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Dosya: 

Talep etmekten talip olmaya: Yerel seçim deneyimi 

Seçim süreci üzerine konuşmalar

Neler yaptık, neler yapabilirdik?

Feministler, kadınlar ve politik özne olmak

Yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım



1 Mayıs 2008'de feministler sokakta! 



4  Kriz ve kadın: Geçmiş deneyimlerden küresel krize / Melda Yaman Öztürk
5  Su hayattır, hayatı yeniden üreten de kadınlar / Ece Kocabıçak
7  Krizde feminist politika / Hülya Osmanağaoğlu
9  Çarkları durduran kadınlar / Söyleşi: Özlem Mollaoğlu – Eylem Tuna
11 Ev eksenli çalışan kadınlar örgütleniyor
12 İllegal ve günahkâr metal: altın / Hatice Erbay
13 Dayak, aşağılama, tecavüz “haksız tahrik”tir! / Fatoş Hacıvelioğlu
15 Alkış bekleyen katiller: Nefret cinayetleri üzerine / Hülya Sur
17 Hüseyin Üzmez olayı / Alev Özkazanç
19 Eş veya eski eş cinsel istismarı / Şahika Yüksel
20 Seks işçilerinin hak talepleri / Müge Yetener
21 Trans kadın-biyolojik kadın fahişeler / Berrin Hatacıkoğlu
22 Yağlı süngerden spirale... / İlkbahar Atılgan
23 Sığınaklar kurultayı gereklidir! / Özgür Can Sunata
25 Feminist politika açısından kadın direnişleri ve olanaklar / Gülfer Akkaya
27 Feminizm düşmanlığı / Yaso
29 Nasıl erkeklikler istiyoruz? / Berfin Emre
30 Kanunda ayrımcılık yasak ama... / Emine Erel

DOSYA: Talep etmekten talip olmaya: Yerel seçim deneyimi
32 Seçim süreci üzerine konuşmalar / 
“Seçim için Feminist Kolektif”ten bir grup kadın
34 Neler yaptık, neler yapabilirdik? / S. Ülfet Taylı Taş
36 Feministler, kadınlar ve politik özne olmak... / Gülnur Acar Savran
38 Kampanya incileri / Banu Paker – Hasbiye Günaçtı – Selin Dağıstanlı
40 Türkel sorardı: Feminist aday çıkardınız da ne oldu? / Nurcan Özkaplan
41 Yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım... / Aysel Kılıç
42 DÖKH'de feminist yöntemler / Filiz Karakuş
43 Seçim günü / Güllühan Işık

44 Belediyenin psikolojik danışmanlığı / Burcu Ege – Ayşe Toksöz
46 Ermeni kadın olmak... / Söyleşi: Deniz Tuna
49 “Benim adım Öjeni” / Feryal Saygılıgil
50 Mektupsuz kalan zarflar / Dilek
51 “Ben”im kızkardeşliğim / Banu Paker
52 Açık mektup / Esin Tili
53 Aşk... ? / Yuvarlak masa
55 Türkiye'den haberler/ Derleyen: Deniz Tuna
59 Tanıtım: Amargi bahar sayısı / Asena Günal
60 Dış haberler / Derleyen: Bengisu Yağmur Peker
63 Bellek: Laf değil, iş! İngiltere ve ABD'de Süfrajetler / Selin Çağatay

   Eşdeğer işe eşit ücret: Ford Direnişi / Hülya Osmanağaoğlu
65 Kitap: Son Sömürge: Kadınlar / Asena Günal
                  Sürüne Sürüne Erkek Olmak / Özlem Kaya
66 Öykü: Seniha / Esra Ertan
67 “Tarihe not düşürmeye çalışıyorum” / Söyleşi: Figen Öcal
68 Erkeğin bakışı değil, kendimize bakışımız / 
Söyleşi: Dilek Winchester – Yasemin Özcan Kaya
69 Hafriyat'ta feminist eylem- sergi / Cemre Baytok
70 “Bamya” neyin ölçü birimi? / Berrin Hatacıkoğlu
71 Benim canım yanmış, vatan neden sağolsun? / Burcu Şentürk
72 Çöp birey / Beliz Baldil
73 Hiç şaşırmadık!
74 Melek'e veda / Birgül – Mihriban – Tülay
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Feminist Politika ikinci sayısıyla yeniden karşınızda. Bu 
sayımızın dosya konusu, kısa süre önce yaşadığımız yerel 
seçimler; dosyanın başlığı ise, “Talep etmekten talip olmaya: 
Yerel seçim deneyimi”. Çeşitli feminist grup ve kadınların 
oluşturduğu “Seçim için feminist kolektif” olarak İstanbul 
Beyoğlu'nda bağımsız adayımızla katıldığımız yerel 
seçimler, bir ilk deneyim olarak, bize göre bir dosyayla 
değerlendirilmeyi hak ediyordu. Bu yüzden, dosyamızı 
ağırlıklı olarak bu deneyimin değerlendirmesine ayırdık. 
Ayrıca, dosyada bu çerçevenin dışında olan üç yazı daha yer 
alıyor. Dosya kapsamına girmemekle birlikte, AKP'nin 
belediyecilik pratiğinin kadınlara yönelik boyutlarını tartışan 
yazımızı da bu bağlamda sayabiliriz.

Dosyanın dışındaki yazıların bir bölümünü ise, güncelliği ve 
ağırlığı giderek artan krize ve kadın işçilerin direnişlerine, 
yine bu konuyla yakından bağlantılı olan doğal kaynakların 
ve çevrenin tahribatı sorununa ayırdık. 

Kadınlara yönelik şiddet, hâlâ herhangi bir feminist derginin 
bütün sayılarında yer almaya aday konuların başında geliyor. 
Bu sayımızda kadınlara yönelik erkek şiddetinin yanı sıra 
trans bireylere yönelik şiddeti de ele aldık. Yine bu bağlamda, 
fuhşun şiddetle örülü doğasını göz ardı etmeksizin, seks 
işçilerinin/fahişelerin hak taleplerinin acilliğini vurgulayan 
ve “seks işçisi mi fahişe mi?” tartışmasına katkıda bulunan 
yazılarımız var. Ayrıca, Üzmez olayının arka planını ortaya 
koyan ve kadınlara yönelik şiddetin nasıl “haksız tahrik” 
dayanağı oluşturduğunu gösteren yazıları da bu çerçeveye 
dahil ettik. Kadınların bedeni üzerindeki patriyarkal denetim 
sadece şiddet yoluyla sağlanmıyor. Dergide, doğum 
kontrolünün kadın bedenini nasıl denetlediğini anlatan bir 
yazımız da var.

Geçen sayımızda feminist bir kadının anne olma deneyimine 
yer vermiştik. Bu sayımızda ise,  başka annelik deneyim-
lerini, şehit annelerini ve engelli çocuk annelerini anlatan 
yazılara ayırdık sayfalarımızı. Yine geçen sayıda da yer alan 
“sanat”, “söyleşi”, “haklarımız”, “bellek”, “Türkiye'den ve 
dünyadan haberler” “kitap tanıtımı”, “öykü” gibi 
bölümlerimize ek olarak, bu sayıda bir de “tartışma” bölümü 
açtık. “Olmadı” köşemizin adını ise, “Hiç şaşırmadık!” 
olarak değiştirdik. Bu köşeyle bir anlamda bağlantılı olan iki 
yazıda ise, feminizm düşmanlığının bin bir yüzü ile erkeklik 
inceleniyor.

İkinci sayımızda, bir yandan feminist kadın olmak, diğer 
yandan çeşitli kadınlık halleri/öznellikleri birçok yazının 
konusunu oluşturuyor. 

Bu sayımızda ne yazık ki bir de, kısa bir süre önce 
kaybettiğimiz feminist arkadaşımız Melek'e veda yazımız 
var…

Birçok feminist yol arkadaşımız Feminist Politika'nın bu 
sayısında da bize yazılarıyla katkılarını sundular, sözümüzü 
zenginleştirdiler. Alev, Beliz, Dilek, Dilek W., Esin, Esra, 
Feryal, Hülya S., Ülfet ve Yasemin'e katkılarından dolayı 
teşekkür ediyoruz.

Üç ay sonra yeniden buluşmak dileğiyle…

Sosyalist Feminist Kolektif
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Krizin Türkiye'yi teğet geçmediği, bakım emeğinden sorumlu olduğu 
manidar bir zamanlamayla - düşüncesi eşlik eder. Sonuç olarak 
seçimlerin hemen ertesinde- kadınlar ikincil gelir kaynağı olarak 

duyurulan büyüme rakamlarıyla kesinlik görülüyor ve patronlar bunu kriz 
kazandı : Buna göre 27 çeyrektir büyüyen döneminde kadınları işten çıkarmak için 
ekonomi, sert bir geçişle, 2008'in son bahane ediyorlar.
çeyreğinde yüzde 6.2 küçüldü. 

Bazı durumlarda, tersine, sermaye 
birikiminin ihtiyaçları uyarınca ucuz 

Tıpkı daha öncekiler gibi bu kriz de 
kadın emek gücü ücretli işe çekilebiliyor. 

kadınların yaşamında yeni sıkıntılar 
Bu eğilim krizin sermaye birikimi için 

yaratacak ve toplumda cinsiyetçi emek 
taşıdığı diyalektik rol çerçevesinde anlam 

bölünmesini derinleştirecek gibi gö-
kazanıyor. Çünkü kriz olumsuz niteliği-

rünüyor.
nin yanında sermaye için olumlu bir yan 
da barındırıyor: Yeni değerlenme 

Kriz neden kadınları daha fazla etkiliyor? olanakları yaratıyor. Örneğin 1970'lerde 
Bu sorunun yanıtı patriyarkayla ser- yaşanan  kr iz in  a rd ından  e rken  
mayenin karşılıklı etkileşiminde yatıyor. kapitalistleşen ülkeler üretimi kısmen -
Kadınla erkek arasındaki eşitsiz ilişki, özellikle emek gücü bakımından- kârlı 
sermaye birikimi sürecinde -değer birikim koşulları sağlayan Asya ve Güney 
yaratımı ile emek gücünün yeniden tüketimi kısılmış örneğin. Sadece Amerika ülkelerine kaydırmıştı. 1980 
üretiminde- temel bir rol oynuyor. Ev işi geceleri, doktora veya misafirliğe sonrasında bu coğrafyalarda genç 

giderken hazır bez kullanılıyormuş.kadınların sağlıksız koşullarda ucuza ça-
lıştırıldığı sweatshoplar yaygın üretim 

Krizde aile sosyal güvenlik ağının yerini alanı haline geldi. Kadınlar bu atölyelerde 
alıyor ve hastaların ve yaşlıların bakım genellikle ev işleriyle benzerlik taşıyan 
işleri kadınlara yükleniyor. Üstelik örme, dikiş gibi işleri yapıyorlardı. 
kadından moral destek de beklenebiliyor. 
Bu beklenti medyada, reklamlarda ve Artan yoksullukta ve/veya kocaları işten 
hükümet politikalarında ifade buluyor. çıkarıldığında kadınlar 'son çare' rolünü 
Örneğin G. Kore Hükümeti krizin üstlenmek zorunda bırakılıyor. Daha önce 
ardından şu sloganı üretmişti : 'Kocanıza çalışmamış kadınlar iş aramak zorunda 
enerji verin'. Slogan kadınları, kriz kalabiliyor. 2001 krizinden bir örnek 
nedeniyle işten çıkarılan erkeklerin verelim: Sincan'da inşaat işçisi erkeklerin 
sıkıntısını azaltmaya çağırıyordu.işten çıkarılıp evi terk etmesinin ardından 

kadınlar çocuklarıyla açlık tehlikesiyle 
ve bakım işleri 'kadın işi' olarak tarif Görünen o ki önümüzdeki dönem biz karşı karşıya kalmış ve iş aramaya 
edilirken, piyasa işi 'erkek işi' olarak kadınları işsizlik ve/veya daha güç başlamış. Kadınlara, iş bulmalarını 
görülüyor. Bunun yanında sermaye kadın çalışma koşulları bekliyor. Ev işi kolaylaştırmak amacıyla, okuma yazma 
emek gücünü kendi ihtiyaçlarına göre yükünün ağırlaşacağı, kadından kriz ve ayakkabı dikim kursu gibi meslek 
kimi zaman ücretli işe çekiyor, kimi döneminin yarattığı sıkıntıları hafifletme-edindirme kursları açılmış. 
zaman itiyor. Sermaye patriyarka sinin ve aile üyelerine moral destek 
üzerinde yükselirken, evde ve emek vermesinin isteneceği muhakkak.Kriz kadının ev işi yükünü de ağırlaş-
piyasasındaki cinsiyetçi iş bölümü 

tırıyor. Kadınlar gıdadan giysiye daha 
patriyarkayı güçlendiriyor. Sermayenin 

fazla ihtiyaç nesnesini evde üretmeye Ancak krizin yaratacağı olumsuzluklar yeniden üretiminin güçleştiği uğrak 
başlıyorlar. Milliyet gazetesinde 'kriz kadınlar için yazgı değil. Krize karşı bir olarak kriz, kadın emek gücünü hem ev 
bebeklerin poposunu pişirdi' başlığıyla araya gelebilir, dayanışma ağları kurabilir içinde hem de emek piyasasında 
verilen habere göre krizle bebek bezi ve birlikte politika üretmenin koşullarını etkiliyor; kadından bakım emeği 

oluşturabiliriz. Ev işini ve çocuk, yaşlı ve beklentisini arttırıyor.
hastaların bakımını ortaklaştırmayı 
hedefleyen eşitlikçi bir dünya ufkunu 

Krizde, çoğu zaman, ilk işten çıkarılanlar yeniden tasarlamaya başlayabiliriz. Bu 
kadınlar oluyor. Bu eğilim 'eve ekmek yanıyla kriz feminist politikaları 
getiren erkek' patriyarkal anlayışında düşünmek ve oluşturmak bakımından bir 
temelleniyor. Buna göre kadınların ve zemin yaratabilir. 
çocukların geçimi kocanın gelirinden 
sağlanır - sağlanmalıdır. Bu anlayışa, 
kadınların karşılıksız ev işlerinden ve 
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Melda Yaman Öztürk

Kriz kadının ev işi 
yükünü de ağırlaş-
tırıyor. Kadınlar gı-
dadan giysiye da-

ha fazla ihtiyaç 
nesnesini evde 

üretmeye başlıyor

Geçmiş deneyimlerden küresel krize
Kriz ve Kadın:

Asya krizinin ardından çocuk emeğinin kullanılması, 
fahişelik, ev içi şiddet belirgin bir biçimde arttı (Dünya Bankası)

G. Kore hükümeti 
krizin ardından şu 
sloganı üretmişti: 

'Kocanıza enerji 
verin'
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Son zamanlarda su ile ilgili 
tartışmalar gündemimizi işgal 
ediyor. Mart ayında İstanbul'da 

5.'si toplanan Dünya Su Forumu 
açılışında konuşan Abdullah Gül, "Suyu 
sınırsız bir kaynak olarak görmeye son 
vermeli, tüketimimizi bu sınırlı kaynağın 
bilincine göre uyarlamalıyız” diyerek, 
“Bugün artık hepimiz çevreci olmak 
zorundayız” diye ekledi. 

Gerçekten de son yıllarda Birleşmiş 
Milletler'in (BM) ve benzeri kurumların 
yayınladığı raporların dünya nüfusunun 
artması, endüstri ve tarım için kullanılan 
su ihtiyacının büyümesi karşısında, 
temiz su miktarındaki azalmayı 
vurguladığını gözlüyoruz. Bu çalışmalar 
hep aynı noktaya dikkat çekiyor: Su kıt 
bir kaynaktır, dikkatli tüketmeli, su 
kaynaklarının kamu, özel, sivil toplum 
tarafından etkin yönetimini hayata 
geçirmeliyiz. “Piyasa çevreciliği” olarak 
da tanımlanan bu düşünceye göre, 
serbest piyasa doğanın yok olmasının 
nedeni değil, yegâne çözümüdür. Sınırlı 
kaynaklar, serbest piyasa kurallarına 
göre ticari bir mal olarak alınır satılırsa 
sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. 

altına alındığı” belirtilmiştir. tüketiminin, yaklaşık yüzde 70'i tarım Çünkü, tüketiciler suyun tedariki için 
sektöründe sulama, yüzde 22'si sanayi ve yüksek oranda ödeme yapacaklarından 

Tüm bu iddialar kulağa gerçekten hoş yüzde 8'i kişisel tüketim amaçlı kullanıl-tüketiciler arasında suyu mülk edinme 
geliyor, toplumsal cinsiyete duyarlı bir makta. Erken kapitalistleşen Avrupa hissi yaygınlaşacaktır ve böylelikle su 
yaklaşım ile hem çevrecinin hem de ülkelerinde su kullanımı yüzde 33 tarım, israfının önüne geçilebilecektir. 
feministin “daniskası” olup,  su kaynakla- yüzde 51 sanayi, yüzde 16 kişisel tüketim 
rını kamu, özel sektör ve sivil toplum amaçlı. Prof. Dr. Beyza Üstün'ün bir Gittikçe azalan temiz suyun, ticarileştiri-
işbirliği içinde etkin bir şekilde kullana- konuşmasında belirttiği gibi dünyadaki lerek “kurtarılması” söylemlerine eşlik 
rak, hem su kıtlığının önüne geçer, hem de toplam su miktarında bir azalma yaşan-eden bir diğer konu da, suyun kadınların 
kadınları su taşımaktan kurtarabiliriz. mıyor: Yaşanan, sürekli kirletilmesi ayağına getirilmesi ile saatler süren su 
Büyük toplantılarda çevre bilinci aşılayan nedeniyle suyun doğal çevriminin ve taşıma işinden kadınların “kurtarılacak” 
acıklı fotoğrafları gördükçe, iç burkan dolayısıyla temizlenmesinin aksamakta olması. 2000 yılında 2.'si toplanan 
sloganları ve binlerce sayfalık raporları oluşu. Dikkatli baktığımızda su kıtlığı Dünya Su Forumu'nda kadınların 
okudukça, insanın ne denli bilimsel ve iyi söyleminin iki önemli gerçeği sakladığını toplumsal ev içi üretim faaliyetleri 
niyetli bir çaba harcandığına inanası görürüz: 1) Sanayi nedeniyle kirlenen su-nedeniyle hane suyunu en fazla kullanan 
geliyor. ların eskiden olduğu gibi doğal yollarla kesim olduğu saptaması yapılmış ve 

temizlenemediği ve 2) Sanayi ve genetiği ile temiz su kıtlığı sonucunda ortaya çıkan 
Ancak BM raporlarındaki tutarsızlıkların, oynanmış ürünler nedeniyle gittikçe daha hastalıklardan da en fazla etkilenen 
saha araştırmalarının izini sürdükçe, fazla su tüketen tarıma ayrılan suyun, kesimin kadınlar ve çocuklar olduğu 
bahsedilenden çok farklı bir tablo ile dünyadaki tüketimin en büyük payını belirtilmiştir. Kadınlar konusundaki 
karşılaşıyoruz. İlk olarak, daima öne oluşturduğu.hassasiyet bununla da sınırlı kalmamış, 
sürülen su kaynaklarının artan nüfus 2005 yılında hazırlanan BM raporunda 
karşısında yetersiz kalması iddiasını Suyun ticarileştirilmesi ile kadınların “toplumsal cinsiyet duyarlı  bir 
inceleyelim. 19. yüzyıl sonuna göre kişi yegâne emekçisi olduğu yeniden üretim yaklaşımın, su kaynaklarının etkin ve 
başı su tüketimi üç kat artarken, su süreci arasındaki ilişkiyi incelediğimizde verimli yönetimi için çok önemli olduğu, 
kaynaklarının kullanımı 6 kat artmış. Peki karşımıza “kurtulmuş bir kadın” çıkmıyor bu şekilde su sağlayıcıların hizmet 
nereye gitmiş bu su? Dünyadaki toplam su ne yazık ki. Herşeyden önce suyun bir tür verebilirliğinin ve sürekliliğinin garanti 
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Su hayattır, 
hayatı yeniden üreten de kadınlar
Yeniden üretimde, hem şehirde hem de kırsal alanda, su olmazsa ev içinde her şey kilitle-
nir, yemek pişmez, temizlik yapılmaz, çamaşır, bulaşık yıkanmaz, çocuklar temizlenmez

Ece Kocabıçak

Günümüzde, suyun ticarileştirilmesi sürecinin 
önüne geçebilmenin yolu sadece kapitalist 
üretimden değil aynı zamanda ev içi yeniden 
üretim ilişkilerinden de geçmektedir
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tarımsal ürünlere daha fazla su harcama toplama faaliyeti nedeniyle kadınların 
eğilimine girerler. yeterince zamanı olmadığı için erkekler 

tarafından yapılan işlerin (sığırların 
Pek çok Afrika ülkesinde suyun ticari- bakımı), suyun evlere tedariki ile birlikte 
leştirilmesi ile tarımsal ürünlerin kadınlara devredildiğini görüyoruz. Bu 
verimliliğinin ciddi derecede arttığı durum ev içindeki cinsiyetçi işbölümünün 
gözlenmiştir. Tarımsal ürünlerdeki tüm bu pekişmesini doğurmaktadır ve son tahlilde 
verimlilik artışı, insan emeğinin yoğun kadının ev içi karşılıksız emeği artmaktadır. 
şekilde tarımsal üretime katılması 
olmaksızın gerçekleşemez. Söz konusu Kadının yeniden üretimde kullanılan 
insan emeğinin aslında kadın emeği karşılıksız emeğinin de gelip dayandığı 
olduğunu, suyu arayıp, bulmak ve eve biyolojik bir sınır vardır. Suyun ticarileş-
taşımak için geçen zamandan tasarruf tirilmesi süreci işte bu sınırı zorladığı için 
ettiklerinde hangi faaliyetlere yöneldikle- Bolivya ve Nepal örneklerinde görüldüğü 
rine dair sorulan sorunun yanıtı gibi kadınlar, süreci yavaşlatan ve tamamen 

girdi olarak ev içi yeniden üretimde 
göstermektedir. Araştırmaya katılan durdurabilen bir güce sahiptir. Bu nedenle 

oynadığı rolün önemini ayırt etmemiz 
kadınların büyük çoğunluğu, evlerinin özellikle 1990'ların ikinci yarısından 

önemli. Hem şehirde hem de kırsal 
yakınlarına kadar su getirildiğinde itibaren, sürecin aktörleri olan devletler ve 

alanda, su olmazsa ev içinde herşey 
sermayedarlar, toplumsal cinsiyete duyarlı 

kilitlenir, yemek pişmez, temizlik 
politikalar ile suyun ticarileştirilmesinin sü-

yapılmaz, çamaşır, bulaşık yıkanmaz, 
rekliliğini garantiye almaya çalışmaktadır. 

