’e filan afişler 
asıyorlarmış “kadın cinayetleri politik-
tir” diye. hatta geçenlerde sen bana gel-
diğinde kapının arkasında da görmüştün 

o afişlerin sticker halini. acaba bir de 
“kadın intiharları politiktir” diye afişler 
mi bastırılsa? üstelik üst sınıftan, sorun-
suz bir yaşamı varmış gibi görünen ka-
dınların intiharları açığa çıkarılsa. bütün 
kadınlar nihayetinde tek sınıftır diyerek 
onların ipekli kumaşlar arasındaki inti-
harlarının politikliği haykırılsa. gelgitler 
toplamı ömür süren, elleri, kesmeyen 
bıçakları ve dibi yanmış tencereleri ok-
şayan, kirli tabaklarda yüzü parçalanan 
kadınlar var ya... akıllarını anneannele-
rinin sandıktaki kanaviçesinden bir türlü 
alamazlar, toparlayamazlar kendilerini 
aynalardan, şarkı bile söyleyemezler gü-
nebakanlarına. 
nur’um, kutu kutu evler üst üste binmiş. 
evlerin birinde bir kadın. kadının içinde 
bu evlerden büyük, bu evlerden taşan 
bir sıkıntı. evler mezarlar gibi sessiz. iç-
leri hep ölü. sonra birden kadının aklına 
sylvia gelir. sarı saçlı, güzel ve alımlı o 
amerikalı kadını tanırsın herhalde. otuz 
iki yaşında kendini gazla zehirleyerek 
öldürdüğü için, o günden bu yana bütün 
ilgileri üzerine toplamış, sırça fanusunu 
kırarak bu dünyayı terk etmiş o karanlık 
şairi tanır mısın gerçekten? intiharının 
politikliği üzerine cilt cilt kitap yazılmış 
şair. zaten bu dünyayla nasıl baş edilece-

ğini bilmediği için, kocası terk ettiğinde 
ingiltere’nin o en soğuk kışında içi buz 
kesmiş ve üşümemek için mutfak ocağı-
nın gazını açmış şair. yoldaş’ım, sylvia 
plath’ı unutma! 
nur’um, hem öyle spora gidip güzelleş-
mek, tiyatroya gidip kültürlenmekle de 
olmuyor ki! ‘kadınlar’ ankara’ya yü-

rüyüşe giderken, 
‘kadın hareketi’ne 
yatırım yaparken; 
sen ve ben sürekli 
‘liberal-burjuva’ 
kadınlar olarak be-
denimize ve kül-
türümüze yatırım 
yapıyoruz (!) ol-
muyor yoldaş! bir 
kere adına yakış-
mıyor. sonra solcu 
erkekler dırdırlanı-
yor “biz size burju-
vasınız” demiştik 
diye. bu cümlenin 
ardından gelen 
salak bir suçluluk 
duygusu, “öyle 
miyim acaba?” 
sorusu... bu du-
rumlara mahal ver-
memek gerek. hiç 

beğenmedim bu orta sınıf takıntılarımı-
zı! adına yakışan, bunu diyen erkekleri 
‘yol’maktır! sonra bırak artık “çok âşığın 
var diyorlar, inkar et yeter bana” diyen 
ağlak-mağdur incesaz şarkısını. dinle bir 
güzel füsun önal’ı ve haykır mey-
danlarda “çapkınlığın durulsun, 
gözlerin yaşla dolsun, oh olsun” 
diye. (eylem sloganı mı yapsak 
bunu?)
bazen acının tanımı çok basit, 
bu yüzden dillendirilemiyor. 
hani şıp sevdi şekerli sakızların 
içinden aşkın tanımını yapan 
karikatürler çıkardı. küçücük 
kafalarımıza ve hayatlarımıza 
neden böyle bir kötülük yapar-
lardı acaba? heteroseksüel bir 
çift sürekli birbirlerine günlük 
sıradan davranışlarda bulunur 
ve buna aşk denirdi. (acaba o 
sakız markası ‘erkek’lerle iş-
birliği içerisinde olabilir mi?) 
bense bugünlerde her yere aş-
kın değil, acının tanımını yazı-
yorum. 
diyorum ki, acı, kadınların mut-
fağın kapısını açıp sylvia’nın 
yanına uzanma istekleridir. 
acı, o kapıyı kıracak gücü bile 

kendinde bulamamaktır. acı, sylvia’nın 
seni asla duymayacağını bile bile sürekli 
onunla konuşmaktır. acı, bu konuşmayı 
yaparken kutu kutu üst üste binmiş ev-
lerde sandıkta kanaviçe, elinde dibi yan-
mış tencere tutmaktır. acı, erkeklerin sen 
kendini kurmaya çalışırken ‘bireyci ve 
liberal’ suçlamalarıyla baş etmeye çalış-
maktır. acı, bu yüzden sık sık susmaktır. 
acı, sevdiğin adamın seni, sevdiğin adam 
olduğu zaman genellikle, “çok âşığın 
var diyorlar inkar et yeter bana, bir sev-
da sözü fısılda hazırım inanmaya” deme 
noktasına getirmesidir. (ama melahat 
gürses bu razı oluşta ağlıyor gibi değil 
mi sence de? sanki sevgilisi başka bir 
şey söyleme seçeneği bırakmamış gibi, 
değil mi?)
nur’um, yoldaş’ım, taksim’de, 
kadıköy’de kadınlar toplanıp bıdır bıdır 
bunlarla ve bizimle ilgili nice konular 
üzerine konuşuyormuş. kadın cinayet-
lerinin politik olduğu kadar, bütün bu 
acılarla baş edemeyip intihar eden ka-
dınların da ölümlerinin politik olduğunu 
biliyorlardır eminim. acaba çıksak mı şu 
kutu kutu evlerden? yüzümüzü toplayıp 
aynalardan, çöpe basıp dibi yanmış ten-
cereleri, kirli tabakları bize burjuva mu-
amelesi yapan o ‘aydın’ erkeklerin eline 
tutuşturup, çıksak mı biz de meydanlar-
da bizim için bağıran kadınların yanına? 
ve evde gecelerce haftalarca melahat 
gürses ile ağlamak yerine, meydanlarda 
cadılaşıp füsun ablamız gibi “gözlerin 
yaşla dolsun, oh olsun” diye bağırsak 

nuryoldaş’a mektuplar -1 (intiharım politiktir)
gülhan davarcı
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TÜRKİYE’DEN

25 Kasım’ın 50. yılında kadınlar sokaklarda!25 Kasım’ın 50. yılında kadınlar sokaklarda!

Yasta değil isyandayız!
Adana Kadın Platformu’nun düzenledi-
ği meşaleli yürüyüşte kadınlar, “Tacize, 
Tecavüze, Kadın Cinayetlerine Karşı 
Yasta Değil, İsyandayız” pankartını ta-
şıdılar.  Kültür Sokak önünde okunan 
basın açıklamasında, kadına yönelik 
şiddet eylemleriyle ilgili dünyadan ve 
Türkiye’den çarpıcı istatistiki bilgiler 
açıklandı. Çukurova Bölgesi’nin kadın 
cinayetleri sicilinin en bozuk bölge ol-
duğuna vurgu yapılan açıklamada, kadı-
na yönelik şiddetin münferit bir eylem 
olmadığı, erkek egemen devletin siste-
matik bir uygulaması olduğu ve yargı or-
ganlarının genel yaklaşımının da erkek 
egemen anlayışı beslediği belirtildi.

Adli Tıp ısrarından vazgeçilsin!
Ankara’da “Siyahtan beyaza, ölümden 
yaşama, cinayetlere karşı kadınlar is-
yanda” pankartını taşıyan Ankara Kadın 
Platformu’ndan kadınlar,  25 Kasım’da 
saat Kolej kavşağında bir araya geldiler. 
Kadınlar, yoğun yağmura rağmen pan-
kartlarını ve dövizlerini açarak Sakarya 

M e y d a n ı ’ n a 
y ü r ü d ü l e r . 
Kürtçe ve 
Türkçe basın 
a ç ı k l a m a s ı 
okuyan kadın-
lar, sığınma 
evleri ve da-
yanışma mer-
kezleri açıla-
na, Türk Ceza 
K a n u n u ’ n d a 
gerekli yasal 
düzenlemeler 
yapılana, hak-
sız tahrik indi-
rimlerinden ve 
tecavüz davala-

rındaki Adli Tıp ısrarından vazgeçilene, 
kadınları erkek şiddetinden koruyacak 
kamusal koruma mekanizması kurulana 
kadar inadına sokaklarda olacaklarını 
belirttiler.  

Kadın cinayetlerinin hesabını 
soracağız!
Yediler Parkı’nda bir araya gelen Es-
kişehir Demokratik Kadın Platformu 
üyesi kadınlar “Yasta Değil İsyandayız! 
Tüm Kadın Cinayetlerinin Hesabını So-
racağız”  pankartıyla yürüdüler. 
Yürüyüşün sonunda yapılan 
basın  açıklamasında,  “Dünya 
üzerinde, her alanda erkek şid-
deti ve erkek egemenliği son 
bulana dek sesimizi her geçen 
gün daha da yükselteceğiz” ve  
“Kadınlara ve LGBTT bireylere 
yönelik baskı ve ayrımcılığı en-
gelleyen bir hukuk düzeni talep 
ediyoruz” denildi.

Ne tesadûf, xipxuya 
şîdeta mêran e

25 Kasım için İs-
tanbul Kadın 
Platformu’nun dü-
zenlediği eylem-
de bir araya gelen 
yüzlerce kadın “Ne 
tesadûf, xipxuya 
şîdeta mêran e / Te-
sadüf değil apaçık 
erkek şiddeti” pan-
kartıyla Tünel’den 
Taksim Meydanı’na 
yürüdü. Kürtçe 
ve Türkçe yapılan 

açıklamada “Koca dayağından kaçıp, 
‘koruyucu yasaları’ uygulamasını iste-
diğimiz karakollardan eve geri gönde-
rildik. Morarmış yüzümüz, patlamış du-
dağımız ile suç duyurusunda bulunmaya 
gittiğimizde savcılıklar takipsizlik kara-
rı verdi. Tecavüz dosyalarında Adli Tıp 
Kurumu tecavüzcüleri korumaya devam 
etti. Mahkemeler kadın katillerine hak-
sız tahrik indirimi yaparak cezalarını 
kuşa çevirdi. Devlet, sığınak açmadı. Bu 
tesadüf mü, ‘münferit’ mi yoksa apaçık 
erkek bir sistemin erkek şiddeti mi?’’ de-
nildi.