çocuklar temizlenmez. 
Günümüzde, suyun ticarileştirilmesi süre-
cinin önüne geçebilmenin yolu sadece 

Kırsal kesimde erkeklerin “ağır” işleri, 
kapitalist üretimden değil aynı zamanda ev 

kadınların ise görece daha “hafif ve 
içi yeniden üretim ilişkilerinden de 

kolay” işleri yaptığı söylenegelir. Oysa 
geçmektedir.

kadınların eve taşıdıkları suyun ağırlığı 
ortalama 40 kilogramı bulur ve bu derece Katkılarından dolayı Tuğba Baki Özay ve Prof. Dr. 
ağır bir yükün, omuzda ya da baş Fuat Ercan'a teşekkür ederim.
üzerinde taşınması sonucunda, zamanla 
eklemlerle ilgili hastalıklar ve yaralan-
malar, omurganın gelişiminde ve 
sağlığında sorunlar yaşanmaya başlar. 

kazandıkları zamanı, çiftlikte çalışarak, 
Elbette ki suyun evlerinin yakınına 

pazarda yetiştirdikleri ürünleri satmaya 
taşınmasıyla birlikte kadınların böylesi 

götürerek, yemek hazırlayarak, evlerini 
ağır bir iş yükünden kurtulmaları olumlu 

ve mandırayı temizleyerek, ateş için odun 
bir gelişme olabilir. Suyun ticarileştiril-

toplayarak, değerlendirdiklerini belirt-
me sürecinde epey aşama kaydetmiş olan 

mişlerdir.
Kenya ve diğer bazı Afrika ülkelerinde 
yapılan çalışmalardan derlenen verilere 

Kadının statüsü ile ilgili üçüncü bir konu 
göre, su evlerinin yakınına getirildiğin-

da, verimliliği artan tarımsal üretimden 
de, kadınların suyu aramak, bulmak ve 

elde edilen gelirin, kim tarafından kontrol 
eve kadar taşımakla geçirdikleri 

edildiğidir. Yapılan araştırmalarda açıkça 
zamandan gerçekten tasarruf ettiklerini, 

görülmektedir ki; erkekler ya daha fazla 
ama elde ettikleri zamanı kendileri için 

gelir getiren ürünlerin satışını, ya da daha 
kullanamadıklarını görüyoruz. Burada 

fazla ödeme yapan müşterilere yapılan 
dikkat etmemiz gereken en önemli nokta 

satışı kontrol eder ve kadın emeği ile 
suyun artık bir mal olarak para karşılığı 

sağlanan verimlilik artışından elde edilen 
satılmasıdır.

geliri yönetirler. Ayrıca, önceleri su 

Kenya'da, evlerin yakınına kadar temiz 
su getirildiği durumda, gündelik 
tüketilen su miktarı yaklaşık 3 kat 
artmıştır. Toplam su tüketimindeki 
artışın faaliyetlere dağılımı incelendi-
ğinde kadınların geçimlik sebze, meyve 
üretebildiği bahçesini sulamak, banyo ve 
çamaşır yıkamak için harcadığı su 
miktarında artış gözlenirken, hemen 
hemen tüm diğer su tüketim alanlarında 
kısıntıya gidildiği görülmektedir. 
Kadınlar, suyu satın aldıkları koşullarda 
daha az su içmekte, daha az suyla yemek 
pişirip, kap kaçakları daha az yıkamakta 
ve evin temizliğine daha az su 
harcamaktadırlar. Çünkü, temiz suyun 
bir mal olarak satılmasıyla birlikte, artık 
satın alınan suya harcanan paranın 
kazanılması gerektiği için, yoksul 
kadınlar gündelik ihtiyaçlarından 
kısıntıya giderek, gelir getirebilecek 
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Kriz karşısında 
güncel feminist talepler:

ermayenin patriyarkayla işbirliği, 
bu kriz döneminde yine, kadınları 
sefalet ücretlerine mahkum ederek 

çalıştırmayı, esnek çalışma adı altında 
zaten güvencesiz çalıştırdığı biz kadınları 
ilk elde işten çıkarmayı, evlere parça başı 
iş yapmaya göndererek sosyal kazanımla-
rımızı gasp etmeyi, düşen hane gelirle-
rinin de ailenin tasarrufa gitmesi adı 
altında kadınların ev içindeki yükünü 
artırarak telafi edilmesini öngörüyor. 

Ekonomik veriler, istatistikler, geleceğe 
yönelik analizler hep finans, üretim, 
tüketim gibi kavramlar çerçevesinde 
dönüp duruyor. Kadınlar bu değerlendir-
melerde ancak işsizlik istatistiklerinin 
parçası olarak yer alabiliyor. Alınması 
düşünülen önlemlerin, sayısal verilerin 

gerekiyor. Sermayenin planlarının hayata ketler, ne mikro krediler ne de kadınların 
ötesinde kadınların nasıl etkilendiğiyle 

geçirilebilirliğini, dünyanın ya da istihdamında sermayenin payına düşen 
ilgilenmezken, ev içinde ağırlaşan koşul-

Türkiye'nin ekonomik koşulları değil, primlerin miktarının düşürülmesi, 
larımıza çözüm getirmeyi hedeflemesi 

sınıf mücadelesinin ve feminist ör- kadınlar için çözüm olabilir. Yeniden 
imkansız. 

gütlenmenin gücü belirler. Verili eko- üretim sürecini dönüştürme-yecek 
biçimde, üretim ilişkilerinin mevcut 

Kriz biz kadınlar için somut maddi 
halinin içinden konuşmak, feminist 

kayıpların ve artan iş yükünün ötesinde 
politikaya içkin değildir. Kadınların 

aile içinde erkek iktidarının güçlenmesi 
kurtuluşunun ön koşulu olarak,  

anlamına geliyor. Kadınların krizden 
kaynakların toplumsal ihtiyaçlara göre 

nasıl etkileneceğini tek başına iktisadi 
dağılımını öngörmeyen,  üretim 

kavramlarla açıklamak mümkün değil. 
sürecinde sermaye aleyhine yaptırımlar 

Yoksulluğun ve işsizliğin arttıracağı 
içermeyen hiçbir uygulama, patriyarkaya 

erkek şiddetinin bedeli dayak, ölüm, 
darbe vuramaz. Diğer yandan,  özellikle 

bazen de fuhuşa zorlanma olarak 
neoliberalizmin kendini kadın emeğinin 

somutlanacak biz kadınların hayatında. 
daha fazla sömürülmesi üzerinden 

Kadınlar erkek baskısından kurtulmak 
örgütlediğini ve bunun dolaysız desteğini 

için yalnız yaşama girişimlerini erte-
de patriyarkadan aldığını görmeyen bir 

leyecek, babaya ve kocaya mahkumiyeti 
sınıf politikasının, başarı şansı olamaz. 

sürdürmek zorunda kalacak. Krizin 
Kriz karşısında üretilecek feminist 

tedirginliği bile kadınları aileye bağlıyor 
politikanın ise, erkeklere, sermayeye ve 

bugün. Aileler sınırlı kaynaklarını kız 
devlete karşı bir mücadeleyi birbirinden 

çocuklardan çok erkek çocuklar için 
ayırmadan ve uzun vadeli talepleri her 

harcayacak…
üçünü de geriletecek biçimde bugünden 
belirleyerek örgütlemesi gerekiyor. 

Yeni paketler açılıyor, IMF ile anlaşmalar 
imzalanıyor ve sermaye önümüzdeki 
yıllar için kendini yeniden yapılandır- nomik koşullara tabi olarak politika 
maya çalışıyor. En bilinen deyimle, krizi üretmeyi bırakıp, ekonomik koşulların -İşten çıkarmalar yasaklansın.
fırsata çevirmeye çalışan sermaye, hiç politik mücadeleye bağlı olduğunu -IMF ile yapılan tüm anlaşmalar iptal 
kuşku yok ki bu fırsatın yükünü hatırlama zamanı.  edilsin ve yeni anlaşma yapılmasın. 
emekçilerin, ezilenlerin ve kadınların 

-Ücretlerde ve sosyal haklarda kesintiye 
sırtına yüklemeye çalışıyor. Emekçilerin Burjuva iktisadı “kıt kaynakların dağı- gidilmeksizin 35 saat iş haftası uygula-
ve kadınların çıkarlarını korumak için lımını” sağlamayı amaçladığı iddiasın- ması başlatılsın. 
yola çıkan bir mücadelenin, verili iktisadi dadır. Marksizm üretim ilişki-lerini temel -Özelleştirmeler durdurulsun. 
analizlerin içinden çözüm üretmesi alır.  Biz feministler, üretim ilişkilerinin -İşçi çıkartan işletmeler ve bağlı oldukları 
mümkün değil. yeniden üretim süreciyle birlikte ele holdingler, kamu ihalelerine alınmasın. 

alınmamasının cinsiyet körlüğü olduğunu Yatırım ve ihracat teşvikleri iptal edilsin. 
Finans piyasalarının değil ezilenlerin söyleriz. Ne tüketimi artırarak sermayeye İşçi çıkartan işletmelerden belirli bir 
taleplerini karşılamak,  soyut ekonomik sıcak para sağlamayı, orta sınıfın sosyo- süreyle işsizlik sigortasına aktarılmak 
değil somut politik analizler yapmak psikolojisini düzeltmeyi esas alan pa- üzere ek vergi tahsil edilsin.
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Krizde feminist politika 
Kadınların kurtuluşunun ön koşulu olarak, kaynakların toplumsal ihtiyaçlara göre dağılımını 
öngörmeyen,  üretim sürecinde sermaye aleyhine yaptırımlar içermeyen hiçbir uygulama, 
patriyarkaya darbe vuramaz

Hülya Osmanağaoğlu

Kriz karşısında 
üretilecek feminist 

politikanın ise, 
erkeklere, sermayeye 

ve devlete karşı bir 
mücadeleyi 

birbirinden ayırmadan 
ve uzun vadeli 

talepleri her üçünü de 
geriletecek biçimde 

bugünden belirleyerek 
örgütlemesi gerekiyor
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- Toplumsal kaynakları sermayeye 
aktarmak yerine, bu kaynaklarla ger-
çekleştirilecek kamu yatırımlarında Çocuk bakımı, ev işlerinin neredeyse tüm 
kadınlara istihdam önceliği tanınsın. güne yayılan parçası. Ev dışında 
-Kadınlara yönelik meslek içi eğitimler çalışmak söz konusu olduğunda da en 
arttırılsın. önemli engeli oluşturuyor. Doğum 
-İşsiz kadınlara yönelik meslek eği- izinleri kadınların yükselmesinde sorun 
timlerinde, cinsiyetçi işbölümünün oluştururken, çocuğun bakımının neden 
yeniden üretilmesine engel olacak olduğu iş yükü ve masraflar çoğu zaman, 
şeklide eğitim programları oluşturulsun. 
-2008 tarihli istihdam yasasındaki kreş, 
sağl ık  hizmetler ine i l işkin son 
düzenlemeler iptal edilsin. 
-Kadınları aileye ve kocaya mahkum 
eden sağlık ve sosyal güvencelerini 
ortadan kaldıran SSGSS iptal edilsin. 
-Kadınlar esnek,  sözleşmeli, geçici 
istihdamla çalıştırıldıkları yerlerde 
kadrolu çalıştırılmaya başlansın. 
-Ev kadınlarına emeklilik ve sağlık 
güvencesi hakkı verilsin.
-Yalnız/yalnız ve çocuklu kadınlara, bile, bir yandan çocuk bakıp diğer yandan 
barınma desteği sağlansın. ev işlerini yapmaya çalışmaları yeterince 
-İşten çıkarmalarda daha zor iş zor. Kaldı ki kadınların ücretli emek 
bulacakları için kadınlara yüzde 50 daha gücüne katılımını kolaylaştırmak ve ev 
yüksek tazminat ödensin, böylece ilk dışında çalıştıklarında çocuk bakımının 
işten çıkarılanların kadınlar olması gerektirdiği emek yükünü biraz olsun 
engellensin. azaltmak için de, kreş talebini öne 
-Yeni istihdam edilen kadınların, aynı işi çıkarmak gerekiyor. Mevcut yasal 
önceden yapan işçilerden daha düşük düzenlemelerde kreş şartının, sadece 
ücretle çalıştırılmasının engellenmesi kadın çalışan sayısına bağlı olması, 
için, gerekli düzenlemeler yapılsın ve işverenlerin kadın sayısını sınırlı 

kadınların ücretli emek gücüne katılım uygulamalar  i ş  müfet t i ş ler i  ve  tutmasına neden oluyor. Buna, büyük 
konusunda isteksizleşmesine yol açıyor. sendikalarca takip edilsin. Sendikalar bu işletmelerde çalışanların ağırlığını 
Çocuğu, kadının sorumluluğunda gören görev için kadın yöneticilerini yet- erkeklerin oluşturması eklenince, 
patriyarkal kapitalizm sınırlı kreş hakkını kilendirsin. kadınların ev dışında çalışırken ücretsiz 
2008'deki İstihdam Paketi'yle iyice -Sendikal örgütlenmenin önündeki kreş lerden yarar lanma olanağı /  
kullanılmaz hale getirdi. Evdeki engeller kaldırılsın. olanaksızlığı daha görünür hale geliyor.  
erkeklerin ise, çocuk bakım so--Sendikalarda kadınlara yönelik özel 
rumluluğunu paylaşma eğilimleri zaten eğitim programları düzenlensin. Bu nedenle, kadın ve erkek toplam 
nerdeyse hiç olmadı. Bu nedenle -Sendikalarda her türlü yönetim ve çalışan sayısının yüz kişi olduğu her iş 
kadınların neredeyse ömürleri boyunca temsilcilik seçimlerinde en az yüzde 40 yerine kreş açma zorunluluğu getirilmeli. 
taşıdıkları çocuk bakımı yükünün bir kadın kotası uygulansın. Böylesi bir uygulama, çocuk bakım 
bölümünü, en azından bir dönem için -Kadın işçilerin sorunlarının çözümü sorumluluğunu erkeklerin çok az da olsa 
hafifletmek açısından, kreşler çok için, alana ilişkin sınıftan ve kadınlardan paylaşmalarını sağlamak açısından da 
önemli.yana çalışmalar yapan bilimci kadınlar ve önemli. Kreş açma zorunluluğu olmayan 
 feminist hareketle ortak politika üretme işyerleri, bulundukları yerellerde 
Kadınların sadece evde çalıştıklarında zeminleri yaratılsın. belediyelere ait kreşleri çalışan sayıları 

oranında finanse etmeli. 

Doğum izni hem kadınlar hem erkekler 
için zorunlu olmalı ve erkekler de zorunlu 
doğum izni sonrasında ücretsiz doğum 
izni kullanma hakkına sahip olmalı. 
Çocuk bakımının, tek başına kadınların 
yükümlülüğü olarak algılanmasının 
formel olarak da olsa sınırlanması, 
kadınların düşük ücretle çalıştı-
rılmalarına, ilk işten çıkarılanlar 
olmalarına ve işyerinde terfi şansı 
bulamamalarına neden patriyarkal baskı 
karşısında, önemli bir kazanım olur. Hem 
kim bilir, belki bazı erkekler de 
çocuklarla biraz daha yakın ilişki 
kurmaktan memnun kalabilir…

Önce kreş… 
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Ne tüketimi artırarak 
sermayeye sıcak 

para sağlamayı, orta 
sınıfın sosyo-psiko-
lojisini düzeltmeyi 
esas alan paketler, 

ne mikro krediler ne 
de kadınların istihda-

mında sermayenin 
payına düşen prim-
lerin miktarının dü-
şürülmesi, kadınlar 
için çözüm olabilir

Biz feministler, üretim ilişkilerinin yeniden üretim 
süreciyle birlikte ele alınmamasının cinsiyet körlü-
ğü olduğunu söyleriz
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Ne oldu da direnişe başladınız?

Erkek egemenliği çoğu zaman kapi-
talizmi de şekillendiriyor. Örneğin, 
hamileliğe müdahale-doğum izni, 
tuvalet yasakları, emzirme izni, 
erkeklerle eş değerde iş yapmamıza 
rağmen erkeklerden daha az maaş 
almamız gibi… Bunlara dair yaşa-
dığınız ve gözlemlediğiniz şeyler var 
mı?

bahane ederek iş yerini kapatmakla tehdit 
etti. İş yerinin kapanması o an bize daha 
kötü gelmişti. Biz de patronla anlaşarak 3 
ay sınırsız mesai yapalım ücret alma-
yalım dedik. Ancak patron bu anlaşmayı 
da suistimal edince tekrar makineleri ELVAN DEMİRCİOĞLU-IBM:  
kapattık. Yapılan konuşmalar sonunda IBM'de 5 senedir zam alınmıyor. Bunun 
patron “İş yerini kapatıyoruz” dedi. O yanı sıra taşeron “Adecco” firması 
zaman bize haklarımızın yazılı olduğu üzerinden işe alınıp sözleşmeli olarak 
bir kâğıt verin dedik. Fakat 4 Mart çalıştırılan arkadaşlar var. O arkadaşlarla 
2009'da polis zoru ile kapı önüne atıldık. IBM'de bordrolu çalışan arkadaşlar 
O günden beri direniyoruz.arasında çok büyük hak eşitsizlikleri 

yaşanıyordu. Örneğin, IBM'in emeklilik, 
EMİNE ASLAN-DESA: Kötü çalışma sağlık sigortası, seyahat klubü vb. 
koşullarına dayanamıyordum. Artık planlamaları var. IBM'in bordolu 
cumartesi, pazar çalışmak istemiyordum. çalışanları 16 maaş ve pirim alıyor. 
Fazla mesailerimizin karşılığını almak Sözleşmeli olarak çalışan arkadaşlar bu 
istiyordum. Asgari ücretle çalışmak hakların hiçbirine sahip değilken bir de 
istemiyordum. Tüm bu haklarımı alma daha düşük ücretlerle sadece 12 ay maaş 
isteği beni sendikalaşmaya götürdü. alıyorlar.  Bu durum dolayısıyla şirket 
Arkadaşlarımla beraber gidip sendikaya içinde çalışanlara arasında bir huzur-
üye olduk. Patron sendikaya üye suzluk yaratıyor. Bütün bunlar birikti, 
olduğumuzu duyunca çok sinirlendi. hep çözülecek diye beklendi ancak sonuç 
“DESA 36 yıldır sendikasızdır, öyle de alınamadı ve yetkili bir sendika arayışına 
kalacak” dedi. Sendikalı olduğumuzu ve gittik. 2008 Ocak ayı gibi Tezkop-İş'e 
işçilerin benim evimde örgütlendiğini üye olduk. Yaptığımız eylemler işvereni 
öğrendiklerinde bana iş aksattığım kızdırınca temsilci üç arkadaş işten 
iddiasıyla iki kez ihtarda bulundular ve atıldık. 
ihtar tutanağını imzalamamı istediler. 
İmzalamayacağımı söylediğimde aynı SONGÜL YAHŞİ-MEHA Tekstil: 
günün akşamı işten atıldım. Tazminatımı Ücretlerimizi alamıyorduk. Bir gün 
istediğimde de vermediler. Temmuz Sosyal haklarımızı primlerimizi alamı-makineleri kapattık ve “Biz konuşmak 
2008'den beri haklarımı almak için yorduk. Patron bu haklarımızı elimizden istiyoruz” dedik. Patron da geldi. “Siz 
direniyorum. krizi bahane edip almaya çalışıyordu. eylem yapıyorsunuz. Bu kriz ortamında 

Sadece bir maaşla çalıştıracaktı. Ben 536 mesai ücreti soruyorsunuz. Vergi iadesi 
LALE BALTA- SİNTER Metal: Bir TL alıyordum. Açlığa mahkûm edili-istiyorsunuz” dedi ve yaptığımızın 
yıldır sadece maaşımızı alabiliyorduk ki, yorduk. Bu duruma bir dur demek terbiyesizlik ve ahlâksızlık olduğunu 
maaşlarımız da geç verilmeye başlamıştı. istedik. Arkamızda sendika olursa söyledi. Konuşmasının sonunda krizi 

haklarımızı alırız daha güçlü oluruz diye 
düşündük. 19 Aralık'ta sendikaya üye 
olduk. 22 Aralık'ta kendimizi kapının 
önünde bulduk. 24 Aralık'tan beri de 
dışarıda direnişimize devam ediyoruz.

EMİNE: Erkek egemenliği, aynı işi 
yaptığımız erkek arkadaşımın, ondan 
önce işe alınmış olmama rağmen, benden 
daha fazla maaş almasını sağlıyor. 
Emeğimize değer verilmiyor. Aynı şeyi 
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Çarkları durduran kadınlar
EMEK

DESA, IBM, SİNTER Metal ve MEHA Tekstil'de direnişe çıkan kadınlar haklarını alıncaya 
kadar mücadele edeceklerini söylüyor. Feminist Politika olarak, sömürüye karşı hakları için 
mücadele eden kadınlarla yaşadıkları süreç hakkında görüştük

Özlem Mollaoğlu
Eylem Tuna

Hamile kaldığını nasıl açık-
layacağını düşünen arkadaş-

larım oldu. İşten atılmazsın 
ama görev değişikliği olabilir. 
“Benim bu sene doğum yap-

mam yasak” diyen kadınlar 
biliyorum. Ayrıca hamile kalıp 

doğurduğunda da sorunlar 
peşini bırakmıyor elbette…
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polis de yaptı. Direnişe başladığımda, 
“Git evine çamaşırını, bulaşığını yıka” 
dedi. Karşısındaki erkek olsaydı bunu 
diyemezdi. “Git başka yerde iş bul” SONGÜL: Tabii ki zor oluyor bizim 
derdi. Beni eve kapatıyor, git çamaşırını için. Çadıra geliyoruz gelen geçen 
yıka diyor. Sendikalarda da fabrikalarda bakıyor, kimisi doğru buluyor, çevreden 
da kadınlar çoğalmalı. bakanlar “kadın başlarına geliyorlar” 

diyor. Ben sonuçta hakkım olduğu için 
ELVAN: Hamile kaldığını nasıl buradayım. Ben ilk önce aileme anlattım 
açıklayacağını düşünen arkadaşlarım bunu. Zor da olsa kabul ettirdim. 
oldu. İşten atılmazsın ama görev 
değişikliği olabilir. “Benim bu sene LALE: Ben, ailemle birlikte yaşıyorum. 
doğum yapmam yasak” diyen kadınlar Kadın olarak bir de evde çalışıyoruz. 10 
biliyorum. Ayrıca hamile kalıp doğur- saat mesai yaptıktan sonra eve gidip 
duğunda da sorunlar peşini bırakmıyor yemek yapıyoruz, temizlik yapıyoruz. 
elbette. Örneğin bir kadın anne oldu. Benim durumum da aynı.   Çalışırken de 
Doğum izni konusunda IBM'de sorun grevdeyken de bu durum aynı. Yani 
yaşamaz çünkü zaten doğum izni o greve iki günde bir, nöbetleşe geliyoruz. 
kadının yasal hakkıdır. Ancak doğum Evde kaldığımız sürece ev işleriyle ev 
izni bitti. Çocuğu 3–4 aylık oldu. Kadın temizliğiyle uğraşıyoruz, sonra buraya 
çalışmaya döndüğünde çocuğunu gelip direniyoruz. 
bırakabilecek herhangi bir kreş ya da 
bakım ünitesi bulamaz. Öte yandan bir EMİNE: Ben DESA'daki haklarımı 
yıl boyunca kadının süt emzirme izinleri almak için direnişe başladığımda eşim 
olur ancak bu izinler pratikte kulla- beni destekledi. Fakat direnişimi 
nılamaz ve her zaman sorun olur. IBM'de desteklemeseydi ve karşı çıksaydı da ben 
de kimse süt iznini kullanma demez. haklarımı almak için direnişi seçerdim.
Fakat İstanbul şartlarını düşünce 
neredeyse imkânsız.