Erkek devlet erkek katilleri    
koruyor
İzmir Kadın Platformu üyeleri Ko-
nak Kemeraltı girişinde toplandılar ve 
vapurla Karşıyaka’ya geçerek basın 
açıklaması yaptılar. Karşıyaka Çarşı 
Caddesi’nde bir yürüyüş yapan kadınlar, 
çarşı girişine geri dönerek basın açıkla-
malarını okudular.  Açıklamada kadına 
yönelik tecavüz vakalarında yargının te-
cavüzcüleri koruyucu ‘tahrik indirim’le-
rinde bulunarak tecavüzü ve tecavüzcü-
leri meşrulaştırdığına dikkat çekildi ve  
“erkek devlet bütün kurumlarıyla erkek 
katili kolluyor” denildi.  

Kadın Cinayetlerine Son
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyati-
fi 25 Kasım haftasında  Cumhuriyet 
Meydanı’nda açtığı sergide, sayısı gün 
geçtikçe artan kadın ölümlerine dikkat 
çekmek için onlardan geriye kalan ayak-
kabıları sergiledi. Sembolik sergide, her 
ayakkabının altında öldürülen kadınla-
rın ismi ve öyküleri anlatıldı. Kadına yö-
nelik aile içi şiddetin önlenmesi gerekti-
ğini ifade eden inisiyatif üyeleri, sokak 
sergisinin bir bölümünü, şiddete maruz 

diveninde hızla alt sıralara yuvarlanır-
ken bir de fark ettim ki bize ikiliklerin 
dayatıldığı düzende ‘cinsel öteki’ mer-
tebesine çoktan inivermişim. 

Bu sırada homofobinin ille de eli 
satırlı, psikopat Bursaspor taraftarları-
na özgü bir hal olmadığını, bir de güler 
yüzlü, munis bir formu olduğunu keş-
fettim. Kendilerine açıldığımda mutlu-
luğumu içtenlikle paylaştığını bildiğim 
arkadaşlarımın; “Bu aralar kendini boş-
lukta hissediyorsun, belki ondandır”, 
“Peki bundan sonra erkeklerle yatma-
yacak mısın?”, “Son zamanlarda karşı-
na çıkan adamlarda pek iş yoktu” gibi 
tepkileri karşısında başta neyle karşı 
karşıya olduğumu pek kestiremedim, 
içim burkuldu ve anlatma hevesim ha-
vada asılı kaldı ama kızamadım onlara. 
Onlar da kendi durdukları yerden ve iyi 
niyetle beni anlamaya çalışıyorlardı, 
homofobik halleri hücrelerimize kadar 
özümsediğimiz bir zamanda yaşıyor-

sak bu onların suçu muydu? Ben de 
bir zamanlar aynı yerde değil miydim? 
Hatta bugün bile sokakta sevdiğimin 
elini sımsıkı tutup yürüyemiyorsam bu 
edilgenliğim de aynı homofobiyi besle-
yip semirtmiyor muydu? Bize öğretilen 
aşk biçimleri hep sabitti, onun dışına 
düşmek, sınırlarını aşındırmak güzel 
olduğu kadar kolay olmuyordu.

Gitme vakti geldiğinde onu bir daha 
ne zaman göreceğimi bilmiyordum. 
Yatağımdan çıkıp bilgisayar ekranım-
daki yerini almak üzere dönüyordu 
evine. Havaalanında hemen yanımız-
da vedalaşan ‘normal’ çift dakikalarca 
öpüşürken bizse el sıkışıp, yanaktan bir 
kuru öpücüğe talim ettik, kendilerini 
oldukları gibi var edecek alanı bulama-
yan birçok kadın gibi bu kadarıyla ye-
tinmeyi bildik. ‘Normal’ gerçekten de 
ne korkunç kelimeymiş. 
_________________________________________

Dünyayı ısrarla siyah-
beyaz, kadın-erkek, doğru-
yanlış diye sınırlayanlara 

inat gökkuşağının pırıl 
pırıl parladığı bu resim 

bir yana, cinsel hiyerarşi 
merdiveninde hızla alt 

sıralara yuvarlanırken bir de 
fark ettim ki bize ikiliklerin 

dayatıldığı düzende 
‘cinsel öteki’ mertebesine 

çoktan inivermişim

Adana SFK’nın artık bir mekanı var!
Meltem’den
Biz Adanalı SFK’lılar, toplantıla-
rımızı yaptığımız kafenin bir bölü-
münün kiraya verileceğini duydu-
ğumuz günden yaklaşık bir ay sonra 
mekanımızın açılışını yaptık. Yoğun 
bir gündemimiz vardı. Bir taraftan 
aktif tartışmalarımızı yapıyor, poli-
tik gündemin gerisinde kalmamaya 
çalışıyorduk. Bir taraftan da mekan 
için mali kaynak oluşturmaya çalı-
şıyorduk. Düzenlediğimiz yemeğin 
biletlerini satıyor, açılış davetiyesini 
dağıtıyorduk. Davetiyelerin dağıtıl-
ması, mekanın boyanması, gerekli 
eşyalar için piyasa araştırması ya-
pılması ve eşyaların satın alınması, 
mekanın temizliği, perdelerinin di-
kilmesi ve açılış organizasyonunu 
hep bir arada yaptık.
Toplantı esnasında verdiğimiz küçük 
bir arada, bir arkadaşımız, boya fır-
çası elinde hazır, hemen pencerelerin 
ikinci katını çekeyim diyor, perdeleri 
diken arkadaşımız perdeden bir dem 
vuruyor, mali komisyonumuz fena, 
hemen bilet satışlarını araya sıkıştı-
rıyor. Bir arkadaşımız kız kardeşini 
getirmiş mekan pencerelerine süsler 
yaptırıyor, başka biri stantta satıla-
cak eşyaları düzenliyor, onarıyor, 
bu arada toplantı kolaylaştırıcısının 
isyanı ile gündeme dönülüyor... Ben 
hiç bilet satamam diyen arkadaşım 
bir sürü bilet satıyor. Biletleri aldığı 
ilk gün satan arkadaşımızı bilet kra-
liçesi ilan ediyoruz. Boya konusun-
da neredeyse çevreden, bizim evi de 
boyar mısınız diye çağrılabilecek 
kadar iyi ve temiz iş çıkaran arka-
daşlarımız mekan kraliçesi oluyor-
lar. Günde on defa telefonlaşılıyor, 

maillerin sayısı belirsiz. Haftada iki 
toplanalım açılışa kadar, desek de, 
her gün birileri bir iş yapmak üze-
re bir arada. Bu arada açılışa yakın 
herkes kendince isyanda. Maliyeci, 
bilet paraları diye canına düşmüş 
herkesin; perdeler emek-zaman; te-
mizlik her gelen yeni eşyayla tek-
rarlanıyor. Son rötuşlar; açılış da-
vetiyesini şuna da ulaştıralım telaşı; 
maliye pinti, gönlümüz her şeyi al-
mak istiyor, o para vermiyor; bir ar-
kadaşımız mor süsler istiyor açılışa, 
ona bütçeden para ayırmıyoruz, baş-
ka bir arkadaş gönlü kalmasın diye 
alıp getiriyor. Açılış için yapılacak 
ikramlar, bir arkadaşın annesi şunu 
da yapayım diye yakalıyor bizi, biz-
den daha heyecanlı, hevesli. Açılış 
konuşmasını biri hazırlıyor, açılışta 
gösterilecek gösteriyi hazırlayan ar-
kadaşın bilgisayarı çöküyor… 
Hepimiz açılışımızı mutluluktan ağ-
layarak yaptık. 
Bu süreçte yaptıklarımız çok iş gibi 
görünebilir arkadaşlar, ama inanın 
biz yaparken hiç yorulmadık. Bir 
yerimizin olmasının örgütlülüğümü-
ze kazandıracaklarını düşündüğü-
müzden ve ondan güç aldığımızdan, 
zevkle ve hevesle yaptık. Çiçek gibi 
bir mekanımız oldu. Koltuğu, ma-
sası, sandalyesi, halısı, bilgisayarı, 
kitaplığı ile her şeyimiz aşağı yukarı 
tamam. Bir tek askılığımız eksik onu 
da bulmanın yolunu buluruz elbet…
Bu mekan sadece Adana SFK’nın 
değil. Biz öyle düşünseydik, bu ka-
dar işi bir araya getiremezdik. Bu 
mekan hepimizin. Yarınlarınız bu 
gününüzden umutlu ve mutlu ol-
sun…
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‘Fantezi’ değil gerçek 
Failimiz devlettir artık!

Şiddete Karşı İzmir Kadın Koor-
dinasyonu yeni düzenlenecek Silah 
Yasa Tasarısı ile ilgili bir açıklama 
yaptı: “Politik bir manevrayla seçim 
sonrasına ertelenen bireysel silahlan-
mayı teşvik eden yasanın TBMM Alt 
Komisyonu’ndan geçmesiyle kadın 
ölümlerinin politik olduğu ve devlet 
eliyle işlendiği tescillenmiştir. Bun-
dan sonra işlenecek tüm kadın cina-
yetlerinin, tüm kadın ‘intihar’larının 
ve kıskançlık/tutku/aşk/namus kisvesi 
altına süpürülecek ölülerimizin faili 
devlettir artık… Yasalara gerek duy-
mayan yargısız infazları kolaylaştı-
racak, böylelikle hukukun işlerliğini 
aksatacak, silahlanmayı kolaylaştıran 
hükümleriyle ‘varlığımızı’ tehdit eden 
Bireysel Silahlanma Yasa Tasarısı’nın 
karşısındayız!”

Emniyet Genel Müdürlüğü 
1999 yılında gözaltında tecavüze 
uğrayan bir kadın arkadaşımızın 
süren davasına ilişkin olarak yayın-
ladığı raporda tecavüzü “avukatla-
rın fantezisi” olarak tanımlıyor ve 
devamında da avukatların yaptık-
ları suç duyurusunda “pornografik 
kitap veya filmlerden esinlendikle-
rini” söylüyor.

Gözaltında cinsel taciz ve teca-
vüze karşı hukuki yardım projesi 
avukatlarından Eren Keskin ve Fat-
ma Karakaş özelinde tüm kadınlara 
yönelik yapılan bu hakarete, tacize 
karşı, kadınlar, 1 Aralık 2010’da 
Galatasaray’da, “Gözaltında taciz ve te-
cavüz bir devlet politikasıdır. Tecavüzcü 
polislerden tecavüzcüleri yargılamadan 
salan hakimlere, savcılara, medyaya ka-

dar herkes bu erkek egemen politikanın 
bir parçasıdır. Biz kadınlar gözaltında 
taciz ve tecavüze karşı susmuyoruz, er-
kek devlet şiddetine isyan ediyoruz!” 
açıklamasını yaptılar.

Sizce Ayşe Paşalı’nın katili yalnızca kocası mı?
Ayşe Paşalı, 42 yaşında, 24 Aralık’ta 

boşandığı kocası tarafından sokak or-
tasında öldürüldü.  Evliliği süresince 
şiddete maruz kaldı. Boşanmak istedi. 
Davayı açınca şiddet arttı. Katil koca-
sı Ayşe’yi kaçırarak tecavüz etti. Ayşe 
cinsel saldırı suçlamasıyla dava açtı. 
Hakimler tutuksuz yargılamak üzere 
serbest bıraktılar tecavüzcüyü.  

Ayşe bir süre sonra boşandı. Ölüm 
tehditleri devam etti. Can güvenli-

ği olmadığı gerekçesiyle tekrar dava 
açtı, koruma talep etti. Koruma tale-
bi kabul edilmedi. Gerekçe, boşanmış 
olmasıydı. Sonra sokak ortasında öl-
dürüldü. Devlet Bakanı Selma Aliye 
Kavaf, Ayşe Paşalı cinayeti için “Ya-
salarımızda eksik yok, Ayşe Paşalı ci-
nayeti münferit” diyerek devletin bu 
cinayetteki  suç ortaklığını reddetti. 
Sizce Ayşe Paşalı’nın katili yalnızca 
kocası mı?

Kadınlar Medine Memi için yürüdüler 

4 Şubat 2010’da, 40 gündür kayıp 
olduğu polise haber verilen 16 yaşın-
daki Medine’nin cesedi, evinin bahçe-
sindeki kümeste toprağa gömülü halde 
bulunmuştu. Yapılan soruşturma ve 
otopside Medine’yi, babası ve dedesi-
nin “erkeklerle konuştuğu” gerekçesiy-
le canlı canlı toprağa gömdükleri anla-
şılmıştı.   Mahkeme heyeti 9 Aralık’ta 
yapılan duruşmada, dosyadaki eksik-

lerin giderilmesi 
için duruşmayı 1 
Şubat 2011’e erte-
ledi. Davaya mü-
dahil olmak iste-
yen İnsan Hakları 
Derneği ve Sos-
yal Hizmetler İl 
Müdürlüğü’nin ta-
lepleri reddedildi. 
Duruşmayı BDP 
Van milletvekili 
Fatma Kurtalan da 
izledi. Kurtalan, 
kadına yönelik 

şiddetin kabul edilemeyeceğini belir-
terek, “Örgütlenerek, gücümüzü açığa 
çıkararak bundan sonra kendi tabutları-
mızı taşımayı kaderimiz olarak görme-
yeceğiz” dedi. Duruşma çıkışında elle-
rinde Türkçe ve Kürtçe yazılı pankart 
ve dövizler taşıyan yaklaşık 300 kişilik 
kalabalık, iki kilometrelik yolu slogan-
lar eşliğinde yürüdüler.  

Hamile bir kadına 
karşı savaş!

4 Aralık Cumartesi günü Baş-
bakan’ın rektörlerle yaptığı toplantıya 
dilekçelerini ulaştırmak gibi demokra-
tik bir hakkı kullanmak isteyen öğren-
ciler polis şiddetiyle engellendi. Bu 
şiddet kadın öğrencilere cinsel taciz 
şeklinde ve karın ve kasıklarına tek-
me atılarak uygulandı. Şiddet gören 
öğrenciler arasında yer alan Genç-Sen 
ve SDP’li hamile bir kadının hamile-
liği, (tersi raporlar söz konusu edil-
se de) doktor raporlarına göre aldığı 
darbelerle sonlandırıldı. Yaşananlar 
yeterince vahimken, bu şiddet ertesi 
gün siyasetçiler ve medyada katmer-
lendirilerek sürdürüldü: Kadının yaşı, 
“hamileyken sokakta, eylemde olu-
nup olunmayacağı”, “bebeğine karşı 
sorumluluğu” vb. tartışma konusu 
yapıldı, “şiddetin büyütülmesi”nden 
dem vuruldu. Bunun üzerine feminist-
ler bir açıklama yaparak bu şiddetin 
fail ve sorumlularının hukuk önünde 
yargılanmasını talep ettiler ve bu su-
çun devlet, emniyet ve medya içinde-
ki tüm destekçilerini, kadınlar ve tüm 
kamuoyundan özür dilemeye çağır-
dılar. İstanbul’da çeşitli kadın grup-
ları da Galatasaray Meydanı’ndan 
Taksim’e kadar bir protesto yürüyüşü 
yaptılar ve tüm kadınları mücadeleye, 
kadına yönelik devlet şiddetine karşı 
ses çıkarmaya çağırdılar.

TÜRKİYE’DEN

Kadın Sığınakları 
Kurultayı 13 yaşında!

Bu yıl Söke’de 17-19 Aralık tarihleri arasında 
yapılan 13. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Mer-
kezleri Kurultayı oldukça verimli geçti. Türkiye’nin 
çeşitli illerinden yüzden fazla kadının katıldığı 
Kurultay’da,  kadın cinayetlerine, tecavüze, aile içi 
erkek şiddetine karşı kararlar alındı.

Konferans bileşenleri 26 Kasım’da Antalya’da 
düzenlenen “Aile Konferansı”na Kadından ve Ai-
leden Sorumlu Devlet Bakanı Kavaf’ın katılımını 
ve orada alınan kararları da kınadılar. Sonuç bildir-
gesinde, “Antalya’daki konferansta, kadının bedeni 
üzerinde söz sahibi olması hiçe sayılmakta, kürtaja, 
boşanmaya, medeni hakların kullanımına karşı ifa-
deler yer almakta, şiddet bir insan hakkı ihlali ve 
suç olarak değil, “evden ve evlilikten soğutma” ge-
rekçesi olarak ele alınmakta, çocukların aile içinde 
yaşadığı cinsel istismar anlamına gelen ensest “aile 
içi zina” olarak tanımlanmaktadır… “Aileyi koru-
ma” kisvesi altında lgbtt (lezbiyen, gey, biseksüel, 
travesti, transseksüel) bireylerin de bedenleri ve ha-
yatları üzerinde tercih yapma hakkı göz ardı edil-
mektedir. Eşcinselliğin hastalık olarak tanımlanma-
sı ise homofobinin dışavurumundan, lgbtt haklarını 
geriye götürme çabasından başka bir şey değildir.” 
dendi.

TÜRKİYE’DEN

Kadın cinayetlerine isyandayız!
İstanbul Feminist Kolektif kasım 

ayında “Kadın Cinayetlerine İsyanda-
yız” kampanyasına hız verdi. Sokakları 
afişlerle donatan feminist kadınlar, du-
varlara stencil ve sticker yapıştırdılar. 
Sokaklarda binlerce bildiri dağıtıldı.  
Bu sürede birkaç kez basın açıklaması 
yapıldı. Spot filmler hazırlanarak yay-
gınlaştırıldı. Kampanya aktivistleri çe-
şitli radyo ve televizyon programlarına 
ve toplantılara katılarak Türkiye’deki 
kadın cinayetlerine dikkat çektiler, 
kampanyanın taleplerini aktardılar. 

Kuşkusuz kampanyanın en dik-
kat çekici eylemi, İstanbul Kong-
re Merkezi’nde düzenlenen İstanbul 
Uluslararası Kadın Buluşması toplantı-
sında Başbakan’ın konuşması sırasında 
yapılan protestoydu.  Feminist kadınlar 
ellerindeki “Erkeklerin sevgisi her gün 
3 kadını öldürüyor”, “Eşit değilsiniz 
dedikçe daha çok öldürülüyoruz” ya-
zan dövizleri açınca Başbakan Erdo-
ğan konuşmasına bir süre ara vermek 
zorunda kaldı…

Kampanya kadın cinayetlerini önle-
mek için acil taleplerini belirledi: 

– Başta Başbakanlık olmak üzere, 
İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Aileden ve Kadından Sorumlu Devlet 
Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, mah-
kemeler, savcılıklar, valilikler ve bele-

diyeler yani tüm ilgili kurumlar tara-
fından 

– Kadın-erkek eşitliği tartışmaya 
açılmaksızın fiili olarak hayata geçi-
rilsin, 

– Kadınlara yönelik her tür şiddet, 
baskı ve ayrımcılığın önüne geçmek 
ve kadınların yaşam haklarını garanti 
altına almak üzere gerekli tüm adımlar 
atılsın, 

– Kadın cinayetlerinin sona ermesi 
için kadın örgütleriyle birlikte acil bir 
eylem planı hazırlanarak uygulamaya 
geçirilsin, 

– Kadın cinayetleri davalarında 
“haksız tahrik (erkeklik) indirimi” uy-
gulanmasın,

– Şiddet gören, ölümle tehdit edi-
len kadınlar karakol, adliye, jandarma 
kapılarından ‘aile meselesi’ denilerek 
geri gönderilmesin, tüm yasal hakları-
nı kullanmalarının sağlanması yanında 
özel önlemler alınarak koruma altına 
alınsın,

– Kadın ve çocukları şiddetten ko-
rumak için çıkarılan 2006/17 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi uygulamaya 
konulsun.

Türkiye LGBTT 
bireyleri yine 
yok saydı !

21 Aralık 2010’da Bir-
leşmiş Milletler’de yapı-
lan oylama sonucunda, 
devletlerin, cinsel yöne-
lim ve cinsiyet kimlikleri 
de dahil olmak üzere her 
türlü ayrımcılık sebebiyle 
şiddet gören ve ölüm teh-
didi altında yaşayan bütün 
insanların yaşam hakkını 
korumakla yükümlü oldu-
ğu kararına varıldı. Türki-
ye 55’e karşı 93 oyla kabul 
edilen kararın oylamasına 
katılmadı. Bu oylamanın 
ardından Türkiye’deki fe-
minist örgütler, TBMM’yi 
LGBTT bireylere karşı iş-
lenen nefret suçlarına karşı 
sessiz kalmamaya, yasalar 
ve uygulamada gerekli dü-
zenlemeleri acilen yapma-
ya çağırdı.

Sığınaklar ve Da(ya)nışma Mer-
kezleri Kurultayı Ana Bileşenleri, 
4320 sayılı “Ailenin Korunmasına 
Dair Kanun”da değişiklik yapılma-
sına dair yasa taslağına ilişkin görüş 
ve önerilerini bir rapor haline geti-
rerek Kadının Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlüğü’ne ilettiler.   