LALE: Günde 10 saat çalışıyorduk. 
Önceleri ihtiyaçlarımızı giderme nokta- LALE: Akşamları sekizde-dokuzda eve 
sında sıkıntı yaşamıyorduk; ama işten korkarak giderken şimdi korkmadan 
çıkarılmadan önce tuvalet ihti- gidebiliyorum. Güvenim geldi. Yani şu 
yaçlarımızla ilgili sorun yaşamaya an ben hakikaten istediğim şeyi 
başlamıştık. Tuvalet kapılarına yazı yapıyorum. Devlet senin aleyhinde bir 
asıldı “Mesai saatlerinde tuvalete gitmek karar verdiyse gidip ona 'hayır' diye-
yasak” diye. Artık tuvalete gitmek ceksin. Bir karşı duruş göstereceksin 
yasaktı. Bu durumla ilgili bir anımı sesini çıkartacaksın. Şu an tam da 
anlatayım size. Bir gün tuvalette biraz istediğim şeyi yapıyorum. Yani insanın 
uzun kalmışım. Akşam paydos ederken hayalinde doktor olmayı istemesi gibi bir 
mühendis beni çağırdı. “Otuz dakikadır şey bu. Hayatım boyunca da unutma-
çıkmadın tuvaletten” dedi. Ben de yacağım. Resmim afişte çıkmıştı onu da 
maalesef, burada pis bir işte çalıştığımız saklıyorum, çocuklarıma göstereceğim çocuklarımız için neler bırakacağımızı 
için bu şekilde tuvalete giremeyeceğimi, düşünüp yola çıkt ım. Beni  bu 
önce elimi güzelce sabunladığımı, daha EMİNE: Hayata bakışım değişti. mücadeleye iten şey şahsımla ilgili bir 
sonra klozet kapağını peçeteyle Direnişle birlikte kendime güvenim arttı. talep değildi. Herkes kendi çapında bir 
sildiğimi, ihtiyacımı yaptığımı, daha Çalışmaktan nefes alacak vakit şeyler yapmalı diye düşünüyorum. 
sonra da tekrar ellerimi yıkadığımı ve bulamıyordum. Sevdiklerimle daha çok Herkes elini taşın altına sokmalı. Ben 
bunun da zaman aldığını, erkek vakit geçirme şansı buldum. Kadınlarla kendimi kurtardım düşüncesi ile hareket 
mühendise anlatmak zorunda kalmıştım. dayanışmanın gücünü fark ettim. edersek sonumuz iyi değil. Benim 

yapabi leceğim bu  vard ı ,  bunu 
ELVAN:  Send ika l  mücade leye  yapıyorum. Pişmanlık duymu-yorum. 
başlarken gelecek için, yarın için, İyi şeyler olacağına inanıyorum. 1967 

yılındaki insanların sendika kurması, 
kazanımlar edinmesini ben şimdi nasıl 
iyi dileklerle anıyorsam, kendim içinde 
gelecekteki insanlar da beni bu şekilde 
ansınlar istiyorum. Çünkü çok iyi 
biliyorum ki arkadaş-larımın haklarını 
benden iyi gözetecek kimse yok orda 
çalışan insanlar ve kendim için IBM'in 
toplu iş masasına oturmasını istiyorum 
ve bunun için elimden geleni sonuna 
kadar yapacağım. 

çevrenizle olan ilişkilerinizde zorluk 
yaşıyor musunuz?

Grevler ve direnişler hayatınızda 
neleri değiştirdi?

Genel olarak direnişteki kadınların 
durumu ne? Ev yaşantılarınızda ya da 

Günde 10 saat çalı-
şıyorduk. Önceleri 
ihtiyaçlarımızı gi-
derme noktasında 
sıkıntı yaşamıyor-

duk; ama işten 
çıkarılmadan önce 
tuvalet ihtiyaçla-

rımızla ilgili sorun 
yaşamaya başla-
mıştık. Tuvalet 

kapılarına yazı asıl-
dı “Mesai saatlerin-
de tuvalete gitmek 

yasak” diye

EMEK

Lale Balta

Meha grevcileri



Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de her tür güvenceden yoksun, ev-
eksenli çalışanlar, 1994'ten beri 

Türkiye'de de kendi hak örgütlenmelerini 
oluşturmak için mücadele veriyorlar. 
2008'de oluşturdukları ülke ölçeğindeki 
dayanışma ağı'nı 2008 sonunda sendika 
girişimi'ne dönüştürdüler. Ev eksenli 
çalışan kadın emekçiler, erkek ege-
menliğiyle neoliberalizmin bu sömü-
rüsüne dur demek için yıllardır tüm 
fiziksel ve maddi engellere rağmen 
örgütlenmeye çalışıyorlar. Şimdi de 
sendikayla, emeğin örgütlü mücadele 
gücüyle patriyarka-neoliberalizm itti-
fakına karşı dayanışma ve mücadele 
ağlarını oluşturuyorlar. 

Ev eksenli çalışan kadınlar örgütleniyor

Biz kimiz? hepsini birden omuzlamaya kalkışmamızdır. Ne yapıyoruz?
Bu nedenle, kadın olarak yaşadığımız sorunlar, Örgütleniyoruz. Biz hem iş üzerinden yani 

Bizler, ev eksenli çalışanlarız. Ev-eksenli ev-eksenli çalışma sorunlarımızdan ayrı gelir amaçlı, hem de haklar üzerinden 
çalışma, özellikle küreselleşmeyle birlikte tüm düşünülemez. örgütleniyoruz. Her iki tür örgütlenmeyi de 
dünyada yaygınlaşan güvencesiz çalışma yerel, ülke ölçeğinde, bölgesel ve uluslararası 
biçimlerinden biridir. Ev-eksenli çalışmayı Bizler işçiyiz. Ama çalışması görünmeyen, ölçeklerde gerçekleştirmeye özen gösteri-
ülkemizde başlıca üç istihdam ilişkisi içinde emeği yok sayılan, işçi olduğu tanınmayan yoruz. 
gerçekleştiririz: Parça başı çalışma, siparişle işçileriz. Çalıştığımız bile kabul görmeyince, 
çalışma ve kendi hesabına çalışma. İlk ikisi işçiliğimizden doğan haklarımız da tanınmaz. Uluslararası örgütlenme, başından beri çok 
bağımlı çalışmadır ve “evde çalışma” olarak da Sosyal güvencemiz yok, sosyal güvenliğimiz önemli bizim için. Dünya Evde Çalışanlar 
adlandır ı l ı r.  Üçüncüsü ise  ILO'nun yok. Güvenceli çalışan işçilerden tek farkımız, Federasyonu'nun (FHWW) aktif bir üyesiyiz. 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) 177 sayılı Evde işverenin işyerinde çalışmıyor oluşumuz. Ülke içinde ve uluslararası olarak çeşitli 
Çalışma Sözleşmesi kapsamına girmemesi Yoksa bizler de tıpkı diğer işçiler gibi, taraflarla bağlantı kurmaya, ittifaklar 
nedeniyle bağımsız çalışma sayılır. ILO, geçimimizi sağlamak üzere çalışıyoruz. oluşturmaya özen gösteriyoruz. Öncelikle her 
1996'da kabul ettiği 177 sayılı sözleşmesinde, Ne istiyoruz? türlü işçi  kesimi,  bizim potansiyel  
“evde çalışan… tarafından, kendi evinde veya müttefikimizdir. Yani, tüm informel ya da 
işverenin işyeri hariç kendi seçtiği” bir Dolayısıyla öncelikle görünürlük istiyoruz. güvencesiz çalışanlar –tarım işçileri, geçici 
mekanda, “ödeme karşılığı yapılan” ve Ev-eksenli çalışmanın, “hobi”, “boş zaman işçiler, ev hizmetlileri, part time çalışanlar, 
“teçhizatı, malzemeyi ve kullanılan diğer faaliyeti” değil, çalışma olduğunun kabulünü çağrı usulü çalışanlar,…-, ve ayrıca formel 
girdileri kimin sağladığı önemli olmaksızın, istiyoruz. çalışanlar yani fabrika işçileri, büro işçileri, 
işveren tarafından belirlenen bir ürün veya serbest bölge çalışanları, sözleşmeli çalışanlar, 
hizmetle sonuçlanan iş” olarak tanımlanmıştır. Ev-eksenli çalışan işçiler olarak tanınmak öğrenciler, emekliler.. bizim güçbirliği 
Ama hem bu üç istihdam ilişkisini hayatımızın istiyoruz. Buna bağlı güvenceli çalışan yapacağımız kesimlerdir. Ayrıca kadınlar, 
aynı haftasında hatta gününde sürdürdüğümüz işçilerle eşit haklara sahip olmak istiyoruz. kadın örgütleri de önemli bir müttefikimizdir. 
için, hem de kendi hesabına çalışmamızın girdi Yani, işçiliğimizden kaynaklanan tüm 
sağlayıcılardan ve alıcılardan bağımsızlığı haklarımızı istiyoruz. Ayrıca araştırmacılar, kamu kurumlarının 
tartışmalı olduğu için, bu tartışmayı temsilcileri de işbirliği içinde olmaya, birlikte 
yapmıyoruz ve kapsayıcı bir terim olarak “ev- Bizler de diğer işçiler gibi sömürülüyoruz. çalışmaya özen gösterdiğimiz kesimler. 
eksenli çalışma”yı tercih ediyoruz. Sömürüldüğümüzü biliyoruz, ama şimdiye 

kadar bilmezden geliyorduk. Ama artık 1994'ten beri süren faaliyetlerimiz, geçen yıl 
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, ev-eksenli sömürülmek istemiyoruz. Türkiye HomeNet Ev-Eksenli Çalışan 
çalışanların büyük çoğunluğu kadındır. Kadınlar Dayanışma Ağı'nın kurulmasıyla 
Ülkemizde bu oran, yüzde 90'ı aşkın. Dünyada Bunun için dayanışma istiyoruz. Kadın olarak önemli bir aşamaya gelmişti. Şimdi de 
da hangi gelişmişlik düzeyinde olursa olsun, yaşadığımız sorunlar, ev-eksenli çalışmamızla sendikalaşma kararı aldık ve Dayanışma 
ev-eksenli çalışanlar içinde kadın oranı, en iç içe: yani kadınlarla dayanışmak önemli Ağımızı, Türkiye HomeNet Ev-Eksenli 
düşük yüzde 70'lerde seyrediyor. bizim için. Tek tek kadınlarla da, kadın Çalışanlar Sendikası Girişimi'ne dönüştürdük. 
Bunun tek sebebi yok. Ama en önemli sebebi, örgütleriyle de dayanışma geliştirmek Şu an ülkemizde geçerli yasaların bizim 
karşılıksız emeğimizdir. Biz kadınlar, hem istiyoruz. Ayrıca ailemizde, yakın çevremizde, sendikalaşmamıza imkân vermediğini 
çocuk, yaşlı, hasta ve engellilerin bakımından mahallemizde de, işçi olduğumuzun kabul biliyoruz. Ama uluslararası hukuktaki 
sorumluyuz; hem ev işleri, “evin ekmek edilmesini yükümüzün tanınmasını ve dayanaklarımızı ve TC Anayasası'nın 
getireni”nin hizmeti bizim omuzlarımızda. dayanışma istiyoruz. uluslararası hukuka öncelik verdiğini de 
Hem de ücretsiz aile işçisi olarak tarımda ya da biliyoruz. Girişimimizin hukukiliğine ve 
kentsel küçük “aile işletmeleri”nde çalışırız. Tek güvencesiz çalışan işçi grubu biz değiliz. meşruiyetine inancımız tam. Önümüze bir 
Ülkemizde yapılmış bir çok çalışma, küçük Ayrıca güvenceli çalışanların da hakları tartışma ve sendikamızı bu yaygın tartışmalar 
“aile işletmelerinin” karşılıksız kadın emeği aşınıyor, aslında onların güvencelerinin de sürecinde oluşturma süreci koyduk. Bu süreçte 
olmasa ayakta kalamayacağını gösteriyor. güvencesi yok. Yani, diğer işçi gruplarıyla ilmik ilmik sendikamızı dokuyacağız.

dayanışma istiyoruz. Ortak sorunlarımız var, 
Yani, ev-eksenli çalışmamızın en önemli çözümlerimiz de ortak olabilir.
nedeni, kadınların sırtındaki bu yüklerin 

Türkiye homenet ev-eksenli çalışanlar sendikası girişimi deklarasyonu ve güçbirliği çağrısı

“Avcılar, aracılar ve kadınlar”
Film afişi - Filmmor
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Y

K
a hep yeraltında bir yerlerde, ya da bir 

kadının teninde… 

adının bu hep yeraltındaki ve 
günahkâr metalle ilişkisi nedir? 
Kadın “baş göz” edilirken, söz 

kesilirken, nişanda ve özellikle 
düğünlerde özel bir yeri olan altın takma 
merasimleri, hepimiz için çok bildik, çok 
tanıdıktır. Çocukluğumdan bilirim, söz 
kesmelerde kaç kadın için altın zincirin 
metre pazarlığı yapılmıştır; bu pazarlığı, 
kadınların kendilerinin pazarlığı gibi 
hissedebileceği hiç düşünülmeden 
üstelik.  Altın, kadınlar arasında değer 
hiyerarşisinin, evlilikte pazarlık gücünün 
sembolü oldu. Takılan altının miktarı ise 
kocanın ve ailenin şanı şöhreti... Düğün 
ritüelinin as elementi altın, kırmızı 
kurdele ile beyaz gelinliğin üstüne 

Türkiye'yi krizden yoksulluktan altının taşımaya nasıl devam edeceğiz? takılmazsa, ritüel tamamlanmaz. Ama 
kurtaracağı masallarına inanmadılar, Kirlilikten, zehirden çıkıp gelen altın, kadın, altın halkayla bağlanırken alyansı 
meydanlardan altın yağmacılarına isyan çoğu zaman birçok kadının tek yatırım için onlarca ton kayanın öğütülmesi 
ettiler. Toprakları üzerinde yaptıkları aracı, tek güvencesi olarak görülebilir. gerektiğini bilse,  acaba evliliğin 
tarımın altından daha değerli olduğunu Çünkü kadınlar, kendi kazançları kutsallığı da biraz olsun öğütülür müydü 
gördüler. Altının yoksulluğu nasıl olmadığı ya da kazançlarını biriktirme dersiniz?
ürettiğine, anayla oğlu, işçiyle köylüyü şansını bulamadıkları için, ancak çeyiz  
nasıl karşı karşıya getirdiğine ve yine olarak gelen ve üretim, finans akışlarının Bu kadar değerli bir metal, her şeyden 
savaşı körüklediğine şahit oldular. Suyun  görece dışındaki bir yatırım malı olarak mahrum bırakılan kadına niye adanmış 
altından daha değerli olduğu bu altınla daha yakın ilişki kuruyor acaba? İslamiyet altını kadına layık 
dönemde, Ovacık madeninde kullanılan olabilirler.  Bir de bu metalin ikinci el görürken, erkeğe haram etmiş. Latincede 
su, yeraltındaki suyun seviyesinin değer kaybı, yok denecek kadar az. Hiç “parlayan şafak” anlamın gelen altın, 
düşmesine neden olduğu gibi, işletmeden altın çıkarılmasa da, dünyaya 400 yıl yeraltından çıktıktan sonra, testiyle, 
yayılan sular da çevreyi kirletti, tarımı yetecek altının şu anda mevcut olduğunu ibrikle, kap kacak olarak başladığı 
tehdit etti.  Depolanan siyanürlü ve hurdasından yeniden üretilebildiğini serüvenine sonra para kılığında devam 
çamurlardan sızan siyanür yeraltı sularına düşünürsek, bu kadar maliyetle ve bu ediyor, şimdi de para değerinin ifadesi 
karıştı. Siyanürleme yöntemiyle çıkarılan kadar çok zarara rağmen çıkarılmasına olarak merkez bankalarının yeraltındaki 
altın, insan sağlığını, yaşamı, doğayı ihtiyaç yok sonucuna varmamız zor kasalarına gömülüp  devlet sırrı oluyor. 
sürekli tehdit etmeye devam ediyor. olmaz.Çıkarılırken, işletilirken de ticari sır diye 
Toprağımızı, suyumuzu siyanürleyen, yalan-dolan oluyor. Altının yaklaşık üçte 
soluduğumuz havayı zehirleyen altın, Peki kadının sahip olduğu bilezik, küpe, biri merkez bankalarının kasalarında, 
kadınların boynunda, kolunda masum- sandıktaki tamı, yarımı  ne kadar kadına küçük bir kısmı üretimde, geri kalan 
laşıyor mu? Bütün günahlarından arınıp ait? Ailedeki erkekler tarafından bu kısmı kuyumcu piyasasında dönüşüm-
aklanıyor mu? Şimdi biz, “altın takı, altınlara her an el konulabilir ve bu, de… Neredeyse toplumsal hiçbir faydası 
sadece bir süstür” diyebilir miyiz? En başından beri de bilinir. Altınlar olmayan, üretim alanlarında ihtiyaç 
yaygın “kültürel metal” olan altının saklanıldığı yerden, çoğunlukla kadının duyulmayan altın, kriz dönemlerinde 
tarihler boyu en yararlı kullanımı da boynundan, kolundan alınıp, ev araba yüksek değer kazanıyor ve savaşlarda ise 
acaba danslarıyla ortamı şenlendiren bir olarak erkeğe geri döner. Beşi bir yerde kanla beslenen ve daha da değerlenen tek 
çingenenin ağzındaki altın diş mi, bir takarak, hep bir yerde, hep aynı yerde şey oluyor. 
gülümsemeyle ışıldayan? Mezar kazıcı- kalan kadın, bu yatırımla güvende midir?  
ları unutursak tabii… Evin içine kapatılan kadın, evdeki Bergama Ovacık altın madeni işletmesi 

altınlarla birlikte, kendini ve hayatını nedeniyle siyanürlü altın çıkarılmasına 
Savaşların ve yoksullukların tarihinden değiştirebilir mi? Bu değerli metal onu karşı oluşan köylü hareketi, Türkiye'de 
yükselen bu parlak metalin, en zararsız özgürleştirebilir mi/özgürleştirebildi mi,  yakın tarih açısından güzel bir örnek 
kullanımı belki kadınların taktıkları yoksa kadın sadece bu metalin koruyu-oluşturdu. Bergama'da direnen kadınlar 
bilezik, kolye gibi görülebilir. Peki biz cusu yani kasası mıdır? altına meydan okudular, gözlerini onun 
kadınlar, bu günahkâr metali tenimizde büyüsüyle kamaşmaktan korudular. 

İllegal ve günahkâr metal: altın
Altın, kadınlar arasında değer hiyerarşisinin, evlilikte pazarlık gücünün sembolü oldu. Takılan 
altının miktarı ise kocanın ve ailenin şanı şöhreti... Düğün ritüelinin as elementi altın, kırmızı 
kurdele ile beyaz gelinliğin üstüne takılmazsa, ritüel tamamlanmaz

Hatice Erbay Ovacik madeni tesisi
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Dayak, aşağılama, tecavüz 

“haksız tahrik”tir!

E

“Hakikat Anı”: 
Ya kurban olacaksın ya da “katil”  

çoğu vakada bu davranışlar karşısında 
gösterilen tepkiler meşru müdafaadır. 

rkek egemen yargı sistemi “kot 
Haksız tahrik konusunda erkeklere pantolon giydi”, “sevişmeyi 
oldukça cömert davranan mahkemeler, reddetti”, “cilveli biçimde saat 
söz konusu olan dayak yiyip, ölümle sordu”, “piercing takıyor”, “beyaz tayt 
tehdit edilip, tecavüz edilip ve nihayet giydi”, “çantasında doğum kontrol 
ölmemek için saldırganını (koca, baba hapları gördüm” gibi gerekçeleri, 
vs.) öldüren kadınlar olduğunda “haksız erkekleri tahrik eden davranışlar olarak 
tahrik” maddesini uygulamamak için değerlendirip,  neredeyse erkeğe 
ellerinden geleni yapıyor. “mağdur” muamelesi yapıyor. Bu 

davranışların hiçbirisi hukuken haksız bir 
fiili teşkil etmediği halde, ataerkil 
değerlere yaslanan bir mantıkla bu tür 

Size aktaracağım birinci olay, tam da davranışlar  kanun uygulayıcı lar  
mahkemelerin bu “cimriliği”ne en uç tarafından “haksız tahrik” olarak 
örnek olacak kararın ardındaki bir hikaye, değerlendiriyor. Oysa kanunda belirtilen 
Rabia'nın hikayesi. Rabia Aksın, önce haksız tahrik için şart olan  “haksız fiil”, 
gönüllü avukatı, sonra bundan da öte hukuki anlamda gerçek bir haksız fiil 
arkadaşı olduğum, varlığından güç olmalıdır. Yoksa kadının “namus”u ve 

çubuklarla dövülen, ayağı kırılan, aldığım, kendi ezilmişliğiyle kadın kadını kendi malı gibi gören erkek 
vücuduna çatal batırılan, çırılçıplak bilincine sahip olan bir kadın. Rabia'nın zihniyetinin uydurduğu saçma ve akıldışı 
soyulan, kafasına silah dayanarak intihar yaşamındaki korkunç olaylar, 13 yaşında gerekçelerin kendisi bir haksız fiil olarak 
mektupları yazdırılan ve sürekli sokağa iken Adana'da okuduğu okuldan değerlendirilemez.
atılmakla tehdit edilen Rabia, bütün bu kaçırılması ve tecavüze uğramasıyla 
hengâme içinde iki çocuk sahibi olarak, başlıyor. Rabia'nın annesi bu olay üzerine Sevişmeye “hayır” demenin neresi haksız 
yaşama bir şekilde tutunmaya çalışıyor. kendini asarak hayatına son veriyor. Bu tahriktir? Çantada doğum kontrol hapı 

arada Rabia babası tarafından sürekli bulunmasının neresi haksız tahriktir? Çok 
Rabia, 13 yıl süren evliliğinde iki defa dövülüyor ve tecavüzcüsü ile evlenmeye sık banyo yapmanın neresi haksız 
boşanma davası açıyor, fakat tehditler zorlanıyor. Yediği dayaklara dayanama-tahriktir? Oysa dayak yemek haksız 
nedeniyle vazgeçiyor. Bu arada dayaktan yan Rabia sonunda tecavüzcüsüyle tahriktir, tecavüze uğramak haksız 
ve işkenceden bunaldığı bir gün, adını evleniyor. Evlendiği ilk günden itibaren tahriktir, aşağılanmak, işkence görmek 
nereden duyduğunu bile hatırlamadığı kocası-tecavüzcüsü tarafından sürekli haksız tahriktir. Hatta bundan da öte, 
Mor Çatı Kadın Sığınma Evi'ne gitmek işkenceye tabi tutuluyor. Demir 
üzere çocuklarını da yanına alarak evden 
kaçıyor. Ancak bu yolculuk bilgisizlikten 
ve parasızlıktan dolayı sadece bir gün 
sürüyor.  Olay gününden yalnızca birkaç 
gün önce, yine çok kötü bir biçimde 
dayak yedikten sonra iki çocuğunu da 
alarak babasının evine gidiyor ve 
boşanma davası açıyor. Bu günlerde koca 
sürekli evi arayarak ölümle tehdit ediyor. 
Nihayet koca olay günü, gündüz vakti 
Rabia'nın babasının evine evde kimse 
yokken gizlice giriyor ve Rabia'yı 
öldüresiye dövmeye başlıyor. Artık 
canına tak eden Rabia da  “hakikat 
anı”nda, kurban olmamak için silahı alıp 
kocasını öldürüyor ve “katil” oluyor.

Kadın hukukçular olarak, olayda öncelik-
le “meşru müdafaa” nedeniyle Rabia'nın 
beraat etmesi gerektiğini, olmadığı 
taktirde, olay öncesinde Rabia tarafından 
açılan darp davaları, raporları ve tanıklar 
göz önüne alınıp “ağır tahrik” indirimi 

Sevişmeye “hayır” demenin neresi haksız tahriktir? Çantada doğum kontrol hapı bulunmasının 
neresi haksız tahriktir? Çok sık banyo yapmanın neresi haksız tahriktir? Oysa dayak yemek 
haksız tahriktir, tecavüze uğramak haksız tahriktir, aşağılanmak, işkence görmek haksız tahriktir

Nihayet koca olay 
günü, gündüz vakti 
Rabia'nın babasının 

evine evde kimse yok-
ken gizlice giriyor ve 
Rabia'yı öldüresiye 
dövmeye başlıyor. 