Hazırlanan raporda,  yasanın 
adının  “Şiddetten Koruma Kanu-
nu”, “Şiddetin Önlenmesi Kanu-
nu” veya dünya literatürüne uygun 
olarak “Koruma Emri” ya da “Geri 
Durma Emri” olarak değiştirilme-
si, yasadan “aynı çatı” ibaresinin 
çıkarılması,  yasanın uygulanması 
için evlilik birliği koşulunun orta-
dan kaldırılması, yasanın eşcinsel 
birliktelikler için de geçerli olması, 
duruşma yapılmadan şiddet belge-
sinin koruma için yeterli olması, 
nafaka konusunda devletin sorumlu 
olması, yasayı ihlal eden erkeğin 
hapis cezasının ertelenmemesi gibi 
taleplere yer verildi.

4320 sayılı yasada 
değişiklik yapılıyor!
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 Avustralya’dan ‘feminist’ notlar.. 
İngiltere’de Ford Fabrikası’nda çalışan kadın işçilerin 

‘eşit ücret’ mücadelesini kazanmasının üzerinden 41 yıl 
geçmesine rağmen, “eşdeğer işe eşit ücret” mücadelesi hâlâ 
sürüyor. Zira kadınların emeği hâlâ değersiz. Düşük ücretli, 
güvencesiz, prestiji olmayan işlere kadınlar uygun görülü-
yor. Bunun yanısıra erkeklerin aldığı ücretten yüzde 50’ye 
varan oranlarda daha düşük ücret alıyorlar. İngiliz Millet-
ler Topluluğu üyesi Avustralya bugünlerde “equal pay/eşit 
ücret” konusunu tartışıyor. Tony Blair soslu “sosyal de-
mokrat” İşçi Partisi Hükümeti, özellikle hizmet sektörün-
de örgütlü sendikaların bu yönlü taleplerini mahcubiyetle 
dinliyor. Çünkü işveren lobisinin gönlünü hoş tutmak isti-
yor. Avustralya’da 1969’a kadar kadın işçiler, erkek işçile-
rin maaşlarına göre yüzde 25 daha az ücret alıyordu. 69’a 
gelindiğinde sendikaların ‘nabız yoklama’ eylemleriyle ka-
dınların, erkek maaşlarının yüzde 85’ini alması gerektiği-
ne karar verildi. 1972’de ise bu yasalaştı. Ancak eyaletler 
arası eşitsizlikler sürdü. Bugün de hizmet sektöründe eşit 
ücret talebi ciddi bir sorun olarak hükümetin önünde duru-
yor. Avustralya Hizmet Sektörü Sendikası, temizlik, satış 
ve otelcilik hizmetinde çalışan kadınların yüzde 15 ile 50 
arasında, 200 bin kadını ilgilendiren bir maaş artışı tale-
binde bulunuyor. İşçi Partisi’nin ‘sol kanadı’ da hükümete 
bastırıyor. Avustralya Ticaret Odası ise, işverenler bu kay-

nağı nasıl yaratacak diye dert yanıyor, sanki gaipten ücret 
isteniyormuş gibi. Asıl korku ise bunun ‘salgın’ gibi diğer 
sektörlere de yayılması. Son sözü “İş Yaşamında Adalet 
Komisyonu” söyleyecek. 

Diğer yandan, eşcinsel evliliğin yasalaşması için kıtada 
büyük bir kampanya başlatıldı. Yeşiller partisinden femi-
nist milletvekilinin de yer aldığı kampanyaya bazı kiliseler 
de destek veriyor. Kampanya boyunca, heteroseksüel ev-
lilik değerlerinin öne çıkarılması, aile vurgusunun altının 
çizilmesi ise dikkati çekiyor. Avustralya’nın Tazmanya 
Eyaleti ise eşcinsel evlilikleri tanıdığını açıkladı. 

Hindistan’da pembeli kadınlar çetesi
Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pra-

desh eyaletinin Banda bölgesinde ken-
dilerine “pembe çete” (gulabi gang) adı 
veren bir kaç yüz kadın 2 yıldır erkek-
lerin ve yolsuzluk yapan devlet görev-
lilerinin korkulu rüyası haline gelmiş 
durumda. Hindistan’ın en yoksul ve 
en yüksek nüfusa sahip bu bölgesinde 
kadınlar kendilerine yardım eden kim-
senin olmadığını, yoksullukla, şiddetle, 
kast sistemi ile baş etmenin tek yolunun 
kendilerinin örgütlenmesi olduğunu, 
çoğu zaman kendilerinin adaleti sağla-
mak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. 
Bu yüzden de  kendilerini, adaleti sağ-
lamak, kadınların yaşamlarını kolay-
laştırmak için kurulmuş bir çete olarak 
tanımlıyorlar. Örneğin karısını döven, 
sokağa atan erkeklere karşı polis bir şey 
yapmazken; pembe çete, erkekleri bunu 
yaptıkları için hesap vermeye zorluyor, 
ya da gıda dağıtımında yolsuzluk yapan 
görevlileri teşhir ederek gıda dağıtımı-
nın adaletli bir şekilde yapılmasını sağ-
lamaya çalışıyorlar, veya polis merkezi-
ni basarak bir suçun ve suçlunun kayıt-
lara geçmesini sağlıyorlar.

Pembe çete üyesi kadınlar kendi-
lerini güçlendirmek ve savunmak için 
geleneksel Hindistan sopası olarak bi-
linen ‘lathi’yi kullanıyorlar. Çetenin 
kurucularından Sampat Pal Devi, bölge 
kadınlarının yoksulluk ve ayrımcılıkla 
mücadele etmesinin ancak kendilerini 

güçlendirmeleriyle mümkün olacağını 
söylüyor. “Hindistan’da köy toplumu 
kadınların eğitim hakkını yok sayıyor, 
erken yaşlarda evliliğe zorluyor, kadın-
ları para kaynağı olarak görüyor, cinsel 
ve fiziksel şiddet ise çok yaygın; kendi-
mizi eğitmek ve bağımsız hale gelmek 
zorundayız” diye ekliyor Sampat Devi. 
Kendisiyle röportajın yapıldığı sırada, 
şiddete uğramış kızıyla birlikte gelen 
bir anne, kızının kocasının kızını dövüp 
evden attığını ve aileden 20.000 rupe 

istediğini anlatıyor. Sampat Devi çete 
üyelerine, en kısa zamanda adamın evi-
ne gidip bir açıklama istemeliyiz, eğer 
kadını geri almazlar ve iyi davranmaz-
larsa başka yaptırımlara başvururuz, di-
yor. Kadınların tekrar eve alınmalarının 
bir hak olarak savunulması gerektiğini, 
çünkü iklim değişikliğinin yol açtığı 
koşullarda iyice artan yoksulluğun as-
lolarak kadınları vurduğunu, evden atıl-
manın, sokağa atılmak ve yalnızlaşmak 
anlamına geldiğini söylüyorlar. 

DÜNYADAN

Uzun zamandır ev işçisi göç-
men kadınların Türkiye’de düşük 
ücretlerle, izinsiz çalıştıkları/ça-
lıştırıldıkları biliniyor. Çalışma 
izinlerinin işverene bağlı olması 
ve uzun bürokratik süreçler, çoğu 
göçmen kadının her türlü sömürü 
ve tacize karşı savunmasız kalması-
na sebep oluyor. Bu savunmasızlığı 
şimdi de medya besliyor. Hürriyet 
Gazetecilik’e bağlı “anneyiz.biz” 
haber portalında “Anneler Dikkat!” 
başlığı ile yayımlanan bir yazıda 
“kadın göçmen ev işçilerinin hemen 
pasaportuna el koyun”, “Yabancı 
yatılı yardımcılara maksimum 500 
lira ödeyin”, “İlk üç ay maaşını  
yüzde 20 eksik ödeyeceğinizi söy-
leyin... Acımayın ve bu işe profes-
yonelce bakın” gibi adeta kölelik 

koşulları tavsiye ediliyor. 
Yazıdaki göçmen ev işçisi ka-

dınları hedef alan ırkçı, ayrımcı ve 
erkek egemen ifadelere karşı, çe-
şitli örgütlerden kadınlar, Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Pınar Eslek ve 
Hürriyet Gazetecilik hakkında 23 
Aralık’ta suç duyurusunda bulundu-
lar. Suç duyurusu ile birlikte yapı-
lan basın açıklamasında, yabancı ve 
yerli ev işçilerinin yaşadıkları so-
runlara dikkat çekilirken, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan 
bir an önce göçmen ev işçisi kadın-
ların çalışma izninin işverene tabi 
olmaktan çıkarılması, ev işçisinin 
iş tanımının yapılması, insanca ko-
şullarda mesleki standartların geti-
rilmesi ve sosyal güvence ile erken 
emeklilik talepleri dile getirildi. 

Pınar Selek yalnız değil!
Pınar Selek 1998 yılında, Kürt sorunu 

etrafında sürdürdüğü bir araştırma bahane 
edilerek tutuklanmıştı.

Pınar, hapiste televizyon izlerken, Mı-
sır Çarşısı’nda yedi kişinin ölümüne ne-
den olan bombayı yerleştirmekle suçlan-
dığını öğreniyor. Oysa daha sonra verilen 
ekspertiz raporlarında patlamanın bomba 
değil, tüp gaz patlamasından kaynak-
landığı sonucuna varılmıştı. Üstelik, bu 
‘bomba’yı Pınar’la birlikte yerleştirdiğini 
söyleyen bir adam, ardından işkence al-
tında yalan söylediğini itiraf ediyordu. Pı-
nar Selek iki buçuk yıl hapiste kaldıktan 
sonra 2000 yılının Aralık ayında serbest 
bırakılıyor ve beş yıl süren bir dava süre-

cinin ardından 2006’da beraat ediyor.
Kendisine uygulanan tüm baskılara 

rağmen, aktivistliğinden hiçbir zaman 
vazgeçmiyor ve bir grup kadınla birlikte 
Amargi çatısı altında faaliyet yürütme-
ye başlıyor. 2009’un Mart’ında   davası 
yeniden açılıyor ve bu kez ömür boyu 
hapis cezası talebiyle karşı karşı kalıyor.                                                                                                                    
Bugün Pınar Selek,   P.E.N.  Almanya şu-
besinin  davetlisi olarak araştırmalarını 
Berlin’de sürdürüyor.  9 Şubat 2011 tari-
hinde,  Pınar Selek davasıyla ilgili belki 
de son karar alınacak.

Pınar Selek’in kesin bir biçimde ve 
kamuoyu önünde beraatını ve bu siyasi 
tacizin sonunu talep ediyoruz!

Makaseller: 
İsyan eden kadın 
müzisyenler

Makaseller, bir radyo programı. 
Programı Haziran ve Özge hazırlıyor ve 
sunuyorlar. Makaseller popüler müzik 
alanında cinsiyet ayrımcılığı algısından 
yola çıkıyor ve bu ayrımcılığa karşı ha-
len ve inatla müziğe devam eden ve po-
litikayı ilham kaynaklarından biri olarak 
gören müzisyenleri duyurmayı amaç-
lıyor. Belli bir türe yer vermek yerine 
genel bir yelpaze oluşturup, elektronik 
müzikten popa, hip-hop’tan hardcore’a 
pek çok akımın geçmiş ve günümüzden 
temsilcilerinin tanıtılması amaçlanıyor. 
Öte yandan, toplumsal cinsiyet tartış-
malarının müzikle eş zamanlı olarak ele 
alınması hedefleniyor ve dolayısıyla bu 
konudaki gündem de takip ediliyor.

Makaseller her salı saat 15:35’te 
Açık Radyo’da riotgrrl’den bu yana is-
yan eden kadın müzisyenleri ağırlıyor.

Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde, sen-
dikalı olmak ve emeğinin karşılığını al-
mak istediği için taşeron firma tarafından 
işten çıkartılan Türkan Albayrak,  hasta-
ne bahçesindeki çadırında gece gündüz 
direndikten sonra işe geri alındı.  Türkan 
Albayrak, 118 gün süren direnişini ve 
yedi günlük açlık grevini 4 Kasım 2009 
tarihinde sonlandırdı. Albayrak evine ya-
kın Sarıyer Toplum Sağlığı Merkezi’nde 
işe başladı.  

Türkan Albayrak 
direndi ve kazandı

Kadınlardan Hürriyet’e suç duyurusu

TÜRKİYE’DEN
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kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... 
Brezilya’da ilk 
kadın başkan görevde 

Brezilya’da geçtiğimiz Ekim ayın-
da yapılan seçimlerde İşçi Partili Dil-
ma Rousseff, ilk kadın devlet başkanı 
olarak görevine başladı. Geçen sayı-
mızda seçimlerin sağ kanat tarafın-
dan alevlendirilen kürtaj karşıtı tar-
tışmaya boğulduğunu ve Rouseff’in 
seçildiği taktirde kürtajın yasallaşma-
sı için bir şey yapmayacağı sözü ver-
diğini duyurmuştuk. Ülkesinde as-
keri diktatörlüğe karşı verdiği silahlı 
mücadele ile dikkati çeken sosyalist 
kadın lider 63 yaşındaki Rousseff, 
Latin Amerika’nın en büyük ülkesi 
Brezilya’nın başına geçtikten sonra 
kalkınmanın anahtarı olarak görülen 
büyük altyapı projelerini bitirme, eği-
tim sistemini geliştirme ve yoksullu-
ğun kökünü kazıma sözü verdi. Fakat 
aynı zamanda neo-liberal politikaları 
uygulamaya devam edeceğinin sözü-
nü de. 

Çin’de kadınların yükü artacak
Çin, yaşlıların bakımını sağla-

yabilmek amacıyla anne babaların 
bakımını yasal bir görev haline ge-
tirmeye hazırlanıyor. Bir milyar üç 
yüz milyonun üzerindeki nüfusuyla 
dünyanın en kalabalık ülkesi olan 
Çin, diğer pek çok ülke gibi, yaşlı 
nüfusun toplumun bütününe oran-
la giderek artmasından kaynakla-
nan sorunlarla karşı karşıya. 60 yaş 
üzerinde 170 milyon kişinin olduğu 
ülkede, tasarıya göre, yaşlı anne 
babalar çocuklarından hem fiziksel 
hem de ruhsal yönden bakım talep 
edebilecek. Bunun sağlanmaması 
durumunda nasıl bir yaptırımı olaca-
ğı ise net değil. Bakım emeğinin ka-
dınların sırtında olduğu gerçeği göz 
önünde bulundurulursa, yasalaşması 
durumunda yeni kanun kadınların 
hayatını daha da zorlaştıracak. 

Erkekler pornoya karşı

Porno karşıtı erkekler bir tartışma 
platformu olarak kurdukları www.anti-
pornmen.org adresli internet sitesi aracı-
lığıyla bir araya geliyorlar! Amaçlarının 
porno karşıtı olan erkeklerin düşünce-
lerini yazabilecekleri, tartışabilecekleri, 
birbirlerine sorular sorup, pornonun ha-
yatlarını nasıl etkilediğini ve pornodan 
nasıl uzak durabileceklerini konuştukla-
rı bir mekân yaratmak olduğunu söylü-
yorlar. 

Porno karşıtı bir aktivizm geliştir-
meden sadece bir tartışma platformu 
oluşturmak erkekleri pornodan ne kadar 

uzaklaştırır bilemeyiz ama 
porno yanlısı aktivistlerle 
tartışmayacaklarını ifade 
ediyorlar. Porno karşıtı ol-
manın seks karşıtlığı olarak 
algılanamayacağını, ahlaki 
gerekçelerle pornoya karşı 
olmadıklarını, tersine seksi 
savunduklarını, pornodan 
bağımsız bir cinsellik için 
mücadele ettiklerini belirti-
yorlar. Pornonun seksi sınır-
ladığını, cinselliği özgürce 
yaşamalarının önünde bir 
engel olduğunu, kendileri 
adına cinselliği şekillendir-
diğini söylüyorlar. Şöyle 
açıklıyorlar: “Kadınların 
değersizleştirilmesine, aşa-

ğılanmasına hizmet eden ve kadınlara 
karşı kabalığı veya kaba gücü özendi-
ren cinsellikle ilgili her türlü materyal. 
Andrea Dworkin’i takip ederek, por-
nografinin ‘hiyerarşiyi, nesneleştirmeyi, 
tabiyeti ve şiddeti’ seksileştirdiğini dü-
şünüyoruz”. Kendilerini feminist olarak 
adlandıran erkeklerdense, maçoluk kar-
şıtı, porno karşıtı olarak adlandıran ve 
erkek egemen düzenin kendilerine biç-
tiği rolü reddeden erkekleri tercih ettiği-
mizi söyleyelim ve kendilerini buradan 
selamlayalım. 

AWID 2012 İstanbul’da 
Kalkınmada Kadın Hakları Derne-

ği (Asosciation for Women’s Rights in 
Development) AWID’in 2012’deki top-
lantısı İstanbul’da gerçekleştirilecek. 

Toplantıya dünyanın dört bir yanından 
yaklaşık iki bin aktivist ve kadın hakla-
rı savunucuları katılacak. Amaç, “kadın 
hakları ve adaleti geliştirmek için eko-
nomik iktidarı dönüştürme konusun-
da strateji üretmek”. Kadın hakları ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme 
hedefiyle yola çıkan AWID için hazırlık 
toplantıları başladı. Katılımcılar için ka-
yıtlar 2011 Ekim’inde açılacak. 
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Panel:
Farklı bakış açılarıyla

İstanbul Tabip Odası 
Kadın Hekim Komisyonu 
ve Mor Çatı işbirliğiyle

- Yeşim İşleğen 
“Sağlık Hizmeti Basamaklarında 
Kürtajın Durumu”

- Gülnihal Bülbül 
“Türkiye’de Kürtaj İstatistikleri”

- Şebnem Korur Fincancı
“Adli Tıp Uygulamalarında Kürtaj”

- Meriç Eyüboğlu
“Kürtajda Yasal Sorunlar”

- Ayşe Toksöz
“Erkek Egemen Sistemde Beden 
Politikaları: Kürtaj Hakkı”

- Gülsun Kanat Dinç 
“Mor Çatı Deneyimi”

“Kürtaj”

Yer: İTO Cağaloğlu Bürosu
Tarih: 19 Şubat 2011 Cumartesi 
Saat: 15.00–19.00

Birleşmiş Milletler, LGBTT bireyle-
re yönelik şiddeti de kınama kapsamına 
aldı. Devletlerin, her türlü ayrımcılık 
sebebiyle şiddet gören ve ölüm tehdidi 
altında yaşayanların yaşam hakkını ko-
rumakla yükümlü olduğunu hatırlatan, 
aksini kınayan karar metnine, bu yıl 
cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri de 
dahil edildi. ABD’nin önerisine Genel 
Kurul’da 93 ülke destek verirken, 55 
ülke aksi yönde oy kullandı, 27 ülke ise 
çekimser kaldı. Türkiye ise oylamaya 
katılmayarak LGBTT bireylerin hakları 
konusundaki duyarsızlığını bir kez daha 
gösterdi. Türkiye’nin bu tavrına tep-

ki gösteren Kadının İnsan HaklarıYeni 
Çözümler Derneği, Kaos GL ile birlikte 
imza kampanyası başlattı. İmza metnin-
de; “cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikle-
ri sebebiyle şiddet ve baskı gören, nefret 
cinayetlerine hedef olan bireylerin sayısı 
her geçen gün artarken, Türkiye Hükü-
meti, bu vatandaşlarının en temel insan 
hakkı olan yaşama hakkını korumak için 
hiçbir önlem almadığı gibi LGBTT bi-
reylere yönelik suçların failleri ceza in-
dirimlerinden faydalanmaya devam et-
mektedirler. Her fırsatta insan haklarına 
ve demokratik değerlere bağlılığını ifade 
eden Türkiye Hükümeti’nin, çok kritik 

bir rol oynayabileceği halde, uluslarara-
sı öneme sahip bu oylamaya katılmamış 
olması ülkemizde insan hakları ve de-
mokrasi ideallerinin hayata geçirilmesi 
yönünde samimi bir iradenin eksikliğini 
göstermektedir. LGBTT bireylere karşı 
işlenen nefret suçlarına karşı hükümeti 
sessiz kalmamaya ve yasalar ve uygula-
mada gerekli düzenlemeleri acilen yap-
maya davet ediyoruz” denildi. İki yılda 
bir çıkarılan karar metninde ayrıca ırk, 
millet, dil, din ya da etnik kimliğe bağlı 
azınlık gruplarının yanısıra, yerli halkla-
rın ve mültecilerin maruz kaldığı saldırı 
ve şiddet olayları da kınanıyor.