Artık canına tak eden 
Rabia da  “hakikat 

anı”nda, kurban olma-
mak için silahı alıp 

kocasını öldürüyor ve 
“katil” oluyor

Fatoş Hacıvelioğlu
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biçimde karşı koyunca, kocası bıçakla ettiğinde,  artık cezai indirim alama-
saldırır. Ülkü göğsüne bir bıçak darbesi yacak. Bunun yanı sıra, aile içi şiddete 
yedikten ve bir süre boğuştuktan sonra maruz kalarak cinayet işleyen kadınlara 
bıçağı kocasının elinden almayı başarır ek savunma olanakları getiriliyor ve 
ve “hakikat anı” gelir. Ya  “kurban” yıllarca şiddete maruz kalan kadınların, 
olacaktır, ya da “katil”! Ülkü, kendini bu temelde savunma yapmasına olanak 
kaybederek bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar, tanınıyor. 
ta ki tecavüzcü “kocası” 17 darbeyle 
ölene kadar. Yıllarca süren bu kabus dolu 
olayları kimseyle paylaşmayan Ülkü'nün 
“melek gibi adamı” neden öldürdüğünü Türkiye'de Cezaevine giren hükümlü-
hiç kimse anlayamamıştır! Soru şudur: lerin yüzde 96.7'sini erkekler, yüzde 
hangisi vahşidir? 17 bıçak darbesi mi, 3.3'ünü ise kadınlar oluşturuyor. Cinayet 
yıllarca süren tecavüz ve fizik- suçu işleyen kadınların yüzde 38 gibi 
sel/psikolojik işkence mi? büyük bir çoğunluğunun eşlerini maruz 

kaldıkları şiddet nedeniyle öldürdükleri 
Yapılan yargılamada mahkeme, eşine az biliniyor. Bunu sırasıyla baba, akraba bir 
rastlanır biçimde bu soruya doğru yanıtı erkek veya saldırgan başka bir erkek yapılması gerektiğini belirttik. Bütün 
verdi;  yine “meşru müdafaa” kurgusun- takip ediyor. Kadın mahkûmlarla yapılan uğraşlarımıza rağmen Adana 5. Ağır 
dan başlayan savunmamızın bir aşama- bir araştırmada, suçun çok büyük Ceza Mahkemesi, yaşananların, sanık 
sında, talebimiz üzerine “ağır tahrik” çoğunlukla, kötü muamele gören ya da lehine “hafif haksız tahrik” olarak 
indirimini uygulayarak Ülkü'nün 30 sene dayak yiyen kadınlarda aniden şiddetli değerlendirilmesi gerektiğini, öldürmeyi 
olan cezasını 12 seneye indirdi. İşte daha bir tepki sonucu ortaya çıktığı ve bu tür gerektirecek “ağır tahrik” boyutuna 
sonra Yargıtay'ın da onadığı bu örnek cinayetlerde, öldürücü bir silah ya da ulaşmadığını belirterek, önce ömür boyu, 
karar, “ağır tahrik”in doğru yerde fiziksel güç kullanarak ilk saldıranın, sonra da indirim yaparak 24 yıllık bir 
uygulanmış olması açısından son derece kurbanın kendisi olduğu saptanmış. ceza verdi. Mücadelemize devam ettik ve 
değerli bir örnektir. Zira Ülkü'nün Kadınlar çoğunlukla kendilerini dosya Yargıtay'da üç kez bozuldu. En 

korumak amacıyla bu suçu işliyorlar. sonunda ceza 19 yıla inebildi. Rabia, 
Yani aslında bu “cinayet”lerin çoğu cezaevinde kadınlara okuma -yazma 
“haksız tahrik” hükümlerinin değil, öğretmeye çalışıyor, tiyatro oyunları 
“meşru müdafaa” hükümler inin yazıyor, tiyatro oyunlarında yer alıyor, 
uygulanmasını gerektiren vakalar. resim yapıyor ve dört gözle cezaevinden 

çıkıp kadınlarla “özgürce” dayanışacağı 
günleri bekliyor. Rabia ve Ülkü, öldürülmenin sınırına 

gelip kendini ancak saldırganını 
İkinci hikâyemiz ise, “meşru müda- (kocasını) öldürerek kurtarabilen 
faa”nın uygulanamadığı hallerde bütün “şanslı” sayılabilecek kadınlardan ikisi. 
mahkemelere örnek olarak sunduğumuz, Çünkü her ikisinin de yaşadıkları, haksız 
“haksız tahrik” düzenlemesinin ruhuna tahrikin gerçekten hukuken uygu-
uygun nitelikli bir kararın ardındaki lanabileceği olaylardır. Yani onlar 
hikâye. yaşadıkları sistematik şiddetin sonucu 

“katil” olmuşlardır.  “Namusumu 
Ülkü,  60 yaşında bir öğretmen. 22 yaşın- temizledim” sözcüğünün kendisi bile  
dayken, kendisi gibi öğretmen olan “haksız tahrik” olurken, dayak, aşağı-
Özdemir bey ile evlendi ve 3 çocuğu lama, tecavüzün haksız tahrik olarak 
oldu. Okuldaki  dışarıdaki insanlara, değerlendirilmesi daha zaman alacağa yaşadığı olayda haksız tahrikin birinci komşulara karşı hep kibar olan kocası, benziyor.koşulu olan gerçekten haksız bir fiilin Ülkü'ye ev içinde hep kaba  davranıyor, 

varlığı, hatta birden fazla haksız fiilin, s ü r e k l i  k ü ç ü m s ü y o r,  ö z e l l i k l e  
yani somut olayda  “dayak”, “tehdit” ve mesleğindeki başarılı faaliyetlerini 
“tecavüz”'ün varlığı mevcuttur. kıskanıyordu. Bir süre sonra bu kaba 
 davranış yerini hakarete,  tehdide varan 

bir tavra ve daha sonrada fiziksel şiddete 
Tam da bu konuya ilişkin olarak, bıraktı. 36 yaşında erken menopoza giren 
İngiltere'de hazırlanan yeni ceza yasası Ülkü, menopoz nedeni ile cinsel ilişkiden 
tasarısı ile, yıllarca şiddet gördükleri rahatsız olduğu için eşinin başka 
kocalarını öldüren kadınların cezalarında kadınlarla birlikte olmasına ses 
“haksız tahrik” nedeniyle indirime çıkarmıyor, hatta belki kendisini daha az 
gidilmesi yönünde kolaylık sağlanması rahatsız eder umuduyla bunu teşvik 
hedefleniyor. Yeni yasa tasarısı ile ediyordu. 
erkeğin lehine olan ve cezai indirime yol 
açan kıskançlık temelindeki "haksız Ne yazık ki bu “anlayış ve teşvikler” dahi 
tahr ik"  unsurunun ka ld ı r ı lmas ı  tecavüzleri önleyemeyecekti. Bulaşıcı 
hedefleniyor. (Görüldüğü gibi erkek hepatit teşhisi konulan koca Ülkü'yü 
şiddet  “bahaneleri” ülke farkı sürekli olarak hastalığını bulaştırmakla 
dinlemiyor!) Yani bu düzenlemeyle, eşini tehdit ediyordu. Olay gecesi ise, yine 
öldüren bir erkek, eşi kendisine sadık aynı şekilde kendisine tecavüz etmeye 
olmadığı için bu cinayeti işlediğini iddia kalkan kocasına Ülkü bu sefer sert bir 

Kadınlar bütün “tahrik”lere 
rağmen daha az suç işliyor

İngiltere örneği…

Kadınlar çoğunlukla 
kendilerini korumak 
amacıyla bu suçu 

işliyorlar. Yani aslında 
bu “cinayet”lerin çoğu 

“haksız tahrik” 
hükümlerinin değil, 
“meşru müdafaa” 

hükümlerinin 
uygulanmasını 

gerektiren vakalar
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“Söylediniz, yaptım... hani alkış?”

Bu ünleniş, Hrant Dink'in katilinin de 
“Ermeni'yi öldürdüm!” diye bağırmasını Maruz kaldığımız kötülüklerin her 
hatırlatıyor. İkisinde de katiller, öldürmüş zaman failleri olarak kabul ediliriz” 
olmaktan ötürü gururlular ve cina-(H. F. Amiel, 1866 günce). Tüm 
yetlerine alkış tutulacağına inanıyorlar, nefret suçları kurbanlarına ilişkin geçerli 
bu yüzden haberi müjdelemeyi (!) dahi olabilecek genellemedir bu. Onlar 
başkalarına bırakmıyorlar. Onları böyle “başlarına geleni haddizatında hak etmiş 
fütursuz davranmaya itense, kendi sosyal olan”lardır. Hem öldürenler, hem zehirli 
çevrelerinin nefret söylemlerinin etki-söylemleriyle öldürtenler, hem adaletin 
sinde kalarak ve onlar tarafından teşvik terazisini mağdurun kimliğine bakarak 
edilerek, cinayet işlemiş olmalarıdır ayarla-yanlar buna inanır…
herhalde.

10 Mart'ta Cihangir Pürtelâş Sokak'ta 
Nefret suçlarını meşrulaştıran nefret öldürülen Ebru Soykan'ın ardından, 
söyleminin bariz örneklerinden biri Bursa Bursa'da bir çöp konteynırında parça-
Gökkuşağı  Derneği 'n in  2008 'de  lanmış bedeni bulunan, kimliği belirle-
gerçekleştirmek istediği yürüyüşü nemeyen transseksüel bir kadın cinayeti 
engelleyeceklerini alenen duyuran daha…
Bursasporlu Esnaflar Derneği Başkanı 
Fevzinur Dündar'ın şu sözleri: “Bursa Yasal olarak tanımlanması 1980'lerden 
evliyalar ve padişahlar şehridir. Böyle sonra olsa da, nefret suçları, uzak 
toplum dışı insanların yürüyüşlerine geçmişten bu yana insanlık tarihinin 
sahne olacak kadar adının kirleneceği ve eksik olmamış bir parçasıdır. Bu yazının 

baskı uygulayarak onları zayıflatır. kirlenmeyi hak ettiği bir şehir değildir. kısmen üzerinde durabileceği, cinsiyet 
“Kimlik temelli üstünlük” iddiasının Kesinlikle engel olacağız. Bu yürüyüş kimlikleri nedeniyle saldırıya uğrayan 
sahici olabilmesi, kimlik temelli için kanuni yönden belki bir şey LGBTT -özellikle transseksüel- bireylere 
zayıflatılmış grupların varlığını öfke yapılamamıştır. Ama toplumsal açıdan yönelmiş nefret söylemi ve nefret 
içinde hatırla(t)makla mümkündür. Üstün bizler bunun karşısında olacağız ve suçlarıdır… Ancak transseksüellerin 
grubu birleştiren esas duygu, bu öfkedir. gerçekleşmesini engelleyeceğiz. Bursa yaşamını en fazla karartan sistematik 
Basılı ve elektronik iletişim yayınlarında, böyle kimliği belirsiz lanet insanların cirit polis  ş iddetine i l işkin veri lere,  
egemen kimlik değerlerini taşımayan atacağı bir şehir değildir. Emniyet kapsamının genişliği nedeniyle değinile-
bireylere yönelik olumsuz fikirler sıklıkla yetkililerine, valiliğe ve siyasilere memiştir.
yinelenir, önyargı pekiştirmesi yapılır. sesleniyorum; bu insanların linç 
Hakkında olumsuz önyargılar geliştiril-Nefret suçları; bir kişinin, cinsel yöneli-
miş kişi ve gruplar, yaşamlarını eşit minden, cinsiyetinden, ırkından, dinin-
vatandaşlar olarak sürdüremez, kamusal den, dilinden, renginden, bedensel sakat-
alanlarda ayrımcı tutum ve davranışlara lığından, yaşından ya da fiziksel görü-
maruz kalırlar. Varoluşlarını geliştirmek nümden dolayı, ona karşı duyulan ön-
için gereksindikleri imkânlar kısıt-yargı ve nefret duygusu ile işlenen suçlar-
lanmıştır. Can güvenliklerinden emin ola-dır. Nefret suçları, nefret söylemlerinin 
mazlar, paylarına düşen, “bir güvercinin yarattığı düşmanlık atmosferinde 
tedirgin ruh hali”dir 1.gerçekleştirilir. Nefret söylemlerinin ze-

miniyse, kuşkusuz ayrımcılık ide-
olojileridir. 

“…05 Haziran 2008 tarihli Radikal 
Gazetesinde yer alan haber, tipik bir Üstünlük savlı ayrımcılık ve egemenlik 
nefret cinayetine işaret ediyordu. Sisi ideolojileri (milliyetçilik, ırkçılık, hak 
isimli trans birey 04.06.2008 tarihinde, dincilik, hak mezhepçilik, feodal [dindar] 
02.30 sıralarında Kuşadası'nda markete cinsiyetçilik, laik [seküler] cinsiyetçilik, 
alışverişe gittiği sırada arkasından heteroseksizm) vatandaş ve insan 
yaklaşan kişi tarafından 4 kez sırtından olmaktan doğan temel hakları, tüm 
bıçaklandı ve hastanede yaşamını yitirdi. insanlara aynı biçimde tanımaz. Üstün 
Fail, elindeki bıçakla yakalanırken olan, olumlu sıfatları kendinde topla-
etrafındakilere ve polislere ‘Nasıl, iyi yan(!) egemenlik araçlarının da sahibidir 
etmişim değil mi?’ dedi.” 2ve bunlarla kendisi dışındakilere sürekli 
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Alkış bekleyen katiller: 
Nefret cinayetleri üzerine
Nefret suçları, bir kişinin, cinsel yöneliminden, cinsiyetinden, ırkından, dininden, dilinden, 
renginden, bedensel sakatlığından, yaşından ya da fiziksel görünümden dolayı, ona karşı 
duyulan önyargı ve nefret duygusu ile işlenen suçlardır

Hülya Sur*

Kısa süre öncesinde 
Bursa'da çöp kontey-
nırında bulunan ve bir 

transseksüele ait 
olduğu tespit edilen 

başsız cesedin, cinsel 
uzvunun kesilmiş, 

silikonlarının patlatıl-
mış olması, katilin 

transseksüel varoluşa 
duyduğu öfke ve nefre-
ti yansıtması açısından 

tipik bir nefret 
cinayetiydi
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edilmesini istemiyorlarsa tutum ve transseksüel varoluşa duyduğu öfke ve 
hareketlerini netleştirsinler. nefreti yansıtması açısından tipik bir 

nefret cinayetiydi.
Bu kişinin devlet kurumlarına meydan 
okuması ve tehditleri ertesinde, Bursa'da İnsan, bedeniyle çoğu zaman özdeşle-
eşcinsel ve transseksüeller kuşatıldılar, şemiyor. Yehova şahitleri gibi kan nakline 
taşlandılar ve izinli yürüyüşleri en- bile karşı olan dini gruplar dışında, 
gellendi. Dernek binasını kuşatanlar kendilerini tahayyüllerindeki biçime 
“Trolara ölüm”, “Ölecek ölecek öle- kavuşturmak için insanların pek çok 
ceksiniz/ananızın… göreceksiniz” slo- maddi, bedensel sıkıntıya katlandıklarını 
ganları atıyorlardı. Saatlerce süren linç biliyoruz. Sağlığa kavuşmak için yapılan 
amaçlı kuşatmada, polis saldırgan gruba kalp, karaciğer, böbrek, akciğer organ 
herhangi bir müdahalede bulunmadı. nakilleri, biyolojik yapımıza eklemlenen 

mekanik elektronik protezler, kulaklara, 
ses tellerine, kemiklere müdahale yanın-

Bu kadar açık şiddet çağrısı içermeyen da, güzelleşmek amacıyla yağ dokunun 
önyargı ve ayrımcılık söylemleri, 
gündelik hayatta daha yaygındır. Eşcinsel 
ve transseksüel kimliğe ilişkin önyargı ve 
korkular; aşağılayıcı sözler, şakalar, 
imalar, film sözleri, fıkralar, karikatür 
tiplemeleri, dizilerdeki şablon gey 
karakterler vs olarak karşımıza çıkmakta. 
Yakın tarihli bir örnek; “Çok Güzel 
Hareketler Bunlar” programında yaşanan 
şu diyalog: Yılmaz Erdoğan, skeçte 
öpüşen iki erkek oyuncuya dönerek: tıbbi ya da sosyal gerekçelerle -
“Sahiden öpüştünüz mü?” der. Oyuncular iyileşmek, gençleşmek, güçlenmek, 
gülerek “Sizce öpüşmüş olabilir miyiz?” güzelleşmek- gerçekleştiriliyor. Bunların 
derler. Bunun üzerine Yılmaz Erdoğan: yanı sıra,  transseksüel olmayan 
“İnsansanız öpüşmezsiniz” der. Ho- erkeklerin penis, kadınlarınsa meme 
mofobik söylem, mesajını sadece tutucu büyütme operasyonları da var. Görülüyor 
sağcılarla değil, kendilerini özgürlükçü ki bedenin transformasyonu, dönüş-
kabul ettiğimiz kişiler aracılığıyla da türülmesi; insanın yapmaktan geri 
topluma bu şekilde iletebiliyor. durmadığı  edimlerden.  O halde 
Kıstırdıkları savunmasız LGBTT transseksüellere yönelik bu rahatsızlık 
bireyleri “vicdan engeli”ne takılmadan neden? Trans kadının bedenine ait 
döven, canice öldürenler de, kuşkusuz, hissetmediği cinsel uzvu kestirmesi ve 
Yılmaz Erdoğan gibi, onların insan alınması, yüzdeki deri çizgilerinin yok silikonla, arzuladığı memelere kavuşması 
sayılama-yacağına inananlar. edilmesi, burun şeklinin değiştirilmesi, neden böylesi korkunç kabul edilsin? Ya 

gıdık düzeltme, kelleşmiş bölgeye saç da trans erkeğin meme dokusunu 
ektirme ve güçlenmek amacıyla - aldırması, göbekteki yağ dokunun 

Kısa süre öncesinde Bursa'da çöp egzersizle ya da hormon ilaçlarıyla- aldırılmasından neden farklı sayılsın? Bu 
konteynırında bulunan ve bir trans- kasları belirginleştirmek, tırnakları heteroseksist şartlanmışlık yüzünden 
seksüele ait olduğu tespit edilen başsız törpülemek, saçları kestirmek, cilt “Cinsiyet Belası”ndan kurtulamaya-
cesedin, cinsel uzvunun kesilmiş, tüylerini türlü yöntemlerle yok etmek. cağımıza mı inanalım? Kendini mevcut 
silikonlarının patlatılmış olması, katilin Tüm bunlar zihnin bedene müdahaleleri; bedende sıkışmış hisseden erkek ya da 

kadının, cinsiyet düzeltme operasyonu 
geçirip, ruhsal bedensel bütünlüğe 
kavuşma arzusu; diğerlerinin –kalbin 
ritmik atması, ideal(!) ölçülere ulaşma, 
fiziksel açıdan güçlü olma- arzularından 
farklı mıdır? Translaşmak öteki uzuvlara 
serbestken, cinsel uzuvlara ilişkin oldu-
ğunda toplumun açığa çıkardığı baskıcı, 
yok edici, riyakâr tepkiler kabul edi-
lemez. 

* Siyahpembeüçgen İzmir gönüllüsü

1- Hrant Dink'in, kendi ruh halini 
tanımlarken kullandığı deyim.

2- “LGBTT Bireylerin İnsan Hakları 
Raporu 2007”den alıntılanmıştır.

“İnsansanız, öpüşmezsiniz…”

İnsan ve transformasyon

Kendini mevcut 
bedende sıkışmış 

hisseden erkek ya da 
kadının, cinsiyet 

düzeltme operasyonu 
geçirip, ruhsal 

bedensel bütünlüğe 
kavuşma arzusu; 

diğerlerinin -kalbin 
ritmik atması, ideal (!) 

ölçülere ulaşma, 
fiziksel açıdan güçlü 
olma- arzularından 

farklı mıdır?

16 feminist 
   politika

BEDEN

E
ş
c
in

s
e
l 
o

n
u

r 
y
ü

rü
y
ü

ş
ü



Ü

değildir- BÇ ile anne ve babasının ifade bir eve taşımak ya da en azından anne ve 
değiştirmiş olmalarıdır. Peki, Üzmez'i kızını kendi yazlık evine yerleştirmek 
davada güçlü kılmasının yanında bu ifade sürecindedir. BÇ'nin ilk ifadesine göre, zmez olayının ardından aylarca 
değişikliklerinin anlam ve önemi nedir? BÇ annesini Üzmez'in kendine yaptıkları süren siyasal tartışma ve gerilim 
Hem Üzmez hem de aile bireyleri ilk konusunda uyardığı zaman annesi ona, süreci; Türkiye'de hukuk, devlet ve 
savcılık ifadelerinde olayın niteliğini Üzmez'in kendilerine ev alacağını, siyasal süreçlerle ilişkili olarak cinsel 
kaba hatlarıyla anlamamızı sağlayacak sabretmesi gerektiğini söylemiştir. Bu suçların mahiyetini anlamak için 
açıklamalar ve itiraflarda bulunmuşken, büyük yardım karşılığında Üzmez'e bulunmaz bir fırsat yaratmış oldu. Olayın 
ilk duruşmada bunlar reddedilmiştir. sunulan şey, BÇ'nin küçük bedeni genel seyrine dair bilgilerin hâlâ 
“Aile” bir bütün olarak Üzmez lehine olmuştur.hafızalarda taze olduğunu varsayarak 
tavır değiştirmiş, ayrıca baba ile Üzmez sadece gelinen son noktayı hatırlatalım. 
arasında karşılıklı olarak birbirlerine Bu kadar güçlü bir sınıfsal ve statü farkı 24 Mart 2009'da yapılan 5. duruşmada, 
kırgın olmadıkları, aynı şekilde devam ile yaş ve eril tahakkümün iç içe geçtiği BÇ'nin 16 Nisan'da Adli Tıp Kurumu’nda 
etmek istedikleri yolunda mesajlar böyle bir ortamın kendisi mükemmel bir tekrar muayene edilmesi ve duruşmanın 
iletilmiştir. Açık olan şudur: “Aile” ile suistimal bağlamı yaratmıştır. Ağır bir 26 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi. 
Üzmez arasında suç ortaklığına dayanan yoksulluk ve cinsel tahakküm kültüründe Yani bu yazı yazılırken hâlâ yeni rapor 
bir karşılıklı kollama çabası vardır ve konumlanmış olan anne ne yazık ki kendi bekleniyordu. Olay çok farklı düzeylerde 
küçük kız BÇ'nin çok eskiden kurulmuş analizleri tahrik etmiş olsa da feminist bir 
ve anne babasının dahil olduğu bu ortak bakış açısından, bu farklı tartışmaların 
yaşamdan sıyrılması çok zor görün-bağlanması gereken temel bir soru demeti 
mektedir. BÇ'nin ailenin elinden alınıp var. BÇ neden ve nasıl mağdur edildi? 
devlet koruması altına alınmış olması onu Neden hukuk, küçük bir kızın hakkını 
aile etkisinden sıyırmayı başaramamış, korumakta aciz kalıyor? Bu gönülsüzlük, 
tersine annesinin mahkûm olmasını lakayıtlık, tarafgirlik ve beceriksizliğin 
önlemek ve eve geri dönebilmek için onu kaynağı nedir? Daha derine inip sorarsak, 
ifade değiştirmeye zorlamıştır. Üzmez ile hukuk, devlet ve ataerkil düzenin girift bir 
bir bütün olarak “aile” arasında kurulan etkileşime girdiği bu alacakaranlık 
özgün ilişkinin niteliği bizi sorunun kuşağının mahiyeti nedir? Ben bu kısa 
kalbine götürecektir. Çünkü Üzmez'i yazıda, bu konunun şimdiye kadarki 
kendinden emin ve fütursuz kılan bu tartışmalarda ihmal edilmiş olan iki 
özgül ilişkinin kendisidir ve öyle çetrefil boyutuna dikkat çekmek isti-
görünüyor ki ne hukuk ne de ayyuka yorum. 
çıkan toplumsal tepki bu ikilinin arasına 
girmekte pek de başarılı olamamıştır. Daha derine inmek için bir hatırlatma 

yapalım ve bir soru soralım: Şok yaratan 
Olaya dair medyaya yansıyan bilgiler, tahliye kararının tek sorumlusu Adli Tıp 
Üzmez ile aile arasındaki ilişkinin Raporu değil -ki bu raporun tek başına 
niteliğine dair şu sonuca varmaya tahliye gerekçesi olması hukuken geçerli 
yeterlidir: Üzmez uzun bir süredir bu aile 
üzerinde dinsel öğelerle eklemlenen 
güçlü bir sınıfsal tahakküm ilişkisi 
kurmuş ve hem anne LÇ'ye hem de BÇ'ye 
yönelik cinsel eylemleri bu genel 
tahakküm ilişkisi bağlamında gerçek-
leşmiştir. Üzmez ile aile arasındaki ilişki 

kaderini kızında yeniden yaşamakta ve 
paternalist bir istismar ve tahakküm 

Üzmez ile kızı arasındaki ilişkinin 
ilişkisidir. BÇ'nin kaderi, dedesinin 

örgütleyicisi olarak davranmaktadır. 
(LÇ'nin babası) kapıcı olarak Üzmez'in 

Anlaşılan o ki baba da olayı görmezden 
hizmetinde 20 yıl çalışmış olmasıyla 

gelerek, aile görüntüsünü kurtarmak 
baştan çizilmiştir. Üzmez çok eskiden bu 

istemektedir. Ancak yine de aile ile 
kapıcı ailesi ve bu arada ailenin kızı olan 

Üzmez arasındaki örtük pazarlığın bazı 
LÇ ile benzer bir istismar ilişkisi 

“ahlâki” sınırları vardır. Ne anne-baba ne 
kurmuştur. İş vermiş, zekat vermiş, her 

de Üzmez kıza yapılan eylemle ilgili bir 
tür yardım yapmış ve hatta “o sıralar 

vicdani sorun yaşıyor gibi görün-
serbest ilişkiler yaşayan” LÇ'nin “kızlık 

müyorlar. Bu ilişkinin “ahlâki” sınırlar 
zarı”nı diktirerek evlenmesini sağla-

içinde cereyan etmesi demek, küçük kızın 
mıştır. Aynı tür ilişki LÇ evlendikten 

bekâretinin korunması anlamına geliyor. 
sonra o ve ailesi üzerinde devam etmiştir. 

Anne, Üzmez'in davranışlarına “kızının 
Nitekim 2008 yılında polis olayı ortaya 

bekâretinin korunacağını bildiği için” 
çıkardığı anda Üzmez aileyi Mudanya'da 
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Hüseyin Üzmez olayı

Alev Özkazanç

Suçun vahameti ve mağdur üzerindeki etkileri, mağdur ne kadar sistematik bir tahakküm 
ilişkisi içine çekilmişse, yani tahakküm ve istismar ne kadar “normal” toplumsallık olarak 
görülüyorsa o kadar azalıyor gibi görünmektedir

Aile ile Üzmez 
arasındaki bu cinsel 

ve sınıfsal (dinsel 
statü de dahil) 

pazarlık; kadınlarla 
erkekler arasındaki 

tahakküm ilişkileri ve 
İslamcı kesimlerin 

üst sınıflarıyla 
toplumun alt sınıfları 
arasındaki himayeci 
istismar ilişkilerinin 

özgül biçimde 
kesişmesini ifade 

etmektedir
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izin verdiğini söylüyor. Üzmez de kıza üzerine düşünenleri tartışmaya katılmaya 
kötü bir şey yaptığını düşünmüyor, çünkü çağırmakla yetineceğim. Rapora dair 
bazı ifadelerine bakılırsa, kızın “rızası” yüzeysel bir değerlendirme, Adli Tıp 
var ve 14 yaş dinen meşru evlenme yaşı Kurumu’nun siyasi etki altında oluşu, 
olarak kızı cinsel yaşama hazır hale özellikle raporu veren 6. İhtisas 
getiriyor. Ancak bu türden ifadelerin Dairesi’nin bilimsel kompozisyonunun 
Üzmez'in kendisi ve olay hakkındaki uygun olmadığı ve raporun yazılma 
gerçek duygularını örten, ideolojik-dinsel sürecindeki ciddi bilimsel değerlendirme 
saptırmalar olması çok muhtemeldir. ve geçerlilik sorunları olduğu gibi 
Üzmez'in gerçek duygularını dışa vuran olgulara işaret edecektir. Bu tür 
başka bir ifadesi var ki (“ben sadece değerlendirmeler haklı ve doğru olduğu 
nefsime kırgınım, benim düşmanım halde daha derin bir düzeye inemezler. 
nefsim”) farklı bir şeye işaret ediyor. Buradaki asıl sorun şudur: Mağdurun 
Muhtemelen, Üzmez'in küçük ya da genç bedensel ve ruhsal sağlığının bozulup 
kızlara cinsel yöneliminde, -anlaşılan o ki bozulmadığına ilişkin Adli Tıp'tan 
Üzmez'in eskiden beri böyle bir cinsel beklenen raporun amacı, çocuğa cinsel 

 Cezanın suçun yol açtığı kişisel hasarın yönelimi vardır. 70 yaşındayken 20 istismar suçunun sabit olup olmadığını 
derecesine bağlı olarak artması nor-yaşında bir kadınla, kadının ailesinin yani olayın gerçekte olup olmadığını 
maldir. O halde BÇ'ye “ruhsal ve beden-itirazına rağmen evlenmiştir  (Ayrıca değil, normalde 3-8 yıl hapis cezası 
sel sağlığı bozulmamıştır” teşhisi konma-“Can Pazarı” adlı romanında da öngörülen bu suçun cezasının ağırlaş-
sının tuhaflığı, rahatsız ediciliği nereden kendinden 40 yaş küçük genç bir kıza tırılması için (en az 15 yıl olmak üzere, ki 
kaynaklanmaktadır? BÇ uğradığı istis-duyduğu aşkı anlatmaktadır). Onları rıza Üzmez davasında 25 yıl istenmiştir) 
mar nedeniyle, özel bir hasar görmüşe gösterecek erişkinler olarak değil, kendi gerekli olan özel bir koşulun gerçekleşip 
benzememektedir, çünkü ailesinin de koruma kollamasına muhtaç savunmasız gerçekleşmediğini ortaya koymaktır. 
içinde yer aldığı bir ortak yaşama uzun bedenler olarak cinselleştirmesi belir-
süre tanıklık etmiş birisi olarak Üzmez'in leyici olmuştur ve bu paternalist yaklaşı-
kendi bedeni üzerindeki tasarrufundan mın bekâretle ilişkili bir boyutunun 
failin sadece 5 yılla yargılanması için olması çok muhtemeldir. Üzmez'in cinsel 
ye te r l i  o lan  “normal”  düzeyde  birleşme olmaksızın kızla cinsel temas 
etkilenmiştir. BÇ bu olay nedeniyle, kurmasında  bekâre t  tabusu,  ya  
kendi bedenini kimlerin ne şekilde iktidarsızlık şeklinde ya da bilinçli bir 
tasarruf edebileceğini, bunun “normal” geri durma şeklinde etkili olmuşa 
olduğunu, annesinin kendine devrettiği benziyor. 
kadınlık halinin nasıl bir şey olduğunu 
öğrenmiştir. BÇ'nin ruhsal ve bedensel Aile ile Üzmez arasında belirli “ahlâki” 
sağlığının “normal” olarak görünmesinin sınırları da olan bir birlikte yaşam ilişkisi 
nedeni, hiç kuşkusuz küçük kızın kurulmuş görünüyor. Bu karşılıklı 
bütünüyle istismara dayalı bir ortamda ilişkinin mahiyeti tam da Üzmez'i bir 
sosyalleşmiş ve kadınlar ve erkekler çocuk tacizcisi karakter olarak mümkün 
arasındaki eril pazarlığın mahiyetini çok kılan şeydir. Üstelik aynı ilişki Üzmez'i 
erkenden anlamış olmasıdır. Ve elbette ki hukuk karşısında güçlü kılmakta ve hatta 
küçük kızın bedeni ve ruhu sonsuza dek delil yetersizliğinden aklanabileceğine 
bu dersin etkisi altında kalacaktır. İlginç dair bir umut da yaratmaktadır. Ancak 
olan, hukukun bunu özel bir bedensel ve tam da güçlü bir sınıfsal ve cinsel 
ruhsal sağlık sorunu olarak kodlamaması, tahakküme dayalı bu ilişkinin kendisi 
5 yıl ile 25 yıl arasındaki geçişkenliği hukukun müdahalesinin dışında oldukça 
sorunsallaştırmıyor olmasıdır. Hiçbir güçlü bir meşruiyet içinde konumlan-
hukuki rapor bunun nasıl derin bir ruhsal mıştır. Aile ile Üzmez arasındaki bu 
ve bedensel sorun olduğunu belgele-cinsel ve sınıfsal (dinsel statü de dahil) 
meyecektir. Suçun vahameti ve mağdur pazarlık, kadınlarla erkekler arasındaki 
üzerindeki etkileri, mağdur ne kadar tahakküm ilişkileri ve İslamcı kesimlerin 
sistematik bir tahakküm ilişkisi içine üst sınıflarıyla toplumun alt sınıfları ara-
çekilmişse, yani tahakküm ve istismar ne sındaki himayeci istismar ilişkilerinin 
kadar “normal” toplumsallık olarak özgül biçimde kesişmesini ifade 
görülüyorsa o kadar azalıyor gibi görün-etmektedir. Bu kesişim, araya katalizör 
mektedir. Oysa ki hukuk dilinin ötesine olarak pedofil bir karakterin de 
geçerek söylersek, belki de körpe bir be-girmesiyle ortaya nefret edilesi özgül bir 
den ve ruha verilebilecek en ağır hasar biçim çıkarmıştır. 

Peki bu özel koşulun gerçekleşmiş budur. 
sayılması için gözlenmesi beklenen Son olarak işaret etmek istediğim ikinci 
türden bedensel ve ruhsal sorunlar Siz bu satırları okurken belki de yeni bir çetrefil mesele daha var. Adli Tıp 
nelerdir? Anlaşılan cezanın 5 yıldan 25 rapor yazılmış olacak. Hep birlikte raporuna yönelik eleştiri ve öfkede biraz 
yıla kadar artmasında ve ne düzeyde gelişmeleri izlerken, tartışmayı derin-yanlış yöneltilmiş olan bir şey var ki bunu 
artacağı konusunda bedensel ve ruhsal leştirme umuduyla bitirmek istiyorum. analiz edersek hukukun ataerkil yapısını 
bozulmaların derecesinin saptanması daha iyi kavrayabileceğimizi düşü-
etkili olacaktır. Örneğin cinsel istismar nüyorum. Ancak burada sadece duyarlı 
sonucunda çocuk bu nedenle felç olmuş bir gözlemci olarak dikkatimi çeken bu 
ya da paranoid eğilimler geliştirmişse, noktaya okuyucuların da dikkatini 
ceza en üst sınırdan verilecektir.çekmek ve özellikle feminist hukuk 

Çizim: Büşra Barutçu

Bu kadar güçlü bir 
sınıfsal ve statü farkı 

ile yaş ve eril 
tahakkümün içice 
geçtiği böyle bir 
ortamın kendisi 
mükemmel bir 

suistimal bağlamı 
yaratmıştır. Ağır bir 
yoksulluk ve cinsel 

tahakküm kültüründe 
konumlanmış olan 

anne ne yazık ki 
kendi kaderini 

kızında yeniden 
yaşamakta ve Üzmez 

ile kızı arasındaki 
ilişkinin örgütleyicisi 

olarak 
davranmaktadır
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kocaların yüzde 8'inin aşırı kıskanç 
olduğunu ve cinsel şiddete maruz kalan 
kadınların tümünün ileri derecede azı cinsel istismar türleri 
fiziksel şiddete de maruz kaldığını ekler. “normal” kabul edilir ve yer yer 
Y ü k s e l  v e  D i ş ç i g i l ' i n  ( 2 0 0 4 )  on la r ın  t ravmat ik  o la rak  
çalışmalarında, İstanbul'da bir psikiyatri tanımlanmayabileceği ileri sürülür. 
polikliniğine başvuran kadınların Açıklanması ve ispat edilmesi zor olan 
eşlerinin şiddet kullanıp kullanmadığı ve evlilikte tecavüz, bu tür “mazeretli” 
ne tür şiddet kullandığı araştırılmıştır. cinsel istismar örneklerinden birisidir. 
Fiziksel şiddet yaşadığını bildiren her beş Evlilik içinde cinsel istismar konusunu, 
kadından biri aynı zamanda cinsel istismar eden, edilen ve danışmanlık 
ilişkiye zorlandığını bildirmiştir. yapanlar için çelişkiler taşıyan bir cinsel 
İ lkkaracan  (2001) ,  Güneydoğu  istismar türü olması nedeniyle seçtim. 
Anadolu'da yaptığı taramada, evli Sevgili tecavüzünü bu yazıda ele alma-
kadınların yarısının fiziksel şiddet, yacağım.
bunların yarısının da aynı zamanda eş 
tecavüzü yaşadığını ve eğitim düzeyi “Randevu tecavüzü”,“yakın ilişkide 
yükseldikçe şiddet oranının düştüğünü şiddet” gibi adlar da verilen eş cinsel ilk basamağı, hastalığın varlığının 
belirtir.istismarı; sevgili, eş veya eski sevgilinin bilinmesidir. Güvenliğin sağlanamadığı 

zorlaması ile gerçekleşen ilişkilerdir. bir ortamda ise hiçbir tedavi etkin 
Kadına yönelik şiddet bir sağlık Evlilikte kadının rızası olmadan eşinin olamaz. Güvenliği sağlık çalışanları tek 
sorunudur. Cinsel saldırılar ruh cinsel ilişkide bulunması ve bunu zor ve başına sağlayamaz. Sağlık personeli ve 
sağlığını etkiler; travma ile ilişkili doktor-lar cinsel saldırı yaşamış kişileri 
ruhsal sorunlara neden olur. Adını çok farklı koşullarda ve devrelerde göre-
koymadığınız bir durumu sorun bilirler. Nitekim eş şiddetiyle yaralanan 
olarak tanımlayamazsınız: kadınlar, sağlık kuruluşlarında eşlerinin 

kötü muamelesini gizliyorlardı. Sağlık 
Kadınlar: Kadınların yaşadıkları cinsel personeli, eş şiddetinden kuşkulanmıyor 
şiddeti uygulayan kişi eşleri olduğunda kuşkulansa da bunu kadınlara belli 
çoğunlukla kendilerini tecavüz mağduru etmiyordu.
ve eşlerini “tecavüzcü“ olarak adlan-
dırmadıkları görülmektedir. Tecavüze Kadına yönelik şiddetin, özellikle aile içi 
tecavüz denmemesinin, tecavüzü yaşa- şiddetin, sağlık sorunları kisvesi altında, 
yanlarda travmatik sorunların gelişme- doktora başvuran kadınlar arasında gizli 
sine karşı koruyucu bir etkisi olma- kalmasını engellemek amacıyla rutin şiddet kullanarak gerçekleştirmesi, onu maktadır. olarak şiddetin taranması gerektiğine istenmeyen cinsel davranışlara zorla-

dikkat çekilmektedir. Genel ve ruh ması, fuhşa zorlaması, cinselliğin bir ce- Cinsel istismar ve tecavüz hakkında  sağlığı acil polikliniklerine başvuran zalandırma yöntemi olarak kullanılması toplumdaki mitler ve tutumlar önemlidir. kadınlarda eş şiddeti rutin olarak gibi davranışlar, eş cinsel istismarı ör- Tecavüz eylemine katılmayanların, sorgulanmalıdır. nekleri arasında sayılabilir. seyircilerin, diğerlerinin konuya 
hoşgörülü yaklaşması, benzer davra-

Sıklık: Konunun öncüsü, feminist nışları besler. Tecavüz ve ilgili önyargılar 
sosyolog Diana Russell'dır (1982). ve tutumlar üzerine çalışmalarda bu 
Russell Boston'da (1992) halen evli sorunun ipuçları vardır. Bu çalışmaların 
/yaşamının bir devresinde evlenmiş olan örneklemini polis, hakim, tıp öğrencisi, 
kadınlarda eş tecavüzü öyküsünü doktor gibi, tecavüz sonrası karşı-
araştırmış ve kadınların 1/7 ile 1/10'unun laşılabilecek meslek grubundan kişiler 
eş tecavüzü yaşadığını ve tecavüzün oluşturmaktadır. Yanıtlarda, dereceleri 
çoğul olduğunu bildirmiştir. Kadınların değişerek, erkeklerde daha baskın olarak 
yarısı, eş tecavüzünün yirmiden fazla mağduru az çok sorumlu ve suçlu bulma 
olduğunu bildirmiştir. Eşlerinin fiziksel eğilimi görülmüştür. Bu durum, 
şiddetine maruz kalan kadınlarda eş tecavüzle mücadelede toplumsal 
tecavüzüne iki kat daha fazla rastlan- haberdarlık çalışmalarının önemine 
maktadır. işaret eder (Akvardar, Yüksel 1992, 

Gölge 2000). Dahası, birçok kadın da 
Türkiye'de durum: Savaş (2003), eşinin cinsel zorlamalarından utanır ve 
Adana'da evli kadınların yüzde 18'inin kendisini sorumlu tutma eğilimindedir.
cinsel ilişkilerinin sürekli olarak zorla 
gerçek-leştiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu Uzmanlar: Bir hastalıktan korunmanın 
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Eş veya eski eş cinsel istismarı 
Üç veya daha çok sayıda çocuğu olan ve çalışmayan, bağımsız bir 

geliri olmayan kadınlar, şiddet, istismar, koca tecavüzü benzer travmalar
 yaşasalar da tecavüzcüleri olan eşleri ile aynı yatakta yatarlar; ayrılamazlar

Şahika Yüksel
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“Randevu tecavüzü”, 
“yakın ilişkide şiddet” 
gibi adlar da verilen eş 

cinsel istismarı; 
sevgili, eş veya eski 

sevgilinin zorlaması ile 
gerçekleşen ilişkilerdir
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Seks işçilerinin hak talepleri
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B
görünmez kıldığını söyler. Temsil 
edilmeyeni, temsilin dışında kalanı; bir 
f i lm kavramından  es in lenerek   ir süredir feminist tartışmaların 
“dışardaki alan” (space off) terimiyle odağ ında  yer  a lan  seks  
kavramlaş-tırmıştır. Bu terim; fotoğraf işçiliği/fahişelik konusunda, ah-
film karesinde görünmeyen, ama var laki yargılardan sıyrılarak söz söylemek 
olduğu hissedileni ve dolayısıyla o kuşkusuz kolay değil. Cinselliğin 
karenin anlamını kuranı ifade eder (2). bulanık sularında, zihnimizi perdeleyen 
J.Butler ise, “dışarıdaki alan”da yer alan ahlaki imgeler ve kavramlardan 
öznenin, iktidar tarafından tanınmayan, tümüyle arınmış olarak yüzebilmenin 
bu nedenle “görünmez olan” olduğunu zorluğundan söz ediyorum.
söyler (3). 

Patriyarkanın, kadınların bedenini, 
Görünmez alanda bulunan seks işçi-emeğini ve cinselliğini denetleyerek 
lerinin Türkiye'deki çalışma koşullarına iktidarını sürdürdüğünü biliyoruz. 
bakacak olursak: Halen kayıtlı çalışan Erkek egemenliği, ideolojisini; kadınlar 
kadın sayısı beşbin olup, kayıt dışı ara-sında karşıt kadınlıklar inşa ederek 
rakamlarla sayı yüzbine ulaşmakta (4). ve bunun içselleştirilmesini sağlayarak 
Seks işçileri sosyal güvenlik ve vatan-oluşturuyor. Pasaklı/ hamarat,  ev kadını 
daşlık haklarından mahrum olarak /çalışan kadın,  evin hanımı/gündelikçi, 
(evlenmeleri yasaklanıyor, seyahat bakımlı/bakımsız hemen akla gelive-
hakları kısıtlanıyor) kötü ve sağlıksız renler… Şüphesiz bu listeyi çok 
koşullarda çalışıyor, şiddetin her türüne uzatmak mümkün. Yani kadınlık; 
maruz kalıyorlar. Şiddet gördüklerinde sadece ''erkek olmamak'' üzerinden 
polise başvuramıyorlar, koruma bekle-değ i l ,  başka  kad ın l ık l a r l a  da  
yemiyorlar; hatta polisten şiddet göre-kurulan/kurgulanan bir varoluş hali.
biliyorlar.

Kadınlık durumları arasında kurulan en 
Bu koşullar aslında, birçok iş kolunda Böylece hem erkekliği kışkırtmış, hem esaslı karşıtlık ise iffetli kadın/fahişe 
ve ailede de kadınların maruz kaldıkları kadınları üstü örtük tehdit etmiş ve ikili karşıtlığı: Bu yolla kadınların hem 
açısından bize yabancı değil. Birçok iş denetlemiş olur.emeği, hem bedeni, hem de cinselliği 
kolunda kadınların en geri, en ağır denetlenebiliyor. Böylece namus, 
sömürü koşullarında, çok düşük Teresa de Lauretis, iffetli kadın/fahişe evlilik kurumu ile garanti altına alındığı 
ücretlerle şiddete ve tacize uğrayarak ikili karşıtlığının bir denetleme alanı gibi, kadınlar ev ve bakım emeğini 
çalışmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. yaratırken, aynı zamanda fahişeliği “gönüllü” sağlamaya, kamusal alandan 

çekilmeye, emeklerini ucuza satmaya,  
çoğunlukla şiddet kullanılarak razı 
ediliyorlar. Çok işlevli olan “namus”, 
militarist söylemlerin ve ulusların 
inşasında da işe yarar bir kavram olarak 
yer alıyor. Öte yandan tıp; bekâret 
denetimi yoluyla, namuslu-namusuz 
kadınları işaretlemede patriyarkanın 
hizmetine bilimsel kanıtlar sunuyor.

Şiddet, hem evde hem kamusal alanda, 
patriyarkanın kadınların emeğini, 
bedenini ve cinselliğini denetlemenin 
en etkili silahı olmayı sürdürüyor. Öte 
yandan Foucault, iktidarın cinselliği 
kurduğunu, düzenlediğini, kışkırttığını 
ve denetlediğini yazar (1). Medya bir 
yandan, kadınları metalaştırarak ve 
nesneleştirerek cinselliği kışkırtır ve 
gözümüze sokarken; bir yandan da iyi 
ve namuslu kadın imgelerini diziler 
yoluyla ekrandan zihinlerimize ışınlar. 