Pakistan’da Kadın İşçiler Yardım Hattı  
Pakistan’da sosyalist feminist kız 

kardeşlerimiz 2000 yılında kurdukla-
rı Kadın İşçiler Yardım Hattı (KİYH) 
aracılığıyla kadınların çalışma ko-
şullarının iyileştirilmesi için müca-
dele ediyorlar. Yardım Hattı bir “hot 
line” olarak faaliyet yürütmüyor, bir 
dayanışma ve destek ağı. Kadınların 
tabandan kendi örgütlülüklerini ya-
ratmaları için çalışıyorlar ve bunun 
için gerektiğinde destek sunuyorlar. 
Bu destek, mahallelerde okuma yaz-
ma kursu açmayı da içeriyor, fab-
rika işçisi kadınlara hukuki yardım 
sağlamayı da. Fakat asıl amaçları-
nın kadınların işyeri ya da mahalle 
temelli bir araya gelmeleri ve kendi 
gruplarını oluşturmaları olduğunda 
ısrar ediyorlar. Bunu kapı kapı do-
laşıp kadınlarla konuşarak ve onla-
rı bir araya getirip kendi sorunları 
hakkında konuşmalarını sağlayarak 
yapmaya çalışıyorlar. Öte yandan 
kadınların yerel seçimlerde kendi 
adaylarını çıkarmalarını destekliyor 
ve kampanya çalışmaları için yar-
dım ve eğitim sağlıyorlar. 

KİYH’in kurucularından Bushra 
Khaliq özellikle kayıt dışı sektör-
de ve ev eksenli çalışan kadınlara 
ulaşmaya çalıştıklarını ve tabandan 
bir öz-örgütlenmeyi hedefledikle-
rini söylüyor. Pakistan’da dinsel 
muhafazakârlığa bağlı olarak ka-
dınların ev içine hapsedildiğinin, 
bunun ise fabrika sahiplerinin işine 
yaradığının altını çiziyor. Bu şekil-
de kadınların ev eksenli çalışıp hem 
ev işlerinin, hem de dışarıya parça 
başı üretimin çifte yükünü taşımaya 
zorlandıklarını belirtiyor. Ev eksenli 
çalışan kadınların aylık maaşlarının 

1500-2000 rupe (yaklaşık 23 dolar) 
olduğunu, iş kanunun bu şekilde 
çalışan işçileri kapsamadığını, do-
layısıyla hiç bir sosyal güvenceleri 
olmadığı gibi, üretim için gerekli 
birçok malzemeyi de kendilerinin 
karşılamak zorunda olduklarını ak-
tarıyor Bushra. 

KİYH örgütlenmesi erkeklere ka-
palı, fakat toplumsal hareketlere ya-
kınlıkları nedeniyle erkek işçilerle 
de dayanışma içindeler. Yardım Hat-
tı, 2007-2008 yılında Müşerref kar-
şıtı avukatlar hareketinin içinde fa-
aliyet göstermişti ve “avukatlar ha-
reketi içinde kadınlar” adlı bir kitap 
basmıştı. Kadınlar Günü yürüyüşle-
rini düzenledikleri gibi 1 Mayıs’a 
da kadınlar olarak katılıyorlar. 2009 
Nisan’ında tarım alanlarının askeri 
çiftliklere dönüştürülmesine karşı 
20 bin kadının katıldığı bir yürü-
yüş organize ettiler. Bugün Kadın 

İşçiler Yardım Hattı’nın 5000 üye-
si var, yürütme organlarındaki tüm 
kadınlar tabandan temsil sistemiyle 
seçiliyorlar. Son beş yıldır gecekon-
dularda yaşayan kadınların örgüt-
lenmeleri ve sorunları için mücadele 
ediyorlar. Sel felaketinden sonra ise 
köylere geri dönüş koşullarında iyi-
leştirmeler için çalışıyorlar. Bushra, 
Yardım Hattının şu konularda hak-
lar temelli kampanyalar yürüttüğünü 
belirtiyor: Kadına yönelik şiddet ve 
ayrımcılık; sel sonrası iyileştirme 
sürecinde karar mekanizmaların-
da kadınların temsili ve etkin rol 
oynaması; kadınların felaket son-
rası sorunları; iklim değişikliğinin 
kadınların hayatına etkileri ve dış 
borçların iptali ve kadınları destek-
leyecek şekilde sosyal harcamaların 
artırılması. Kadın İşçiler Yardım 
Hattı hakkında daha fazla bilgiye 
kendi web sitelerinden ulaşabilirsi-

Türkiye’ye rağmen BM’den sevindirici karar
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Tarihte büyük bir yer edinmesinin 
dışında okuyucularının aklında ve kal-
binde iz bırakmış ünlü bir kadın edebi-
yatçı üzerine bir roman yazmak, okuyu-
cu tarafından gerçek yaşam ile kurmaca 
arasında benzerlik kurulması ve bu ben-
zerliğin yetersizliği ihtimali ile tatmin-
sizlik oluşturulması riskini taşıyor. Eğer 
hakkında roman yazdığınız kişi roman-
larının yanı sıra günlükler, mektuplar da 
yazmış olan bir yazar, –ki bu metinler 
özel hayatı hakkında daha fazla bilgi 
edinme alanı açar bize– dahası roman 
tekniği üzerine düşünen, romanlarını 
yazarken bilinç akışı gibi bir teknik ge-
liştirmiş bir yazar ise çok daha fazla risk 
ile bir işe başlamış oluyorsunuz. 

Vanessa ve Virginia’nın yazarı Susan 
Sellers akademik alanda Virginia Woolf 
üzerine geniş araştırmalar yapmış ve ha-
yatı hakkında daha derin bilgi edinebil-
mek için Virginia’nın kız kardeşi ressam 
Vanessa Bell’in hayatını; Vanessa’nın 
sezgi izleğini takip edebilmek için de 
resimlerini incelemiş. Roman, kızkar-

deş Vanessa’nın dilinden Virginia’ya hi-
taben ‘sen’ diliyle yazılmış bir mektup 
kurgusunda. Karakterleri gerçek olan bu 
kurguda, yazar, doğrusal bir çizgide iki 
kardeşin hayatlarını, çocukluklarından 
Virginia’nın intiharına değin takip edi-
yor. Fakat bu her ne kadar Vanessa’nın 
dilinden yazılmış olsa da bir otobiyogra-
fi ya da Sellers’ın araştırmaları ışığında 
hazırlanmışsa da bir biyografi değil; kur-
gusal bir metin. Burada, yazar edindiği 
bilgilerdeki boşlukları kendi sezgisi ya 
da yaratıcılığı ile dolduruyor. Okuduk-
larımız, elbette Virgina’nın yazılarına ve 
Vanessa’nın resimlerine göndermeler ve 
biraz da bu yapıtların hikayesi oluyor. 
Ama yazar bu hikayenin neresinde duru-
yor sorusuna net bir cevap alamıyoruz, 
alamayacağımız da kurgunun bir parçası 
zaten. 

Caroline Leavittville’nin Sellers ile 
yaptığı röportajdan öğrendiğimiz üze-
re, Sellers romanı Virginia’nın sesinden 
yazmaktan imtina etmiş; şöyle diyor: 
“(…) Eğer Virginia’nın sesinden yaz-
ma girişiminde bulunsaydım, onun za-
vallı bir taklidi gibi gözükmekten çok 
korkardım. Vanessa’nın dilinden yaz-
ma düşüncesini sahiplendikten sonra, 

birçok avantajını görmeye başladım. 
Mesela, bu Virginia’nın çok boyutlu 
portresini çizmemi mümkün kılacak-
tı.” Sellers, Virginia’yı anlatmayı dert 
edinerek yazmaya başlamış olsa da; bu 
hikaye, Vanessa’nın, hep kız kardeşinin 
gölgesinde kalmaktan tedirginlik duy-
muş olan büyük kız kardeş Vanessa’nın 
hikayesi.

Bu iki yaratıcı ve sınırları zorlayan 
feminist kız kardeşin öyküsü, özel ya-
şamları ve yapıtları hakkında bilgisi 
olanların ilgisini çekeceği kadar; yeni 
tanışacaklar için de zevkli bir okuma 

Vanessa ve Virginia
Tuğba Özcan

Susan Sellers, Çevirmen: Suğra Öncü
Sel Yayıncılık, 2010

Nü Kolektif’in yorumuyla Sürüne Sürüne Erkek Olmak
Nü Kolektif Kasım ayında Sürü-

ne Sürüne Erkek Olmak adlı oyunu-
nun prömiyerini gerçekleştirdi. Pınar 
Selek’in Sürüne Sürüne Erkek Olmak 
adlı araştırma kitabındaki anlatıların 
derlenmesinden oluşan oyunun yönet-
menliğini Ülfet Sevdi yapıyor. Rol alan 
oyuncular ise Jülide Durmaz, Güray 
Dinçol, Gülsün Odabaş ve Mustafa 
Çiçek. Oyunda müzikler; kemanda 
Nicolas Royer Artuso, vurmalı çal-
gılarda Eren Paydaş tarafından canlı 
olarak icra ediliyor. Kostüm ve afiş 
tasarımı ise Feyza Çanaklı’ya ait.

Oyunun asıl derdi ve bizde bırak-
tığı iz ise; erkek olmanın en önemli 
onay mercii ve durağı olan askerlik. 
Askerlik sürecinin, militarizm ve er-
kek şiddetiyle erkekliği nasıl yeniden 
üretip, erkekleri hizaya soktuğunu ve 
bu sürecin sonunda erkekliğin dev-
let eliyle tekrar tazelenmiş, travmalarla 
bezenmiş bir biçimde topluma yeniden 
servis edilmesini izliyoruz sahnede. 