Müge Yetener

Erkek egemenliği, ideolojisini kadınlar arasında karşıt kadınlıklar inşa ederek ve bunun 
içselleştirilmesini sağlayarak oluşturuyor. Pasaklı/hamarat,  ev kadını/ çalışan kadın,  evin 
hanımı/gündelikçi, bakımlı/ bakımsız hemen akla geliverenler…

Seks işçilerini, ister 
cinsel şiddet mağ-
durları, isterse ön-
yargılar nedeniyle 

haklarını kullanama-
yan bir grup olarak 

tanımlayalım, bu 
bizim, fahişelerin/seks 
işçilerinin, şiddetten 

arınmış, insanca çalış-
ma koşulları, sağlık, 
sosyal güvenlik ve 

vatandaşlık hakları tü-
ründen “insan hakları-
nın” tanınmasına yö-

nelik taleplerde bulun-
mamız açısından bir 

şey değiştirmez
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“Kutsal aile”de taciz ve tecavüzün en miyor. Diğer yandan bu etiketleme ve olmadığı, sınıfların ve hiyerarşik bir ya-
dayanılmaz biçimlerine, hem de en dışlama onları tekrar tekrar kötü pı olarak toplumsal cinsiyetin ortadan 
yakınları tarafından maruz bırakıldıkla- koşullarda çalışmaya itiyor (4). kalktığı bir dünya tahayyülümüzün önü-
rı, cinsel sömürü ve şiddete uğrayabil- nü kesmemelidir. Bu kurtuluş perspekti-
dikleri de sır değil. Bir kadını “kendisi” kılan, emeği, bede- fi, ev kadınlarıyla fahişelerin bugünkü 

ni ve cinselliğidir. Bu bütünlük içinde sözlerinin ortaklaşmasını kolaylaştıra-
Birçok kadın toplumsal cinsiyet her kadının önceliği farklı olabilir. Seks caktır (5).
eşitsizliği ve yoksulluk nedeniyle işçilerini, ister cinsel şiddet mağdurları, 
zorunlu seks işçisi olmak durumunda ister önyargılar nedeniyle haklarını 
kalıyor. Krizin, sektördeki kadın kullanamayan bir grup olarak tanımla-
sayısını artıracağını öngörmek ise zor yalım, bu bizim, fahişelerin/seks işçile-
değil. Fuhuş sektöründe çalışan rinin, şiddetten arınmış, insanca çalışma 
kadınlar;  bu sektör esas olarak erkek koşulları, sağlık, sosyal güvenlik ve 
cinselliğine hizmet için düzenlenmiş de vatandaşlık hakları türün-den “insan 
olsa, ikiyüzlü ahlak anlayışı gereği haklarının” tanınmasına yönelik talep-
ayrıca ayrımcılığa, dışlanmaya ve lerde bulunmamız açısından bir şey de-
etiketlenmeye maruz kalıyor. Devletin ğiştirmez. Ne var ki bu, kimsenin eme-
bu alana yaklaşımı ise vergilendirmek ğini, bedenini satmak zorunda kalmadı-
ve kamu sağlığını gözetmekten öte git- ğı, insana dair hiçbir değerin satılık 
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Trans kadın-biyolojik kadın fahişeler

A
versiyonları da kurulabilir, örneğin 
lezbiyenlerle geyler arasındaki tutum, 
örgütlenme, görünürlük farkı. slında çok detaylı inceleme 

isteyen bir konuya, hem yer hem 
Bu toplumun erkekleri, pezevenkleri, de altyapı yetersizliği nedeniyle 
polisleri, fahişeleri dövüp aşağılamak-cevap aramaksızın birkaç soru soraca-
tan, parasına, bedenine el koymaktan, ğım sadece. Hayatının kısa bir döne-
öldürmekten, neye olduğu bilinmeyen minde erkek olmuş, hatta erkek 
nefretinin öcünü almaktan ve becer-hissetmediği halde toplum tarafından 
mekten hiçbir zaman imtina etmedi. erkek nitelenerek büyümüş trans kadın 
Bunun karşılığında trans kadınlar çok fahişelerle, biyolojik kadın fahişelerin, 
yoğun şiddete maruz kalmalarına fahişe olmaktan kaynaklı benzer bir 
rağmen örgütleniyor, bir arada duruyor, ezilmişliği paylaşırken, tutumlarının bu 
polisle çatışıyor, sokakta görünüyor, kadar farklı olmasının altındaki nedenler 
İstiklal’de salınarak yürüyor ve şimdi neler? Bunun tek bir cevabı yok. 
bütün örgütlülükleriyle daha iyi Gerçekten çok fazla açıdan değerlendiri-
koşullarda çalışmak için mücadele lecek bir konu. Aynı sorunun başka 
ediyorlar. Biyolojik kadınların fahişeliği 
ise yüzyıllardan eski bu topraklarda. 
Ancak en önce korktukları ise görünür 
olmak çünkü onlar namusa tabiler. 
Tarihte kaç biyolojik kadın fahişe 
paralarına el konduğu için, şiddete 

iken, Lambda'dan bir arkadaş bir darbe maruz kaldığı için örgütlenebildi, daha 
daha vurdu beynime ve sokaktaki iyi şartlarda çalışmak için ayaklana-
erkeklerle kıyasıya mücadele eden trans bildi? Kaç tanesi bunu yaptığında en 
kadınların, evde kendilerini döven, acımasız saldırılara maruz kaldı…  
paralarını alan erkek sevgililerine 'kadın' 
gibi davrandıklarından bahsetti;  katla-Hayatının kısa bir döneminde erkek 
nıyorlar, korkuyorlar, ses çıkara-olmanın yarattığı farkı, kadınların en 
mıyorlar, susuyorlar, paralarını, beden-derinlerine işlemiş suçluluk, acizlik 
lerini, emeklerini veriyorlar, verdikçe duygusunu, bunların ne anlama 
kadın oluyorlar.  Neden?geldiğini, böylesine bir bastırılmışlığın 

altından nasıl kalkabileceğimizi düşü-
nürken, yani kafam zaten karmakarışık 

Sokaktaki erkeklerle kıyasıya mücadele eden trans kadınlar, evde kendilerini döven, paralarını 
alan erkek sevgililerine 'kadın' gibi davranıyor,  katlanıyor, korkuyor, ses çıkaramıyor, susuyor, 
paralarını, bedenlerini, emeklerini veriyorlar, verdikçe kadın oluyorlar. Neden?

Bu toplumun erkekleri, pezevenkleri, polisleri, fahişeleri dövüp aşağıla-
maktan, parasına, bedenine el koymaktan, öldürmekten, neye olduğu 
bilinmeyen nefretinin öcünü almaktan hiçbir zaman imtina etmedi

Berrin Hatacıkoğlu
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şey belki de. Spiral gibi bir cismi içimizde 
taşımaktan, her gün unutulmaması 
gereken hapı almaktan, krem, köpük, fitil teden beri bedenimiz ve kimli-
gibi maddelerin kullanımından dolayı ğimiz üzerinden elini çekmeyen 
çeşitli rahatsızlıklar yaşarız. Aşırı patriyarka, “Nasıl kontrol edebi-
şişmanlarız ya da zayıflarız. Mizacımız lirim ve sömürebilirim?” soru-sunun 
değişir; sinirli bir ruh haline sahip oluruz, karşılığını her an üretti. Moda, kozmetik 
e l i m i z i n  t i t r e m e s i n e ,  i ç i m i z i n  gibi alanlarla, bu alanların geliştiril-
bulanmasına engel olamayız. Olmadık mesiyle kontrolü ve sömürüyü kolay-
yerlerimiz tüylenir. Adette düzensizlikler laştırdı. Görünmez kıldı. 
yaşamaya başlarız. Uzun süre korunma 
bazen kısırlığa neden olur. Ama Bedenimizin en önemli özelliği doğur-
istenmeyen hamilelikleri yaşamaktan, ganlığımızdır  Tıp alanında yapılan 
bıçak altına yatarak kürtaj olmaktan çalışmalar sayesinde patriyarkanın 
kurtuluruz. Tüm bu yöntemlerin doğurganlığımız üzerindeki eli, kontrolü 
bedenimize ve ruhumuza getirdiği yük daha çok sağlıyor. Aristo'dan Hipokrat'a 
istenmeyen hamileliğe ya da kürtaja göre ve Soranus'a kadar birçok bilim insanı 

ise  hamile kadının iş  verimini  devede kulak elbette.  Hatta bu hamileliğin önlenmesine dair çalışmalar 
düşüreceğinin hesaplanmasıdır. Bugün yöntemlerden bazılarının kullanımının yapmışlar.
bir iş yerine yapılan başvurularda “ne çeşit l i  kanser türlerini önlediği  
zaman anne olmayı düşünüyorsunuz?” açıklanırken bazı kanser türlerini de Savaşlarda ve üretimde kullanılacak 
sorusu iş olsun diye sorulmaz.tetiklediği her nedense gizlenir. Bu tür insana duyulan ihtiyaca göre doğur(ma)-
    açıklamaları okurken “Neden erkekler mak geleneklerle, yasal düzenlemelerle 
Gerekli görüldüğünde işten ilk çıkarı-için doğum kontrol araçları üretilmez ki!” kontrol altına alınmış. Bazen düşük 
lanlar, sokaktan ilk uzaklaştırılanlar,  eve diye düşünmekten kendimi alamam.yapmak, kürtaj gibi hamileliği sonlan-
ilk gönderilenler kadınlardır. Çünkü     dıran biçimlere izin verilmiş bazen ağır 
erkek egemen sistem kendisini koru-Üzerimize giydirilen rollere ait giysiler, cezalarla bunların önüne geçilmiş. 
yabilmek için en alt tabakadaki erkeği as-kontrolü derinleştirir. Ne zaman  “ucuz” Bekaret kemeri, kadın sünneti gibi ilkel 
gari ölçüde korur, ev içindeki otoritesini emeğe ihtiyaç duyulsa patriyarkanın eli yöntemlerle hem doğur(ma)mak hem de 
sarsmamaya özen gösterir. Kadının devreye girer. Kadın, aile-ev ortamından kadının cinselliği özgürce yaşaması 
emeğine ihtiyaç duyul-madığında kadın-sokağa, iş yerlerine çekilir. Harıl harıl engellenir.
ev ilişkisi pekiştirilir. Kadının ev içi politikalar üretilir. İşte bunlardan bir 

emeği görünmezdir çünkü. 
Eski Çin'de kadınlar hamile 

Hamile kalınmasının önü açılır. 
kalmamak için vajina içine civa 

Bu yüzden de doğum kontrolünü 
zerk ediyorlardı ve erken yaşta 

sağlayan araçların üretimi 
ölüyorlardı. Eski Mısır'da yağa 

düşürülür, ücretleri yükseltilir, 
batırılmış süngerle vajina yolunu 

ulaşımı zorlaştırılır. 
tıkıyorlardı. Hamile kalmanın, 

   
ç o c u k  d o ğ u r m a n ı n  v e y a  E m e ğ i m i z i n  k o n t r o l ü n ü  
d ü ş ü r m e n i n  t ü m  r i s k i n i  s ağ layan  doğum kon t ro l  
taşıyanlar onlardı. 19.yüzyılın yöntemleri bizi  “koruyor” ve 
ikinci yarısından sonra tekno- “özgürleştiriyor” olsa da erkeğin 
lojik gelişmelere paralel olarak bedenini kontrol etmesinin 
ve daha sistemli biçimde doğum önünü açmıyor. Erkek, cinselliği 
kontrol yöntemleri çeşitlendi. keyfince, sorumsuzca, bencilce, 
Ancak bu yöntemlerin yüzde hoyratça yaşamaya devam 
doksanı bedenimiz üzerinden ediyor. Cinsellik erkek lehine 
geliştirildi. Peki neden? Bunun daha çok metalaştırılıyor; 
nedeninin kadın bedeninin erkek mekandan, zamandan ve duygu-
bedenine göre dıştan müdahale- dan koparılıyor.tanesidir doğurmamızın kontrol altına ye daha uygun olması olduğunu 

alınması ile ilgili yapılan çalışmalar. söyleyebiliriz. Peki bunun üstünü azıcık Hamile kalırsam ya da kalamazsam Bunun için az çocuğa sahip olmanın kazıyıversek önümüze başka nedenler korkusu ile yaşanacak tüm sıkıntı, önemi anlatı l ır.  Doğum kontrol  çıkar mı acaba? sömürü ve patriyarkanın bedenimiz araçlarının üretimi arttırılır. Ulaşabilirliği 
üzerindeki işgali son bulmalıdır. Erkek-kolaylaştırılır. Ücreti düşürülerek rahat Doğum kontrol yöntemlerinin çeşitlen- lerin de kullanacakları doğum kontrol alımı sağlanır. Çünkü çalışan kadının mesi ile cinselliği “özgürce”, “sınır- yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanı-hamile kalması işverene artı yük sızca” yaşamaya başladık. Ancak bu mının yayınlaştırılması önemlidir. Öyley-demektir. Doğum izni, emzirme izni, durum patriyarkanın kadınlara verdiği bir se ilk önce en yakınımızdaki erkeklere  kreş, çocuk bakım odası gibi şartların sus payı olsa gerek;  ya da bazen ortaya yüzümüzü çevirsek mi!!!   yerine getirilmesi demektir. En önemlisi çıkarılanın istenmeyen yan etkisi gibi bir 

.
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Yağlı süngerden spirale...
Emeğimizin kontrolünü sağlayan doğum kontrol yöntemleri bizi  “koruyor” ve 
“özgürleştiriyor” olsa da erkeğin bedenini kontrol etmesinin önünü açmıyor

İlkbahar Atılgan
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B
üzerine çıktı. Bu bir tesadüf değil. Kadın yürütmek. Türkiye'de sistem dışı 
grupları, eğer bulundukları yerde bir feministler kurultaya alternatif başka 
dayanışma merkezi yoksa önce kadına oluşumlar yaratamadığı sürece –bu da u yazı, her yıl yapılan Sığınaklar 
yönelik şiddetle baş etmeye çalışıyor. ayrı bir tartışma olarak aklımızda kalsın, ve Da(ya)nışma Merkezleri 
Ayrıca özellikle büyük şehirler dışındaki çünkü alternatif, daha geniş bir alanda Kurultayı’nın, kadın kurtuluş 
dayanışma merkezi faaliyeti kadın mücadele olanakları üzerinde tartışan mücadelesi açısından ne derece önemli 
gruplarına, başka gruplarla iletişim genel bir kurultayın örgütlenmemesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak ve 
olanağı ve devletle kurdukları ilişkide için de bir neden yok- bu kurultayın bu vurgulamak içindir. Feminist Politika 
meşruiyet sağlıyor. biçimiyle elzem olduğunu söyle-dergisinin ilk sayısında “bayanların” 
 yebil ir iz .  Bu hayati  bir  konu.  Sığınaklar Kurultayı  başlığıyla 
11 yıldır yapılan kurultaylara devlete Feministlerin mücadelesi ile devletin de kurgulanan yazı üzerine bir yazı da ben 
bağlı kurumlardan kadınların katılması, gündemine giren, devlet nezdinde kaleme almak istedim. Mor Çatı'da 
hareketin gücünü göstermesi ve meşruluk elde ettiğimiz bir konu, ancak politika yaparken önemini hissettiğim 
varlığını meşru kılması açısından hâlâ kadınlar öldürülmeye devam sığınak kurultaylarının kıymetini ve 

ediyor. 4320 sayılı yasa gibi, TCK'daki kadınlarla dayanışmanın önemini 
maddelerin değiştirilmesini sağlamak sizlerle de paylaşmak istedim. Kanımca, 
gibi, başbakanlık genelgesi gibi ciddi büyük şehirler dışında kurulmuş kadın 
öneme sahip kanunların biz kadınların gruplarının birbirleriyle buluşabildikleri 
hayatları için ne derece önemli olduğunu en geniş zemin olan kurultaya; hareketin 
unutmayalım. Hâl böyle olunca, sahip çıkmasını, 11 yıllık sürecin 
sığınaklar kurultayının bu güne kadarki bütününü göz önünde bulundurarak 
kazanımlarını ve kadınlarla dayanış-değerlendirmek büyük önem taşıyor.
masını da es geçemeyiz. 
 Kurultay 11 yıldır, bağımsız kadın 
Kurultaya katılan, kendisine feminist kurumları tarafından örgütleniyor. 
diyen pek çok kadının feminist Sığınak ve da(ya)nışma merkezi 
yaklaşımlarında elbette farklılıklar var. faaliyeti yürüten bağımsız kadın 
Kurultay onları/bizi belirli bir zeminde grupları duydukları ihtiyaçla her yıl 
bir araya getiriyor. Kurultaylar sosyalist Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri 
feminist bir kadın için tam anlamıyla Kurultayı'nı düzenliyor. Nedir bu 
doyurucu olmayabileceği gibi, örneğin önemli. Kurultay bileşenleri içinde, ihtiyaçlar? İller arası ilişkilerin takibi, 
Kürt kadınların ihtiyaçlarının da tam yapısını STK mantığıyla işleten kadın benzerl ikler in ve farkl ı l ıklar ın 
karşılığı değil. Bu durum, İslamcı ya da kurumları olduğu gibi sistem dışı görülmesi, deneyimlerin paylaşılması, 
Kemalist kadınlar açısından da geçerli. devrimci bir hat üzerinden yürüten zorluklarla baş etme ve mücadele 
Burada kadınların aile içinde kadına kurumlar da var. Ve bu kadınlar ortak bir yöntemlerinin ortaklaş-tırılması. 
yönelik şiddete karşı mücadele ederken, mücadele verebi-liyorlar. Burada temel Belediyelerin ilgili birimler-inin, Sosyal 
birbirlerini anlamalarını sağlayacak bir kriter, kadınların aile içinde yaşadıkları Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
olanak yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir erkek şiddetine karşı mücadele (SHÇEK) görev-lilerinin katılımcı 
ihtiyaca üstten bir bakışla küçümseyici olduğu kurultay, kadına yönelik şiddete 

karşı mücadele eden aktivistlerin ciddi 
bir beslenme kaynağı. Kendi adıma 
b u n u n  d o ğ r u d a n  d a y a n ı ş m a  
merkezlerinde politika yapmayan 
aktivistler açısından da besleyici 
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, 
kurultaylar devletin uygu-lamalarını en 
yakından izleyebildiğimiz, feminizmle 
yeni karşılaşan kamu çalışanları (az 
sayıda da olsa sosyal hizmet uzmanları 
bu kurultaya kendi istekleri ile katılıyor 
ve gerçekten de kurultaylar aracılığıyla 
kadın hareket-inden etkileniyor) ile de 
buluştuğumuz bir alan. Burada kamu 
çalışanları ile ilişki kurmak pratik 
süreçlerde büyük kolaylık sağlıyor. 

Kurultayın ilk yıllarında aile içi şiddete 
karşı mücadele eden kadın grubu sayısı 
5-6 iken, son kurultayda bu sayı 90'ın 
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Sığınaklar kurultayı gereklidir!

Özgür Can Sunata

TARTIŞMA

Kurultaylar devletin uygulamalarını en yakından izleyebildiğimiz, feminizmle 
yeni karşılaşan kamu çalışanları ile de buluştuğumuz bir alan

Sığınaklar kurultayı 
öyle basitçe 'para 

bulduk herkes gelsin' 
türünde 

örgütlenmiyor. 
Paranın temin 

edildiği fon 
kuruluşları uzun 
uzun tartışılıyor



konuya özellikle burada değinmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Sığınaklar kurultayı öyle basitçe 'para 
bulduk herkes gelsin' türünde örgüt-
lenmiyor. Paranın temin edildiği fon 
kuruluşları uzun uzun tartışılıyor. Daha 
önce ara bir kurultay yapmak için 
Soros'a bağlı bir fon kurumundan para 
temini büyük tartışma yaratmıştı. Bu 
yıla kadar Heinrich Böll Stiftung 
Derneği kurultaya fon sağlıyordu. Bu yıl 
ilk kez başka bir kuruluştan fon alındı. 
Her yıl farklı bir yerde farklı bir kadın yaklaşılmamalı. Belediyelerin sığınak 
kuruluşu kurultayı düzenlediğinden fon açmaya zorlanması, sığınak ve daya-
alınan bu kuruluşla ilgili kurultayın nışma merkezlerinin hangi yöntemlerle 
düzenlendiği yerdeki kadın kuruluşuna işleyeceği, nasıl bir mimari düzen-
ilk kez bu yıl belki biraz daha fazla lemenin olması gerektiği vb. somut 
inisiyatif verildi ve bu fon kurumu pratik ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili 
yeterince tartışılmadı. Çünkü bir kararlar da biliyoruz ki aslında politik. 
bütçenin bulunması, pek çok kadın Kurultay gündemleri sadece bununla da 
örgütünün zaten ekonomik zorluklarla kalmıyor. Kürt kadınların yoğun 
aç ık  tu tu lmaya  ça l ı ş ı l d ığ ı  da  yaşadıkları bölgelerde Kürtçe başvuru 

ve sendikaların daya-nışmasına tanık düşünülürse, katılımın olabilmesi için alınması ve kadın mücadelesinin 
olduk; kadın kurumları atölyeler için gerekli. 2 yıl önce İstanbul'da zorlukları, bunun için beraberce çözüm 
kendi mekânlarını verdiler. Başka bir yaptığımız kurultayda ise yine çok arayışları, sosyal güvensizlik yasasının 
düzenleme de yapılabilirdi. Bu k ı s ı t l ı  b ü t ç e l e r  i l e  k u r u l t a y ı  kadınlara olan olumsuz etkisine karşı 
İstanbul'daki kadın kurumu sayısının ve gerçekleştirdik. Çeşitli meslek odaları mücadelenin nasıl büyütülüp güçlen-
hareketin gücünün de fazla olmasıyla dirileceği, namus cinayetleri konusunda 
çok ilişkili bir durumdu. Ayrıca, şimdiye mücadele yöntemleri kimi zaman 
kadar olduğu gibi bu kurultayda da fon uzmanların da katılımıyla, kadın 
kuruluşunun temsilcisi atölyelere aktivistlerin karşılıklı tartıştığı konular 
alınmadı, sonuçlar üzerinde herhangi bir arasında.
etkisi olmadı. 

Burada elbette kurultayın nasıl ve hangi 
Atölyeler demişken kurultaya katıl-bütçelerle örgütlendiğinden bahsetmek 
mamış kadınlar açısından da bunların gerek. Kurultaya Türkiye'nin dört bir 
ayrıntısını belirteyim. Kurultayın ilk yanındaki 90'ı aşkın kadın kurumundan 
günü tanışmaya, yeni kurulan kadın kadınların ve pek çok bağımsız kadın 
gruplarına ve tebliğlere ayrılıyor. aktivistin katıldığından bahsetmiştik. 
Tebliğler asıl olarak deneyim payla-Kurultaya katılan kadın kurumlarından 
şımlarına dayanıyor. İkinci günü mutlaka 1 ya da 2 kişinin yol, konaklama 
atölyeler yapılıyor. Atölye çalışmaları ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor. 
kadınların deneyimlerini en verimli Katılımın tüm bölgelerden  eşit oranda 
yöntemle paylaşacakları bir yöntem artmasında kurultaya verilen bütçe 
olarak değerlendiriliyor. Atölyeler asıl desteği ve kurultayın her yıl başka bir 
olarak alan çalışması ve aktivistlerin ilde yapılması kuşkusuz ki etkili. Bu 
ihtiyaçlarına göre oluşturuluyor. 
Alandan bilgi-deneyim paylaşımı 
sağlamayı ve yeni yaklaşımları-
yönelimleri tartışmayı hedefliyor. 
Bununla birlikte, elimizdeki deneyimin 
politikaya dönüşmesi, güncel feminist 
politika, kadına yönelik şiddetle ilişkisi 
dolayımlı gibi duran konular üzerine de 
atölyeler yapılmakta. Ve bu atölyeler 
tüm kadınlara açık olarak gerçek-
leşmekte. Böylece, cinsiyetçi polit-
ikalara karşı birlikte karşı koya-
bileceğimiz ortak noktalarımız açığa 
çıkıyor. Sonuç olarak; yıllardır kadın 
hareketinin beslendiği ve beslediği 
Sığınaklar Kurultayının, sürekliliğini 
koruması ve etki gücünü arttırması tüm 
kadınların lehine olacaktır.
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Burada kadınların aile 
içinde kadına yönelik 

şiddete karşı mücadele 
ederken, birbirlerini 

anlamalarını 
sağlayacak bir olanak 
yaratılmaya çalışılıyor

Belediyelerin sığınak 
açmaya zorlanması, 

sığınak ve dayanışma 
merkezlerinin hangi 

yöntemlerle işleyeceği, 
nasıl bir mimari 

düzenlemenin olması 
gerektiği vb somut 
pratik ihtiyaçlar ve 

bunlarla ilgili kararlar 
da biliyoruz ki aslında 

politik

TARTIŞMA



İ
lk olarak Desa direnişi için yapılan 
eleştirilerin yazılı hale gelmesini çok 
önemsediğimi söylemek isterim. 

Böylece 'söz uçar yazı kalır'dan yola 
çıkarak, sözlerimizin uçmayacağı bir 
ortamda tartışma olanağı sağladığı için 
Gülnur'a teşekkür ediyorum.