İçeriğe gelince; oyunda iki kadın ve 
iki erkek karakter üzerinden, 58 erkekle 
yapılan görüşmelerden alıntılar hikaye-
leştirilerek aktarılıyor. Anlatılanlar ayrı 

ayrı sınıfsal ve ideolojik farklılıklar gös-
terse de, bizde uyandırdığı his apaçık ve 
bildiğimiz, maruz kaldığımız erkeklik 
durumlarının ve şiddetinin ta kendisi. 
Oyundaki iki erkek ve iki kadın karak-
ter, farklı farklı erkeklerin hikayesini bir 
ağızdan anlatsa da, bu sadece erkeklik 
durumlarının ve askerlik pratiklerinin 

nasıl farklılaştığını, ancak şiddetle pra-
tik edilen erkeklik durumunun değişme-
diğini gösteriyor. Derleme, farklı anla-
tılardan alıntılarla parçalı olarak örülse 
de, kafamızdaki hikaye aksine parça-
lanmıyor, güçlenerek bütünleşiyor. Asıl 
eserde yer almasa da, Ülfet Sevdi’nin 

tercihiyle kadın karakterler de oyunda 
yer alıyorlar. Çünkü bu hikayelerde nes-
ne olarak anlatılan ancak askerlik sonra-
sı pekişen erkeklik ve erkek şiddetinin 
özellikle özel alanda direkt muhatabı 
haline gelen kadınları oyunda özneleş-
tirmek Ülfet Sevdi için önemli bir tercih 

halini almış oyun sürecinde.
Sahnelemede kullanılan müzik, 

şarkı ve reji ortaoyununu andırmakla 
birlikte repliklerle eş zamanlı akan 
sürekli performans hali, anlatıların 
oyunda yaratacağı ağırlığı hafiflet-
meyi başarıyor. Bu sayede daha di-
namik bir oyun izlemiş oluyoruz. 
Oyundaki güçlü noktalardan biri de 
performans hareketlerinin askeri ha-
reketleri kendine kaynak alması. Bu 
hareketler, mekanik ve sert akışıyla, 
sahneleme kadar oyunun sözünü de 

güçlendiriyor. 
Oyun kendisini bir askerlik komedisi 

olarak tanımlasa da sahneden ayrılırken, 
hayatımızın orta yerinde duran bu dramı 
konu olan oyunun ruhumuzda bıraktığı 
iz olsa olsa ancak bir kara komedi halini 
alıyor.

Vanessa Bell, Conversation

Kasım 2010’da Hindistan, Ye-
ni Delhi’de Gerçekleşen 3. 
Uluslararası Kadın Güvenli-
ği Konferansı’ndan…

Merkezi, Montreal Kanada’da olan 
Women in Cities International (WICI) 
adlı kurum, kadınların şehir hayatına 
eşit bireyler olarak katılımlarını sağla-
mayı amaçlayan projeler yapıyor. WICI, 
Red Mujer y Habitat de America Latina, 
Huairou Komisyonu, UN-HABITAT 
ve UNIFEM gibi kuruluşlardan destek 
alan, onlarla birlikte projeler yürüten 
bir kurum. WICI’nin 2007-2010 yılla-
rı arasında uyguladığı projelerden biri, 
Kanada’da dört farklı kesimden gelen 
kadınların yerel örgütler ve belediyeler-
le birlikte çalışarak şehir yaşamına daha 
rahat ve güvenli bir şekilde katılımlarını 
artırmayı hedeflemiş. Proje kapsamında, 
yaşlı ve engelli kadınlar ile Aborjin ve 
diğer azınlık gruplarına ait kadınlar grup-
lar halinde “güvenlik denetim”lerine çı-
kıyor ve şehirde kendileri için aksayan 
ne varsa bunları tespit ediyorlar. Daha 
sonra da, yerel yönetimlere bu sorun ve 
eksikliklerin giderilmesi yönünde öneri-
lerde bulunuyorlar. 

WICI’nin BM tarafından finanse 
edilen bir başka projesi de, kadınları 
dışlamayan şehirler yaratmayı; onların 
güvenliğini ve kamusal alana eşit katı-
lımlarını sağlamaya yönelik yaklaşım-
lar geliştirmeyi amaçlıyor. Bu projenin 
2009-2012 yıllarında dört şehirde uygu-
lanması öngörülmüş: Delhi (Hindistan), 
Dar es Salaam (Tanzanya), Petrozavodsk 
(Rusya) ve Rosario (Arjantin). Bu proje, 
şehirleri kadınların kendilerini güvende 
hissedebildikleri alanlara dönüştürmeyi 
hedefliyor. Proje kapsamında yapılan bir 
araştırmaya göre, kadınlar, kendilerini 
güvende hissetmeme nedenlerinin ka-
dın olmalarından kaynaklandığını düşü-
nüyorlar. Bu oran, Delhi ve Rosairo’da 
yüzde 89, Dar Es Salaam’da yüzde 80, 
Petrozavodsk’ta yüzde 76. Bu nedenle 
kadınların bir kısmı gündüz dahi yalnız 
dışarı çıkmaktan kaçınıyor. Rosario’da 
kadınların yüzde 39’u, Delhi’de de yüz-
de 33’ü  kendilerini şehirde güvende 
hissetmedikleri için gündüzleri bile yal-
nız dışarı çıkmamayı tercih ettiklerini 
söylüyorlar. Petrozavodosk’ta ve Dar Es 

Salaam’da bu oran gündüzleri yüzde 10 
civarına düşüyor ama hava kararınca du-
rum yine benzer. Petrozavodosk’ta ka-
dınların yüzde 53’ü, Dar Es Salaam’da  
da yüzde 72’si hava karardıktan sonra 
dışarı çıkmaktan 
kaçınıyorlar. Ka-
dınlara kendilerini 
neden güvende his-
setmedikleri sorul-
duğunda gündeme 
gelen nedenlerin bir 
kısmı gerçekten de 
kolay çözülebilecek 
meseleler. Önem-
li nedenlerden biri 
sokaklarda yeteri 
kadar  aydınlatma-
nın olmaması. Gü-
venli hissetmeme 
konusunda günde-
me gelen bir başka 
konu da güvenli ve 
temiz umumi tuva-
letlerin olmaması. 
Delhi’de kadın-
ların yüzde 37’si, 
Petrozavodosk’ta 
da yüzde 31’i için 
umumi tuvalet ek-
sikliği temel bir gü-
venlik sorunu mese-
lesi. 

2010 Kasım’da 
WICI ve Jagori 

(Hindistan) tarafın-dan düzenlenen 3. 
Uluslararası Kadın Güvenliği Konferan-
sı, farklı ihtiyaçları olan ve farklı kesim-
lerden gelen kişilerin dışlanmayacağı 
şehirler kurma yönünde bir adım atmayı 
hedeflediğini belirtiyordu. Konferans 
sonunda yayınlanan “Delhi Deklaras-
yonu – Kadın Güvenliği için Harekete 
Çağrı” bu kişilerin şehir hayatına, daha 
avantajlı kişilerle eşit düzeyde katıla-
bilmeleri için yapılması gerekenlerin 
yine bu kişilerin katılımlarıyla belirle-
neceğinin altını çizerek devlet yöneti-
cilerine, yerel yönetimlere, BM ve di-
ğer uluslararası kuruluşlara  kadınların 
kendilerini güvende hissedebilecekleri 
şehirler oluşturulması için politika öne-
rilerinde bulunuyordu. Dört gün süren 
ve dünyanın dört bir yerinden uçarak 
Delhi’ye gelen yüzlerce yerel yönetim, 
sivil toplum çalışanı insanın Jagori’nin 
çok başarılı organizasyonu sayesinde 
çok iyi ağırlandığı konferansın bütçesi 
de sanırım oldukça sağlamdı; konferans 
için harcanan bu parayla Delhi’nin tüm 
aydınlatma ve umumi tuvalet ihtiyaçları 

Bugünlerde projeciler neler yapıyor? 
WICI’nin BM tarafından finanse edilen bir başka projesi de, kadınları dışlamayan 
şehirler yaratmayı; onların güvenliğini ve kamusal alana eşit katılımlarını sağlamaya 
yönelik yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlıyor

Çağla Diner
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“Su ve Kadın-Su İçin(de) Allia-
noi Etkinlikleri” kapsamında 9 Ocak 
2011 Pazar günü İstanbul Mimarlar 
Odası’nda yapılan söyleşide...

Dört yaşlı teyze çok uzun konuş-
maktan yana olmadıkları için kolay-
laştırıcı Ayşenur Kolivar onlara bazı 
sorular sorarak konuyu açmaya çalış-
tı. Konuşmalar bitince sonsuz özgü-
ven ve egolarıyla erkekler aldı eline 
sazı, katılımcı olmak da yetmedi on-
lara ille bir sahneye çıkıp bu konuda 
aslında ne çok şey bildiklerini anlat-
maları gerekti. Teyzelerin anlattık-
ları onları kesmedi ya... Yenilenebi-
lir enerji, nükleer enerji, politikalar, 
doğru duruşlardan filan bahsetmeye 
çalıştılar. Sanki o politikalar koca-
lar kahvelerde geyik yaparken asıl 
kadınların hayatını doğrudan etkile-
miyormuş gibi veya hayatların yok 
olmasından bahsederken o hayatlar 
kadın emeği üzerinden örülen ve 
oluşturulan hayatlar değilmiş gibi... 
O hayatların öncelikle kadınlar üze-
rine yıkılması söz konusu değilmiş 
ve aslında kadınları derin bir çare-
sizliğe sürüklemiyormuş gibi. Poli-
tika ve akademi (konuşan ulu bilge 
akademisyen erkekler de vardı) o 
kadar yukarıda ve havada bir şey 
ya! Halbuki kadınlar özet olarak, 
köyümüzü, suyumuzu, derelerimizi 
satmayız, terk etmeyiz demişlerdi. 

Ve çok güçlü bir inançla dediler ve 
diyorlar bunu. 300-400 yıllık ağaç-
larının HES’ler için kesildiğini ve 
yerine yenisinin ekilmediğini oysa 
o ağaçlarla birlikte yaşadıklarını 
anlattılar. Meyve ağaçlarının yok 
olduğundan, doğanın güzellik ve 
zenginliklerinden bahsederken as-
lında geleneksel tarım yöntemlerine 
de sahip olduklarını söylüyorlardı. 
Gürgenli hala dedikleri kadının adı 
elinde gürgen sopasıyla HES’cilere 
karşı durduğu için böyle kalmış. 
Ancak ‘gürgen’in kuru olması ge-
rekiyormuş çünkü yaş gürgen canlı 
sayılıyormuş... “Bize sormuyorlar” 
dediler. İstanbul’a geldiklerinde 
plastik şişeden içtikleri suyun su-
suzluklarını gidermediğini, dere-
lerindeki suyun içlerini yıkadığını, 
şööyleee böğürlerine bile serinlik 
verdiğini anlattılar. “Çamaşırımızı 
nerde yıkayacağız?” diye sordu Loc 
vadisinden gelen kadın... Hayatları-
nın geri dönüşsüz ve çok derinden 
etkilendiğini, geçim kaynaklarının 
ve günlük yaşamlarının suyla doğ-
rudan bağlantılı olduğunu anlattılar. 
Komşuluk ilişkileri bile bozulmuş. 
Dereleri için ağladıklarını ve bunu 
şehirden gelenlerin anlayamadığını 
söylediler. “Suyunu damacana ile 
sipariş veren bunu nasıl anlasın ki” 
diye sordular. Göç yüzünden şimdi 
bu kadar pervasızca HES’lerin yapı

 
 

labildiği söylendi. “Bizim kontro-
lümüz ve irademiz dışında yaşam 
alanlarımıza müdahale ediliyor. Ço-
cuklarımız o su sayesinde köye ge-
liyordu. Su çeker insanı, köy ve su 
birleştiricidir. Gelsinler de borulara 
mı baksınlar?” dediler... HES’lerin 
enerji için değil suyun ticarileşmesi 
için yapıldığına inandıklarını söy-
lediler. O adamlara bir kova suyla 
bütün günü geçir, evin temizliğini 
yemeğini organize et de bakalım, 
becerebilecek mi? Asla! Aptal ap-
tal bakacak! Ama sen bu derdinden 
bahsedince de “köylü kadın, cahil 
cahil konuşuyor” oluyor... Kadın 
meselesi pek hafif bir konu gibi ge-
liyor. Halbuki bıraksan nasıl afilli 
politik laflar ediverecekler! Birçok 
kez kadınlar tarafından uyarıldılar 
neyse ki. Böyleyken böyle işte! 

Hiç şaşırmadık!

Kardeşlerim evlendi, kurtuldum sandım. 
Nerde? Nerde? Şimdi onların çocukla-
rına da yardım ediyorum. Hizmetçi de 
oldum, hamal da, bekçi de. Ve hâlâ hiz-
metçiyim, hamalım, bekçiyim. Sevgilim 
de yok. Şimdi ayrım yapmadan herkese 
sevgilim diyorum. Sev-gi-lim. Sev-gi-
lim. Ha ha ha. Eskiden öyle değildim. 
Sevgilim uzun bacaklı, ince belli, başsız 
bir erkekti. İş güç peşinde koşuştururken 
unuttum başsız sevgilimi.

Kadının sesi ağırlaşıp kayboldu. 
Uzun bir sessizlik oldu. Saçları dalga-
landı. Kırık bir sesle: 

- Kuru üzümüm. Toplumun dalında 
kuruttuğu. Hayır. Temcit pilavı değilim. 
Toplumun her zaman ısıtıp ısıtıp önü-
müze koyduğu pilav olmadım. Temcit 
pilavı özlemiyle hiç ağız da şapırdat-
madım. Efendim anladım. Anladım 
temcit pilavı seversiniz. İlla da aileye 

sığınırsınız. Kuru taşım ben. Yiyenin, 
yutanın Azrail’i özleyeceği. Tamam! 
Tamam! Anladım. Ben anlatamıyorum 
size. Baştan alayım. Görücüler gelmiş-
ti. Talibimin eli, gözü, işi düzgündü. 
Temcit pilavını az düşündüğüm için 
azıcıktı tenceremde. Misafirlere yetme-
yecekti. Söylendiği gibi pişmiş aşa su, 
yağ, bulgur, tuz kattım. Temcit pilavım 
tencerenin ağzına kadar kabardı. Tane 
tane oldu. Dinlenmesi için bırakayım 
dedim. Baktım tencerede bir uğultu bir 
uğultu. Tencerenin kapağını şöyle bir 
kaldırayım dedim. Ne göreyim dersiniz? 
Temcit pilavı denilen şey ailenin çimen-
tosu, demiriymiş. Yenilir yedirilir her 
şekilde. Vay! Vay be! Tenceremin ka-
pağını kapattım. Ne yedim, ne yedirdim 
pilavımdan Toplumun temcit pilavına 
göre evlenmemiş kadınım. Suyu olma-
yan, nemi alınmış, kuru olan yani. Kız 

kurusuyum! 
Ağlayan sesini yutup elindeki akşam-

sefasına baktı. Dingin denizin ahenkli 
dalgalarının sesiyle tane tane konuşma-
ya devam etti:

- Hiç evlenmedim. Kürtaj da olma-
dım. Herkese gücümden fazla yardım 
ettim. Ailemin, toplumun yediği temcit 
pilavı oldum. Gene de kucaklarına al-
madılar beni. Lütfen söyleyin yoksa ben 
ailemin yani toplumun kürtajı olup en 
derin çukura gömdüğü, en uzak çöplüğe 
attığı bebeği miyim? 

Hiç ağzımı açmadım. Kadın da açma-
dı. Bir saat mi öyle oturduk iki saat mi? 
Bilmiyorum. Avucumdaki akşamsefala-
rına bakarken kendime geldim. Kadın 
gitmiş. Güneş pencerelerini kapatıp evi-
ne çekilmiş. Labirent solaklardan geniş 
asfaltlı yollara doğru çevirerek tekerleri-
mi, yola koyuldum. 

Canım sıkkın. Artık bu yazı-
yı yazıp kurtulmalıyım. Hiç 
kürtaj olmadım. Kürtajla il-
gili nasıl, ne yazabilirim? Bu 

konuyla ilgili neler okumadım ki? Oku 
oku olmuyor işte. Aklıma bir şey gel-
miyor. Okuma denen kuru çimentoya, 
kuru kuma su yani duygu gerek. Kaç 
gündür çevremi yokluyorum. Yok! Yok! 
Kürtaj olan kimseye ulaşamadım. Aldım 
başımı koydum ayakları-
mın tekerine. Sokaklarda 
dolanmaya başladım. 
Kentte koşuşturan insan-
lara ağaçlar da ayak uy-
durmuş. Sonbahar ağaç 
dallarının yeşilinde ko-
şuşturuyor. Günlerden 
pazartesi. Güneş başını 
yeni eğmiş evine koşuş-
turuyor. Çocuklar sokak-
larda gönlünce oynuyor. 
Evlerinde dolanan ka-
dınlar yemek çamaşır 
derdine düşmüş, onlara 
soru soramam ki? Kentin 
labirentinde dolanırken 
terk edilmiş bir apartma-
nın önünde oturan kadın 
dikkatimi çekti. Sarı, 
kırmızı, beyaz akşamse-
fası çiçeklerini sağ elinin 
baş ve işaret parmakları 
ile tutmuş. Geldiğim yo-
lun ufkuna dudaklarının 
ucunda bir gülümsemey-
le dalmış. “Tamam! Bu 
yazıyı bu kadın yazacak” 
dedim.

 - Merhaba! Çok yo-
rulmuş olmalısınız ak-
şamsefalarının saf rengini 
bulmak kolay değil.

Uykudan uyanır gibi 
gözlerimin içine baktı. Dudaklarının 
ucundaki gülümseme yüzüne, asfalt 
karasına boyattığı saçlarına, ayakkabı-
sına… elindeki akşamsefasına bile ya-
yıldı.

Serin akan bir sesle:
- Merhabalar! Yok! Yook hiç zorlan-

madım. Aksine inadına çiçeklerin alacalı 
olmaları için yan yana iki yıldır ekiyo-
rum. Hiç birbirlerinin yüzüne bakmıyor-
lar. Kim bilir belki de onlar da bizim gibi 

ömürlerini koşuşturarak tüketiyorlar. 
Olsun. Bakın eylül ayında olmamıza 
rağmen hala ne güzel tomurcuğa duru-
yorlar. Tomurcuklarının içiyle bize gü-
lümsüyorlar.

“Aman” dedim kendi kendi-
me. “Şimdi kafamı ütüleyecek.”  
Kestirmeden konuya girdim:

- Siz hiç kürtaj oldunuz mu?
Ayaklarından, bacaklarından, par-

maklarındaki akşamsefasından,… usul-
ca yüzüne göçtü gülümseme. Yüzünde 

dolandıktan sonra gözlerinin kuyusunda 
kayboldu. 

O kadınla sohbet ederken, bizi kim-
se ne yemeğe çağırdı, ne çaya davet etti. 
Bırakın iki laf edecek birilerini… Kimse 
bize selam bile vermedi. Belki herkes, 
yani o kadının bütün tanıdıkları çalı-
şıyordu. Sesimizi dağıtacak rüzgar da 
yoktu.

Yakın, çok yakın birilerinin hikayesi-
ni anlatır gibi konuşmaya başladı. 

Omzuna dökülen asfalt karası saçla-
rını öne, arkaya, sağa, sola sallaya salla-
ya akarak konuştu. Yok öyle değil. Şöyle 
demeliyim belki; o kadın sorular sordu 
bana. Benim hiçbir yanıtımı beklemeden 
patlayarak konuştu. Sesi kentin iskele-
tinde sekerek kayboluyordu.

Gözlerinin içindeydi gözlerim. Ben 
yalnızca gözlerimden aklıma, belleğime 
aktarabildiklerimi yazıyorum. Gerçi di-
yeceksiniz ki “Senin tekerlerinin üzerine 
koyduğun başının içindeki aklın nerde?” 

Ben de bilmiyorum.
-Bütün bitkiler pat-

latmış tomurcuklarını. 
Sizin gibi. Benim gibi. 
Siz temcit pilavı sever 
misiniz? Sakın ha sev-
meyin. Temcit pilavı yi-
yenin temcit pilavı olanın 
aklı, kesilmiş ağaç gibi 
kuruyor. Gövdesi kesilen 
ağacın kökleri gibi yeşil 
kalıyor. Bahar dalını bilir 
misiniz? Hani 75 parça-
lık tava tencere takımı. 
Çeyizimde kalan son 
parçaydı. Geçen yıldı. 
Çeyizimden çıkarıp ver-
dim üniversiteyi kazana-
na, yeğenime. Kırlangıç 
takımını bilir misiniz? 
175 parçalık tabak ça-
nak takımı. Yıllar öncey-
di. Kardeşim hamileydi. 
İşsizdim. Parasızdım. 
Ağzı sıkı, borç para 
verecek kimseyi bula-
mamıştım. Kardeşimin 
kürtaj olması gerekirdi. 
Sattım o kanat kanat kır-
langıç takımını. Temcit 
pilavı mı seversiniz, dut 
kurusu mu, yoksa kuru 
üzüm mü? Ben sürek-
li çalışırım. Hayır. Hiç 

birikmiş param yok. Kendimi bildim 
bileli birileri sürekli parama göz diker. 
Ben de veririm. Kimine göre birikmiş 
param olmadığı için hiç çalışmadım 
sayılır. İnanmayın onlara. İş olarak ne 
çıktıysa önüme çalıştım; çalışırım hâlâ. 
Bakın bana bedenimin her yeri çalışıp 
aşınmaktan ne hallere düşmüş. Zaman, 
zaman yedi yıllarımı. Hayır. Aslında 
ailem yedi yıllarımı. Sürekli anneme, 
babama, kardeşlerime yardım ederim. 

Kürtaj
Kuru üzümüm. Toplumun dalında kuruttuğu. Hayır. Temcit pilavı değilim. Toplumun 
her zaman ısıtıp ısıtıp önümüze koyduğu pilav olmadım
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