Gülnur, Feminist Politika'daki yazısında, 
Desa'da işten atılan kadın işçilerin 
talepleri arasında özgül, kadın olma-
larından kaynaklanan talepler olmadığını 
söylüyor ve ekliyor: “Bu koşullarda 
feministlerin ve bağımsız kadın 
hareketinin bence yapması gereken, neo-
liberal politikalarıyla kadın erkek tüm 
emekçilere hayatı dar eden kapitalizme 
karşı, ezilenler arası bir dayanışma 

tikaların kendisi de cinsiyetçi değil mi? kadın politikasını gör(e)meyip, sadece 
kurmak, feministlerin de içinde 

Biz feministler, kadınları daha az ücretle kapitalizme karşı ortak mücadeleyi salık 
bulunduğu kadın hareketinin sınıf 

uzun saatler ya da yarı zamanlı çalıştıran, vermek ne kadar doğru ve gerçek? 
hareketiyle dayanışmasını göstermek 

sendika, kreş ve sosyal devleti yok eden 
olmalıydı.” Ve soruyor: “Desa işçileriyle 

neo-liberal politikaların cinsiyetçiliğini Desa direnişine, sadece Emine Arslan ile 
dayanışmanın tümünü bir 'kadın 

görmezden gelip, kadın erkek herkesi dayanışmak, gücüne güç katmak şeklinde 
dayanışması' olarak nitelendirmek ne 

kapsayan ortak bir 'emekçiler' şiarıyla bakmak kanımca platforma haksızlık olur. 
kadar  doğruydu?  Bu  bağ lamda  

yetinebilir miyiz? Neoliberal politikalara Çünkü Desa direnişinde yer alan kadın 
kullanıldığında 'kadın dayanışması 

karşı kadın hareketinin sınıf hareketiyle işçilerin tutumları baştan beri patron ve 
kavramının politik içeriği zayıflamış 

buluşmasını önemsemekle beraber, Desa erkek işçiler tarafından hor görülüp 
olmuyor mu?”

direnişinde patriyarkal politikalara karşı aşağılanarak bu cinsiyetçi tutumların 
kendilerini olumsuz etkilediği yönün-

Bir feminist olarak, kadın ve erkek 
deydi. Fabrikada çalışan ve 30 yaşın 

işçilerin sınıfsal taleplerinden dolayı işten 
üzerinde olan kadınlar, yaşlarının 

atılmalarını sadece kapitalizm ya da onun 
geçtiğini düşünerek işlerinden olmamak 

neo-liberal politikalarıyla açıklamayı, 
için “400 de alsam yeter” diye düşü-

yani sadece kolay görünenle yetinmeyi 
nüyorlar. 'İtaatkârız ve itiraz etmiyoruz' 

doğru bulmuyorum. Çünkü hayatta 
diyorlar. İşyerinde, “kadınız diye temizlik 

kadınla erkeğin yan yana olduğu her yerde 
işleri de bize kalıyordu” diyorlar. 

cinsiyetçilik var. Biz feministler, o 
Kocalarının baskısıyla sendikaya üye 

görünmeyeni, yok sayılanı görünür kılıp, 
olmayan kadınlar var ve birbirleriyle bu 

onu ortadan kaldırmanın mücadelesini 
konuları konuşurken , “Kadın olarak bu 

veriyoruz. Feminist tarih bunun örnek-
tür baskılara hayır” diyorlar. Kadın 

leriyle dolu. Hal böyle olunca kadın ve 
oldukları için ucuza çalıştırıldıklarını, 

erkek işçiler arasında da olmak üzere, 
erkek işçilerin ücretlerinin daha fazla 

yine işçi kadınların patronlarla arasında 
olduğunu söylüyorlar. Direnişe yanla-

her zaman sınıfsal ve cinsiyetçi bir çelişki 
rında çocuklarıyla gidiyorlar. Emine 

olduğunu söylemekte sakınca görme-
Arslan, Desa'da işten kovulduğu andan 

mekteyim.
bahsederken;  “Bana hakaret ettiler. 
Bunları ben kadın olduğum için yaşadım, 

Aynı şekilde kapitalizmin çalışma 
erkek işçileri de işten çıkarıyorlar ama o 

hayatında kadınlar aleyhine patriyarkal 
kadar hakaret edip, bağırmıyorlar” diyor.

sistemle iç içe geçtiği bir durumda, nasıl 
 

yapacağız da, cinsiyetçiliği bir kenara 
Desa'daki sendika çalışmasını ilk olarak 

koyarak, sanki kadın erkek işçiler aynı 
başlatan bu kadınlar, başından beri 

hayatı yaşıyormuşçasına hep beraber erkeklerin cinsiyetçi tutumlarına karşı 
sadece kapitalist neoliberal politikalara olduklarını, sendikayı bunun için de 
karşı durabileceğiz? Neoliberal poli-
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Feminist politika açısından 
kadın direnişleri ve olanaklar

Kapitalizmin çalış-
ma hayatında 

kadınlar aleyhine 
patriyarkal sistemle 
iç içe geçtiği bir du-
rumda, nasıl yapa-
cağız da, cinsiyet-
çiliği bir kenara ko-
yarak, yok sayarak, 
sanki kadın ve erkek 

işçiler aynı hayatı 
yaşıyormuşçasına 

hep beraber sadece 
kapitalist neoliberal 

politikalara karşı 
durabileceğiz? 

Gülfer Akkaya*

TARTIŞMA

Cinsiyetçilik sadece kadın emeğinin az ya da çok olarak bulunduğu alanlarda değil, hiçbir şe-
kilde kadınların yer almadığı sektör ve alanlarda da mevcuttur. Kadın emeğinin yer alamadığı 
bu cinsiyetçi alanlarda da feminist politika yapmak çok anlamlı ve mümkündür

Fotoğraf:  Serra Akcan



istediklerini söylüyorlar. 

Emine Arslan kocasıyla sorun yaşamamış, 
bilakis kocası sürekli Emine'nin yanında 
hem evde hem de direnişinde. Düzce'de 
direnişte olan kimi kadınlar hem 
kocalarının hem babalarının, ağa-
beylerinin, mahallelerinin baskısı 
altındaydılar. Bu kadınlardan biri çarşıya 
çıktığında yolda kendisine “Sen ne yüzle 
sokağa çıkıyorsun” dediklerini aktarmıştı. 
Bir başka kadın işçi ise direnişe ancak 
babası ve erkek kardeşi evden çıkınca 
gidebildiğini ve onlar gelmeden eve 
dönmeye çalıştığını söylüyor. Az sayıda 
kadının kocası kendisine destek vermekte. 
Direnişte bulunan kadınların çoğu çok 
genç yaşta, inanan, başları örtülü ve daha 
evvel erkeklerle kamusal alanda (iş yeri 
hariç) nerdeyse hiç yan yana bulun-
mamışlar. Bu kadınlar şimdi Düzce'de, 
Sefaköy'de otoyol kenarında direnişteler. 
Bizler Düzce direnişini ziyaret ettiği-
mizde, kadın ve erkek işçiler direnişten 
önce aynı fabrikada çalışmalarına rağmen Parçalı ya da bütün fark etmez, feminist kadınlar da cinsiyetçi işbölümüne tabi 
birbirleriyle konuşmadıklarını, selam- siyaset yapabilecek bir zemin var mı? tutulabilir.
laşmadıklarını, ama şimdi birlikte diren- Desa'da oldukça var diye düşünüyorum.
diklerini ve böylece bir tabuyu daha Biz feministler cinsiyetçi iş bölümünün 
kırdıklarını belirtmişlerdi. Son olarak Gülnur neden Novamed ürünü olan ve sadece erkek işgücünün 

grevinin feminist politikaya ve kadın kullanıldığı tersanelere, uluslararası 
İşçi kadınlar Desa'da, hamile kadınların dayanışmasına uygun olduğunu şöyle taşımanın olduğu alanlara, şehir içi toplu 
tuvaletlerde uzun süre kaldıkları için açıklıyor: Novamed serbest bölge taşımaya vb. cinsiyetçi alanlara yönelik 
tuvaletlerin kilitlendiğini söylüyorlar. işletmesiydi ve serbest bölgeler ağırlıklı politikalar üretip, birçok kesimden 
Ancak belli saatlerde tuvaletler kulla- olarak kadın emeği üzerinden şekil- kadından aldığımız destekle sağladığımız 
nılabiliyor. Hamile kadınlar fazla mesai ile lenirler. Novamed'de kadınların direnişi, kadın dayanışmasıyla buralarda kaza-
günde 12-13 saat çalıştırılıyorlar. Kadınlar patriyarkal kapitalizmin kadınlara yönelik nımlar sağlayabiliriz… Biraz farklı da olsa 
ucuz işgücü. “Ustabaşılar ve diğer yönetici özgül baskı ve sömürü biçimlerine şu benzetmeden faydalanmak istiyorum: 
kadrolar kadınlara bağırıyor, aşağılıyor, karşıydı. Böylece “İşçi olmayan kadınlarla 80'lerde birahaneleri femi-nistler neden 
susmalarını istiyor, çünkü kadınlar işçi kadınların, patriyarkal kapitalizm bastılar? “Buralarda kadınlar yok, sen 
konuşmazmış” diye ekliyorlar. Başı örtülü içindeki farklı konumları arasında bağlantı burada içerken kadın nerede?”, diye 
kadınlar “köylü kezbanlar”, makyaj kurabilmeleri ve dayanışma içinde sordular. Bizim de tersaneleri basıp 
yapan, açık kadınlar da “aranıyor” diye patriyarkaya karşı çıkmaları mümkündü. buralarda neden kadınlar çalıştırılmıyor, 
erkekler arasında kadınlar yafta-lanıyor, Desa grevindeki kadınlar, kadın işçi kadınların bu işleri yapamayacağını iddia 
dalga geçiliyor. Ve kadınlar bu direnişle kimlikleriyle davranırken, Novamed edenler kim, hangi argümanla bunu iddia 
bunların da değişmesini istiyorlar. direnişindeki kadınlar işçi kadınlar olarak ediyorlar diye sormamız gerektiği 

davra-nıyorlardı. Bu farklılıklar ışığında kanısındayım. Feminist siyaset gizli ve 
Desa direnişinde benim en çok önem- şunu söylemek mümkün görünüyor: açık cinsiyetçiliği bulup çıkarır, bunu 
sediğim şey, biz kadınları yan yana getiren Nova-med'de 'kadın dayanışması' politik kadınların lehine çevirmek için çabalar. 
bu sürecin birbirimizi olumlu etkilemesi bir sloganken, Desa'da bu slogan poli- Cinsiyetçilik de kadınların olduğu-
ve birbirimizden karşılıklı olarak öğren- tikliğinden bir şeyler yitirdi, kadınların olmadığı her yerde fazlasıyla mevcut değil 
diklerimiz, yaşadığımız değişiklikler oldu. sadece kadın oldukları için birbirleriyle mi?
Bu bağlamdan bakınca kadın dayanışması dayanışabileceklerini varsayan bir slogana 
kavramının politik içeriğinin boşalması doğru evrildi” diyor Gülnur. Gülnur'un işçi kadın ve kadın işçi 
bir yana, ancak bu kadar dolu dolu bir ayrımından kastettiklerine yönelik sadece 
kadın dayanışması kavramı olabilir diye Biz feministler, feminist politikayı ve şunu diyeyim: Benim için hepsi aynı ve bu 
düşünüyorum. Zira ben, Desa'daki kadın kadın dayanışmasını elbette ilk olarak ayrımları doğru bulmuyorum. Patri-
işçilerle dayanışmak için “tümden” bir cinsiyetçiliğin çok net olduğu yerlerde, yarkaya karşı mücadelede tüm kadınlar 
“kadın dayanışmasından” bahsetmenin kadın emeğinin yoğunlaştığı alanlarda işçi kadınlardır. Bir de düzeltme. Gülnur 
g e r e k s i z  b i r  v u r g u  o l d u ğ u n u  gerçekleştirebiliriz. Feminist politikanın Desa grevi demiş, ama Desa direnişi 
düşünüyorum. Daha doğrusu bu vurguyu olması için cinsiyetçi politikaların olması olacaktı. Yıllar sonra Desa direnişini 
zorlama olarak nitelendiriyorum. Çünkü gerekiyor. Ama ben bunu Gülnur'un incelemek isteyenler için kafa karı-
ne çalışan kadın sayısı, ne o direnişin çıkış verdiği örneğin tam tersinden de şıklığını engelemek, tarihe doğru not 
nedenlerinin, ne de taleplerin tamamının gösterebilirim. Şöyle ki, cinsiyetçilik ya da düşmek için düzeltmek istedim.
kadınlarla ilgili olması koşulu bence zaten kadınların özgül sorunları, sadece kadın 
hem kapitalizm hem de patriyarkanın emeğinin ağırlıklı olarak yer bulduğu *: Desa Direnişiyle Dayanışma İstanbul 
olduğu bir yerde mümkün değil. Çünkü sektörlerde olmaz. Evet, buralarda Kadın Platformu üyesi
kamusal alanda kadın emeğinden cinsiyetçilik daha alenidir ama bununla da 
bahsederken kapitalizm ve patriyarkanın sınırlı değildir. Az sayıda kadının çalıştığı 
işbirliğini atlamadan bu işbirliğinin reel bir tekstil atölyesinde de kadınlara yönelik 
politikaya yansımasından bahsediyoruz. yoğun cinsiyetçi uygulamalar vardır ve bu 
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çıkıyor. Bütün bunlar canımızı sıkıyor ama en 

çok canımızı yakan anti- kapitalist, anti-
Üstelik sınıf, ırk, etnik köken, statü emperyalist mücadeleyi omuz omuza eminizm düşmanlığı günümüz 
ayırmadan erkekler arasındaki bütün verdiğimiz ve kendilerini muhalif, Türkiye'sinde türlü çeşit biçimde, 
farklılıkları yatay olarak kesen bir devrimci, solcu, emekten, özgürlükten kılık ve kılıfta karşımıza çıkan bir 
düşmanlık biçimi feminizm düşmanlığı. yana erkek yoldaşlarımız olarak tanım-olgu. Kendisiyle yaşamın her anında, her 
Aslında muhafazakar, İslamcı, faşist vb. layanlardan gelen düşmanlıklar oluyor. alanında karşılaşabilme olasılığımız 
kesimlerin ideolojilerini yaşama Bu düşmanlıklar da kendi içlerinde olmasına karşın en çok biz kadınların 
geçirmede kadınları ikincil olarak ko- farklılıklar taşımakla beraber en yaygın mücadele için sokağa çıktığımız, 
numlandırmalarının önemi yadsınamaz olanı verdiğiniz mücadeleyi küçüm-görünür olduğumuz, sözlerimizi, 
olduğundan mıdır nedir feminizm semek, aşağılamak biçiminde ortaya sorunlarımızı, meramlarımızı anlatmaya 
düşmanlıkları şaşırtmıyor. Tıpkı tesa- çıkanı. Onlar ne de olsa çok daha büyük, yeltendiğimiz her türlü platformda, 
düfen bir araya geldiğiniz kendilerini son çok daha kökleri derinde baskı, şiddet, mecliste, sokakta karşımıza çıkıyor. 

Örneğin, 8 Mart yürü-yüşlerinde 
kenarda durup seyrederken, adeta 
yı l lardır  el  değmeden korunup 
beslenmiş, artık içgüdüselleşmiş bir 
dürtüyle püskürtülen laf atmalarla, tam 
da sorguladığımız kadının eve, ev 
i ş l e r i n e  g ö m ü l m e s i ,  e m e ğ i n i n  

derece laik, çağdaş, ulusalcı-devrimci sömürü ilişkilerini sona erdirme gayreti görünmemesi anlayışını doğrular 
olarak tanımlayan,  muhtemelen içinde oldukları için (!) mücadelenize biçimde ortaya çıkıyor: “Önce yemek 
Atatürk'ün kadınlara verdiği haklarla burun kıvırma hakkını rahatlıkla pişirmeyi öğrenin siz”. Ya da 8 Mart için 
övünen bir grup mühendisin kadın kendilerinde görebiliyorlar. Ayrıca da sendikanızda basın açıklaması yapmaya 
mücadelesine dair birkaç söz ettiğinizde zaten günü geldiğinde, ken-dilerinin hazırlanırken, verdiğiniz metne göz atan 
biraz da hayal kırıklığına uğramış bir şaşmaz tahlilleri uyarınca devrim muhabir arkadaşın, “valla karım, annem 
bakışla “rica ederim hanımefendi olduğunda, kadınların bütün sorunları da benim başımın tacıdır o ayrı, ama bence 
feminist feminist konuşmayınız” uya- otomatikman çözülmüş olacak, e o kadının yeri evidir” diyerek ve de gevrek 
rısına şaşırmadığınız gibi. zaman bu tez canlılık, bu gayretkeşlik gevrek gülerek beyan etme ihtiyacını 

niye? “Tamam, kadınlar eziliyor, hissettiği “değerli” fikrinde ortaya 
dışlanıyor, ikincil konumdalar ama 
kardeşim şimdi sırası mı bunun, ama 
madem istiyorlar bir kenarda, ayağımıza 
dolaşmadan, asli işlerimizi aksatmadan 
yürütsünler mücadelelerini”. Bu arada 
sözü edilen asli işleri aksatmamak da 
öyle çok kolay olmuyor; kimi zaman 
kadınlarla beraber yapacağınız etkinlikte 
kullanacağınız mekan aslında çok 
önemli birtakım toplantılara ayrılmıştır, 
kimi zaman da feminist mücadeleye 
ayır-dığınız zaman değersiz görülüp 
kolayca çok daha “önemli” başka 
faaliyetler için ayırarak değerli kılmanız 
istenir.

Bu grubun daha teorisyen, entelektüel 
kesiminde feminizm düşmanlığı, 
aşağılama, burun kıvırma olarak değil 
daha çok suskun kalma, yok sayma, 
görmezden gelme biçiminde ortaya 
çıkar. Bu arkadaşlarla uzun uzun 
konuşup feminist mücadelenin önemini 
filan anlatırsınız, size hak da verirler, 
ama bir yandan da lüzumsuz, tali işlerle 
ilgileniyormuşsunuz bakışlarından kur-
tulamazsınız. Bunlar aynı zamanda, 
dizinin dibinde oturup anlattığı her şeyi 
hülyalı bakışlarla dinlemek dururken ne 
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Feminizm düşmanlığı

Yaso

Feminizm düşmanlığı günümüz Türkiye'sinde türlü çeşit biçimde, kılık ve kılıfta karşımıza çı-
kan bir olgu. Üstelik sınıf, ırk, etnik köken, statü ayırmadan erkekler arasındaki bütün farklılık-
ları yatay olarak kesen bir düşmanlık biçimi feminizm düşmanlığı…

En çok canımızı yakan anti-kapitalist, anti-emperyalist 
mücadeleyi omuz omuza verdiğimiz ve kendilerini muha-
lif, devrimci, solcu, emekten, özgürlükten yana erkek yol-
daşlarımız olarak tanımlayanlardan gelen düşmanlıklar...



diye bunlarla uğraştığınızı anlamayan hikmetse bizleri ittirme kaktırma 
bakışlardır da. taktikleriyle en arkalarda görmeye ya da 

konuşmanın en son sırasında duymaya 
Feminizm düşmanlığının bir başka ancak katlanabilirler. 
tezahürü olarak sıkça karşılaştığımız bir  
durum da, karma örgütlerimizde, Bu grup arasında birileri de vardır ki 
sendikalarımızda, partilerimizde, hakikaten kadınların “kendileri dışında” 
çoğunlukla erkeklerin, yaşadıkları birtakım hemcinslerince şiddete uğra-
iktidar hırsından kaynaklı grupsal, dıklarını, siyasetten, çalışma yaşamın-
örgütsel çekişmelerin gerçek neden ve dan, eğitim hakkından dışlandıkları 
sorumlularına odaklanmak, sorunlarıyla gerçeğini teslim ederler. Özellikle de 
yüzleşmek yerine feminizme ve kadınların kapitalist sistemden kaynaklı 
feministlere saldırmalarıdır. Ne de olsa baskı ve sömürüye maruz kalmaları 
gerçek sorunlarla uğraşmak hem güçtür, konusunda hakikaten duyarlı görü-
çetrefillidir, hem de feministlere saldırı nürler. Ama bu grubun özelliği de kadın 
her durumda son derece meşrudur, hatta mücadelesinin yönünü, biçimini, 
kimi zaman çekişen grupları ortak zamanlamasını kendilerinin belirleme 
düşmanlıkta buluşturması nedeniyle de istekleridir. Hatta içlerinden birinin 
faydalıdır. “kadın sorunu kadınlara bırakı-

lamayacak kadar önemli bir sorundur” 
Kimi emekten, emekçiden yana sen- tespitine şahit olmuştum. Onların 
dikalarımız, büyük ölçüde kadın düşmanlığı feminizmin kendileri için 
üyelerinin mücadeleleri sonucunda aşırı bir ucu temsil etmesinden, anti- 
kadın mücadelesine bütünüyle ar- kapitalist, anti-emperyalist mücadeleyi 
kalarını dönemezler, düşmanlıklarını bölen bir özelliğe sahip olduğu 
diğerleri kadar rahat ortaya seremezler. iddiasından kaynaklanır. Sıkça kadın 
Hatta kadınlara yönelik ayrımcılık çalışmasının gerekliliğinden söz etmekle 

beraber kökleri son derece derinlere 
konusunda kurultaylar düzenlerler, beraber bundan kastedilen esas olarak 

uzanan ve türlü çeşit iktidar biçimlerini 
broşürler, ciltler dolusu kitaplar basarlar, kadınların örgüte kazandırılması 

de içeren bir sistemdir. Bununla da 
türlü çeşit zeminlerde kadınların sen- çalışmasıdır. İlaveten, kadınların vitray, 

yetinmiyoruz ve diyoruz ki; kadınlar 
dikalarda aktif olma, siyasete katılma ahşap boyama, takı yapma gibi 

arasındaki sınıfsal, etnik vb. farklılıklar, 
hakkından söz ederler; ama sözgelimi faaliyetlerde bulunmaları kadın çalış-

kaderin bir oyunu olarak değil patriyarka 
kadınların sendikal müca-deleye ması adı altında değerlendirilir ve 

ile kapitalizmin eklem-lenmesi sonucu 
katılmasının önündeki en büyük engel özendirilir. Partiye, örgüte para toplama 

ortaya çıkıyor. Bu oyunu bozmak için de 
olan cinsiyete göre bölünmüş bakım ihtiyacı olduğunda yine kadınlar, bu defa 

kadınların politik bir özne olarak 
emeğini ortadan kaldırmaya yönelik bu kurslardan edindikleri be-cerilerle 

davranmalarını sağlayacak mücadele 
kreşler, bakımevleri açmaya asla küçük çapl ı  t icar i  faa l iyet lere  

biçimlerinin harekete geçi-rilmesi 
yanaşmazlar. Maazallah kadınlar ya yönlendirilir, kendilerinden el emeği, 

gerekiyor. 
iyiden iyiye güçlenip iktidarlara ortak göz nuru ile ortaya koydukları bece-
olurlarsa! rilerine bir de pazarlama becerisi 

Dolayısıyla diyoruz ki, cinsiyet 
eklemeleri beklenir. Bu grup feminizm 

eşitsizliğini ortadan kal-dırmak için 
Bu grubun bir başka özelliği de kürsü düşmanlığını istikrarlı ve ısrarlı bir 

sadece kadın olma teme-linde bir 
merakı şeklinde ortaya çıkar. Çok biçimde sürdürmede gücünü büyük 

dayanışma ilişkisi yetmez, bu ilişki 
istemeseler de, mücadelelerimiz so- ölçüde kadın yoldaşlarının da feminizm 

feminist bir politika, bir başka deyişle 
nucunda artık görmezden geleme- düşmanı olmasından alır. Kadın-erkek 

kadınlarla erkeklerin yaşamı geliş-
yecekleri kadın kitlesine hoş görünmek, eşitliğini hayata geçirme konusunda pek 

tirmek, güzelleştirmek için gerekli olan 
batılılaşmak, çağdaş görünmek adına biz çok kadına kıyasla çok daha dik duran bu 

her türlü kaynaktan eşit biçimde ya-
kadınları da kürsülerine kabul ederler; kadınlar için kadın mücadelesinin 

rarlanmaları için ortaya koyduğumuz 
ama su uyur düşmanlık uyumaz, ne sınırıdır feminizm, yanına bile yaklaşıl-

politikalar dolayımıyla kurulur. Bu 
maması gereken bir sınır. Onlar için 

mücadele içinde kapitalizmin kadınlara 
feministler cinsellik meselelerine, beden 

özgül şiddet, baskı ve sömürüsüne karşı 
politikalarına kafayı takmış iflah olmaz 

mücadelesi de vardır, çalışma yaşamına 
bir grup canı sıkılan kadınlardır, hem 

eşit olarak katılma ve bütün yasal 
devrimciliği feminizmle “yumuşat-

düzenlemelerin eşit biçimde yapılması 
mayı”, “sulandırmayı” kim ister?

için verilen mücadele de. Ayrıca çok 
önemli bir şey daha diyor feminist 

Pekiyi bütün bu düşmanlıkların hede-
politika; biz kadınların içinde yaşadığı 

findeki feministler olarak ne isti-yoruz, 
ve kapitalist sisteme göre çok daha köklü 

ne diyoruz, ne yapıyoruz da bunca kem 
bir erkek egemen sistemin içinde 

gözü üstümüze çekiyoruz? Efendim, 
biçimlenmiş, belirlenmiş, her gün 

aramızda birtakım farklılıklar var elbette 
yeniden belirlenmekte olan bede-

ama temelde, esas olarak biz feministler 
nlerimizin kurtulması için mücadele 

diyoruz ki: Tarihsel olarak farklı görü-
etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, sevgili 

nümlere bürünse de cinsiyet eşitsizliği, 
düşmanlarımız, gördüğünüz gibi işimiz 

başka eşitsizliklere gömül-müş, onlar 
çok, yolumuz uzun, rica etsek de gölge 

ortadan kalkınca ortadan kal-kacak bir 
etmeseniz.

eşitsizlik olmayıp; farklı tarihsel 
dönemlerde farklı biçimler almakla 
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Ann Hibbins’in idamı

Daha teorisyen, 
entelektüel kesim-
de, feminizm düş-

manlığı, aşağılama, 
burun kıvırma 

olarak değil daha 
çok suskun kalma, 

yok sayma, 
görmezden gelme 
biçiminde ortaya 

çıkar



E
mesi hedefinde feminizmle ortak-
laşması bakımından feminizmin 
“kardeş hareketi” olarak da anabilece-rkekler hayatlarımızda hangi 
ğimiz eşcinsel hareket, geleneksel konumlarda yer alırlar? Baba, 
cinsiyet rollerini farklı bir düzlemde oğul, ağabey, koca, sevgili ilk 
tartışmaya açarak “tek bir erkeklik yok, akla gelenler. Çemberi özel alanla-
erkeklikler var” diyerek dile getirdi rımızdan kamusallığa doğru genişletti-
itirazını (Bu arada, eşcinsel hareket ğimizde konumlar çeşitlenir. Zaten bi-
içindeki erkek eşcinselliğinin egemen-zim özel alanımızın erkekleri, bir baş-
liğini, lezbiyenlerin görünmezliğini kasının kamusal alanının erkekleridir 
anmadan de geçmek olmaz!). ya da tam tersi… Otobüs şöförü, bak-

kal, iş arkadaşı, patron... 
Feminizm yanlısı erkeklerin de kat-
kılarıyla “erkeklik” cinsiyet tartışmaları Erkeklerin kamusal alanın tamamını 
içinde belirgin bir konum kazandı. işgal ettiklerini düşünecek olursak bu 
Diğer taraftan feministlerin kadını liste uzar da gider. Bütün bu toplumsal 
odağa alan haklı yaklaşımının konumlar ve roller aslında erkekliğin 
kendiliğinden bir sonucu da, erkeklikle farklı görünümlerini içeriyor.  Bize 
ilgili tartışmaların yine erkeklerin eline erkeklerin yekpare bir güruh olmadığını 
bırakılmasına neden oldu. Feministler farklı toplumsal pratiklerle oluştuğunu 
milliyetçilik, militarizm ve ulus-devlet söylüyor. Kadınlar olarak gündelik 
gibi “erkek” ideolojileri ve yapıları hayatlarımızdan bize çok tanıdık gelen 
inceleyerek dahil oldular erkeklik bir deneyimi kavramlaştırıyor “er-
tartışmasına. keklik”: Patriyarkal tahakkümün top-

lumsal yaşamda farklı biçimlerde ve yetinin toplumsal olarak kurulduğunu, 
Erkekliğin fiziksel güç, cesaret, düzlemlerde kurulabileceği gerçeğini. toplumsal yaşamı anlamadan cinsiyet-
yiğitlik, kahramanlıkla özdeşleşen ler arası eşitsizliği kavrayamayacağı-
toplumsal tanımlarının, bu özelliklerin Erkeklik kavramı, 1970'ler Av- mızı işaret eder. Patriyarka kadınları 
erkek özneleri nasıl birer “kahraman rupası’ndaki eşcinsel mücadelesinin bir baskı altına alan sistemin adıysa 
askere” ya da “yiğit vatansevere” kazanımı. Cinsiyet rejiminin dönüş- erkeklik (ve dahi kadınlık) bu sistemin 
dönüştürdüğünü gösterdiler. Çocukken hangi toplumsal yapıp etmelerle 
oyuncak silahlarla, maket savaş işlediğini anlatıyor bize. Erkeklik, aynı 
uçaklarıyla erkekliğe adım atanların, zamanda, farklı bir cinsiyet rejiminin 
büyüdüklerinde egemenlerin paylaşım potansiyelini de hatırlatan bir kavram. 
savaşlarında vatanseverlik ve kahra- Eşcinsel ve feminizm yanlısı erkeklerin 
manlık gerekçeleriyle tereddüt etmeden “farklı bir erkeklik mümkün” diyerek 
ellerini kana buladıklarını anlattılar. anlatmaya çalıştıkları gibi. 
Artık erkekliğin; şiddetin, savaşın, 
ayrımcılığın, eşitsizliğin ideolojisinde Kadınları isyana davet eden erkekliğin 
işlevsel bir değeri olduğunu biliyoruz. bütün toplumsal alana yayılmış bin bir 

çeşit görünümüyse eğer, erkeklik 
Erkeklik, patriyarka ile kapitalizm üzerine bizim de söyleyecek sözümüz 
arasındaki bağımlılığı anlamak için de olmalı! Erkeklikleri kavramak patri-
anahtar bir kavram. Kadının ev yarkayı ortadan kaldırmanın koşulu 
dışındaki emeğini erkek emeğine göre olduğu kadar, kendi toplumsal 
değersizleştiren, “aynı işe düşük ücret” cinsiyetlerimizi, kadınlıklarımızı 
yasasını kadınların başına bela eden, anlamanın ve dönüştürebilmenin de bir 
kadının ev içi emeğini görünmez- gereği. Nasıl babalar, kocalar, 
leştiren erkeğin daha değerli olduğu sevgililer, oğullar, istiyoruz? Toplumsal 
fikri değil mi? Erkeklik, kapitalizmi tahakkümün kara listesini hazırlasak 
erkeklerden yana meşrulaştıran bir hangi erkeklikler, hangi gerekçelerle sı-
değer, bir norm olarak da gösteriyor ralanırlar? Biz patriyarkayı sorgular-
yüzünü. ken, yeni ve eşit bir dünya hayal eder-

ken önümüzde bir soru daha duruyor: 
Erkeklik, bizi tahakküm altına alan Nasıl erkeklikler istiyoruz?
erkeğe özgü bütün farklı toplumsal 
pratiklerin ortak adıdır. Erkek cinsi-
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Nasıl erkeklikler istiyoruz?

Berfin Emre

Kadınlar olarak gündelik hayatlarımızdan bize çok tanıdık gelen bir deneyimi kavramlaştırıyor 
“erkeklik”: Patriyarkal tahakkümün toplumsal yaşamda farklı biçimlerde ve düzlemlerde kurula-
bileceği gerçeğini

Erkeklik, bizi 
tahakküm altına alan 
erkeğe özgü bütün 

farklı toplumsal 
pratiklerin ortak 

adıdır. Erkek 
cinsiyetinin 

toplumsal olarak 
kurulduğunu, 

toplumsal yaşamı 
anlamadan 

cinsiyetler arası 
eşitsizliği kavra-
yamayacağımıza 

işaret eder



K
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı ödemeye mahkum etmektedir. Yani 
farklı işlem yapamaz. işveren iş sözleşmesinin sona ermesinde 

cinsiyet ve gebelik nedeniyle doğrudan ve amusal alanda kadın ve erkek 
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet farklı işlem yapamaz. eşitliğini düzenleyen maddeler 
nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırı-genel olarak Anayasa'da, Türk 
lamaz. Çok yeni bir düzenleme olan TCK'nın Ceza Kanunu'nda ve İş Kanunu'nda 

122. maddesindeki ayrımcılık yasağıyla bulunmaktadır.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu ilgili neredeyse hiçbir yargıtay kararı 
hükümlerin uygulanması, daha düşük bir bulunmamaktadır. Bu maddenin ihlali Anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 
ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. halinde soruşturmanın resen yapılacak maddesi  “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 

olmasına rağmen (yani Cumhuriyet siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
İş ilişkisinde veya sona ermesinde Savcısının soruşturma başlatması için ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmek-
yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı şikayet şartı aranmamaktadır) neredeyse sizin kanun önünde eşittir.” demektedir. 
davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti hiçbir soruşturma olmaması, aslında Bu maddeye 7.5.2004 tarihinde eklenen 

devletin kendi düzenlediği hukuku kendi bir fıkra ile “Kadınlar ve erkekler eşit 
eliyle ölü hale getirmesinden başkaca bir haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
anlam taşımamaktadır. Çünkü Ana-yaşama geçmesini sağlamakla yüküm-
yasa'nın 10. maddesine göre kadınlar ve lüdür.” hükmü de eklenmiştir.
erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 

e ş i t l i ğ i n  y a ş a m a  g e ç m e s i n i  Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 122. 
sağlamakla yükümlüdür. Savcılar maddesi, “Ayırımcılık yasağı” 

sadece her gün suç unsuru bulmak başlığı altında “Kişiler arasında 
için baktıkları gazetele-rin iş dil, ırk, renk, cinsiyet, özür-
ilanları sayfasına bir göz atacak lülük, siyasi düşünce, felsefi 
olsalar dahi yüzlerce kez TCK inanç, din, mezhep ve benzeri 
m. 122'nin ihlal edildiğini sebeplerle ayırım yaparak;
görecek-lerdir. TCK m. 122'e 
göre kişinin işe alınmasını a) Bir taşınır veya taşınmaz 
veya alınmama-sını cinsiyet malın satılmasını, devrini 
koşuluna bağlamak suçtur. veya bir hizmetin icrasını 
Oysa iş hayatında İş veya hizmetten yararlanıl-
K a n u n u  m a d d e  5 ' t e  masını engelleyen veya 
belirtilen “biyolojik veya kişinin işe alınmasını veya 
işin niteliğine i l işkin alınmamasını yukarıda 
sebepler  zorunlu  kı l -sayılan hallerden birine 
madıkça” koşuluna uyma-bağlayan,
dan, işe alımlarda cinsiyet 

göz önünde bulundurul-b )  B e s i n  m a d d e l e r i n i  
maktadır. Örneğin “erkek vermeyen veya kamuya arz 

avukat aranıyor”, “kadın edilmiş bir hizmeti yapmayı 
sekreter aranıyor”, “erkek reddeden.

mühendis aranıyor” ilanlarının 
tamamı TCK madde 122'yi ihlal c) Kişinin olağan bir ekonomik 

etmektedir. Ancak işverenler hiçbir etkinlikte bulunmasını engelleyen, 
hukuki yaptırımla karşılaşmadığı için biz kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar 
kadınlar için bu düzenleme-lerin de hapis veya adlî para cezası verilir.” 
somut bir faydası kalmamaktadır. hükmünü düzenlemiştir. Bu madde eski 

TCK'da bulunmamaktaydı. 
Sonuç olarak mevcut düzenlemeler çok tutarındaki uygun bir tazminattan başka 
yetersiz olmasına rağmen bu düzenle-Bu madde, İş Kanunu'nun 5. maddesinin yoksun bırakıldığı haklarını da talep 
meler dahi uygulanmamaktadır. Bu yasal eşit davranma ilkesi başlığı altında edebilir” hükmü ile uyum içerisindedir.
düzenlemelerin ötesinde, biz feministler düzenlediği “İş ilişkisinde dil, ırk, 
cinsiyetçi iş bölümünün ücretli emek-cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, Örneğin İş Kanunun 5. maddesine göre 
gücüne katıldığımızda da hangi işleri din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı hamilelik nedeniyle iş akdi feshedilen 
yapacağımızı belirlemesine de itiraz ayırım yapılamaz. kadın işçi, işverenden tüm haklarının 
ediyoruz.  Kadın işi erkek işi ayırımına yanında 4 aylık kötüniyet tazminatı 
karşı kampanyalar düzenleyerek örneğin İşveren, biyolojik veya işin niteliğine isteyebilecektir. Yargıtay da uygulamada, 
TCK m. 122 uygulamasını tartışılır hale ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işvereni, bu nedenle iş akdini feshetmenin 
getirebiliriz. Binlerce ilanı dökerek işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, hakkın kötüye kullanımı olduğunu 
savcılıklara suç duyurusunda bulunabilir şartlarının oluşturulmasında, uygulanma- belirterek ve Anayasa'nın 10. maddesine 
ve bu başvuruların takipçisi olabiliriz. sında ve sona ermesinde, cinsiyet veya atıfta bulunarak, kötüniyet tazminatı 
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Kanunda ayrımcılık yasak ama…
“Erkek avukat aranıyor”, “kadın sekreter aranıyor”  ilanlarının tamamı ayrımcılıktır. Ancak işveren-
ler hiçbir yaptırımla karşılaşmadığı için bu düzenlemelerin de somut bir faydası kalmamaktadır

Emine Erel
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eministler olarak yerel seçimlere bağımsız adayımızla katılmak, bize son derece değerli bir 
deneyim birikimi sağladı. İlk kez, yaşadığımız mekana, kente ve topluma ilişkin böylesine 
bütünlüklü bir feminist sözü birlikte söyleme olanağına sahip olduk. Öte yandan, 

politikalarımızı, propaganda araçlarımızı çok sayıda kadının katılımıyla ve kolektif bir çalışmayla 
oluşturduk. Ama kadınlar için yeterli katılım kanallarını oluşturabildik mi? Kadınlarla bu süreçte 
doyurucu bir iletişim kurabildik mi? Seçim çalışmalarını gerçekten feminist bir yöntemle mi 
sürdürdük, yoksa bildik seçim çalışması tarzlarına mı sıkıştık? Bu dosyamızın bir bölümünde bu 
sorulara ve daha birçoğuna yanıt aradık; seçim çalışmamızı hem içeriği hem biçimiyle 
değerlendirmeye, eleştirel bir süzgeçten geçirmeye çalıştık. Dosyanın bu bölümünü, 
yaşadığımız deneyimin gerek ileride katılacağımız başka seçimlere, gerekse genel olarak 
sürdüreceğimiz feminist politikalara ışık tutabileceğini düşünerek hazırladık. Kuşkusuz 
seçimlerin, kendi adayımızla katılmak dışında da feministleri ilgilendiren birçok yönü vardı. 
Dosyamızda, Adana'da DTP'den aday olan bir feminist arkadaşımızın kendi değerlendirmeleri de 
yer alıyor. Ayrıca DTP'li kadınların seçim çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme de var. Bunun 
dışında, seçim kampanyası sırasında feministlerin yaşadıkları afişleme, bildiri dağıtma 
maceralarının “içyüzü”nü ve gözlemci olarak görevli olan bir arkadaşımıza seçim günü 
yaşatılanları da dosyada bulabilirsiniz. Ve nihayet: Yakın zamanda yitirdiğimiz Türkel Minibaş 
aramızda olsaydı bu seçimlere feministlerin aday çıkarmasına ne derdi? 
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Talep etmekten talip olmaya: 
Yerel seçim deneyimi
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Seçim süreci üzerine konuşmalar

feminist 
   politika

Seçimlere neden katıldık? 

Politik sözümüzü 
nasıl oluşturmalıydık?

Feminizmin bütünsel 
bir projesi var mı?

Nasıl bir kampanya 
düşündük ve nasıl bir aday seçtik? 

Seçim dönemi yaklaşınca ne yapabiliriz 
diye konuşmaya başladık. Politik 
mücadelemizi  feminist ler  olarak 
veriyorduk. Feminizmin bir politika 
olduğunu ortaya koymamız gerekiyor 
diye konuştuk uzun uzun. Seçimlere 
bağımsız bir adayla katılmanın bunları 
açığa çıkarmak açısından anlamlı 
olacağına karar verdik. Hiçbir partinin, 
platformun eklentisi olmayacaktık. Kadın 
hareketi ve feminizm genellikle öznesi 
belli olmayan, üzerinde politik çalışma 
yapılacak, politik olarak yönlendirilecek 
bir tür kitle hareketi olarak algılanıyor. Biz 
feministler, basitçe “kadın sorunu” olarak 
tanımlanan bu alanı, erkek egemenliğine 
karşı mücadele verdiğimiz alan olarak 
tanımlayarak, kendimizi bu mücadelenin 
politik özneleri olarak ortaya çıkarmak 
istedik. Başka siyasetlerin kadın 
politikasını destekleye-cek yardımcı güç 
olmadığımızı, seçim programlarında alt 
başlık olmak istemediğimizi ilan etmiş 

sözün radikalliğini ortaya koymak için mi, herkesin ortaklaşabileceği bir aday olduk. 
önemli bir imkân bulunmuştu kimimize olması açısından önemliydi. Feminizm 
göre. Aile'nin ve iffetli/iffetsiz kadın bilgisi de tek başına kaldığı durumlarda Feministler olarak kendimizi politik 
ayırımının patriyarka içindeki kritik doğru biçimde kendini ifade edebilecek açıdan geliştirmemiz için de bir seçim 
önemi ortaya konmuştu. Bu yerel seçim düzeydeydi.  kampanyası deneyimi kazanmanın önemli 
çalışmasında ise sözümüzün daha çok olduğunu düşündük. Öte yandan seçim 
yerele hapsolduğunu, radikal yanımızın dönemlerinde politikaya ilginin daha fazla 
zayıf kaldığını düşünenlerimiz var.   olacağını ve sesimizin böylece daha çok 

Seçimlere girme kararı aldıktan sonra duyulacağını göz önüne alarak, feminiz-
Kendi adayımızı çıkarmak feminizmin bir yerel yönetimlere dair politik sözümüzü min görünürlük kazanması açısından 
üst aşaması olmasa da, bu şekilde oluşturmaya başladık. Ancak politik söz, anlamlı bulduk seçimlere kendi adayımız-
sözümüzü bütünlüklü bir biçimde ve aday çıkartma kararının altını dolduracak la katılmayı.  
doğrudan söyleme imkânı bulduğumuz sözdü. Karar alma süreci de çok erken ta-
değerlendirmelerimizde sıklıkla değinilen mamlanamadığından sözümüzü oluştur-Bir diğer açıdan, gündemdeki seçimin 
bir nokta oldu. Diğer siyasetlerden mak için çok fazla zamanımız olmadı. yerel seçim olması önemliydi. Yerel 
talepleri olan feministler olmaktan Politik sözü oluşturma toplantıları için za-siyasetin kadınların hayatına doğrudan 
vazgeçerek politik bir kopuş yaşamamızın man sınırımız olmasaydı, ortaklaştığımız değen bir alan olmasının bizi daha da çok 
öneminivurguladık, ancak bunun ileride noktaları daha çoğaltabilirdik ve daha motive edeceğini düşündük. 
başka bir adayı destekleme kararı almamı- güvenli bir propaganda dönemi yürü-
zın önünde bir engel oluşturmadığının da tebilirdik.  
altı çizerek... İstediğimiz, ileride kurul- 
ması muhtemel koalisyon ilişkilerinde eşit Aday çıkarma kararını kalabalık top-Biz, bütün toplumu dönüştürmeye tek 
politik özneler olarak yer alabilmekti. lantılarda almamış olmamız, içinde başımıza aday mıyız? Bu soruyu seçim 
Seçimlere  ka t ı lmış  o lmak bunu yaşadığımız dönemde feministlerin ortak döneminde daha çok sorduk kendimize. 
sağlayabil-menin garantisi olmasa da iş yapma iradesiyle ilgiliydi. Bu kararı Çünkü bu sefer yönetime talip oluyorduk. 
önemli bir adımıydı diye düşündük.   alırken daha önce birlikte iş yapmadığımız Bütün sorunlara feminizm içinden cevap 

bütün kadınları katarak karar veremezdik. veremeyebiliriz. Ancak, feminizmin erkek 
Seçim kararı alma sürecinde yeni insanları egemenliğine dair bütünlüklü bir tahlili ve 
katmak oldukça zor. Ancak feministlerin patriyarkal toplumu dönüştürmeye 

Seçim çalışmasını kolektif yürütmek de bütün gücüyle katıldıkları bir çalışma yönelik bütünlüklü politikaları var. Bu 
önemliydi. Seçim çalışmasında her an örgütlenemedi. Güçsüz olduğumuz bir politikalarla toplumun önüne çıkmak 
adayın ön plana çıkması ve kişiselleşmesi dönemde bu kararı aldık. İşlerin bizim açımızdan önemliydi. 
tehlikesiyle karşılaşabilirdik. Ülfet böyle aksamasını göze alarak daha çok tartışıp, 
biri olmayacaktı, biliyorduk. Ülfet itirazları daha çok konuşmak gerekiyordu Geçen seçim döneminde bir grup feminist, 
çalışmanın içinde yeri geldiğinde erimeyi belki de. Daha önceden toplanarak Ayşe Tükrükçü ve Saliha Ermez'in millet-
bildi. Ülfetin feminizmin özel bir yoru- tartıştığımız feminist forumlar güzel bir vekilliği adaylıklarını desteklemişlerdi.  
munda sivrilmemiş, kucaklayıcı feminiz- zemindi. Feminist tartışmaların yapıldığı “Vesikalılar” kampanyasında feminist 

Politik mücadelemizi feministler olarak veriyorduk. Feminizmin bir politika olduğunu 
ortaya koymamız gerekiyor diye konuştuk uzun uzun. Seçimlere bağımsız bir adayla 
katılmanın bunları açığa çıkarmak açısından anlamlı olacağına karar verdik
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web listesi bunun yerini alamaz. Feminist seçim çalışması dönemine bırakmaktı da bilmiyoruz. Beyoğlu'nda yaşadığını 
hareketin örgütlenmesi ve birbirine problemli olan.  bildiğimiz kadınlarla bir araya gele-
yaklaşması için feminist forumları medik. Kadınlara dokunmakta prob-
kullanılmaya devam edilmeli dedik Feminist bir kampanya, birbirimizin lemler yaşadık.  
kendimize.   deneyimleri üzerinden hareket eden, 

ortak bir temele sahip olduğumuzu fark Örneğin afişlemeye çok emek ve zaman 
ettiğimiz bir alan olabilirdi. Buna karşılık harcadık. Bu zamanda başka şeyler 
hayatımızın hiç değmediği kadınlarla konuşabilirdik. Afiş asmanın gereksiz 
toplanarak akıl verip akıl almak da olması değil, bunu hiç tartışmamış 

Seçime girmeden de bir sürü söz problemli olabilirdi. Hayatlarımızı olmamızdı sorun. Hiç tanımadığımız 
söyleyebilirdik. Tamamen bağımsız ve buluşturmanın yollarını aramalıydık, kadınlarla ilişki kurmak yerine, kostikle 
karşıt bir yerde durabilirdik; ya da karma aramalıyız.  yollara düşmek daha rahattı belki de. 
siyasetler içine feminist sözü sokmaya Kendimize sonradan sorduğumuz soru şu 
çalışabilirdik. Ancak bu siyasetlerin oldu; başka kadınlarla başka yolculuklara 
içinde yer almış olan arkadaşlarımızın Böyle bir çalışmada planlamanın önemini çıkmak gibi bir niyetle hareket ettik mi 
deneyimi bizi bu konuda umutsuzluğa gördük. Yapılacak çok fazla iş vardı ve gerçekten?  
düşürüyordu. “Hadi bir de kadın olsun” bunu yapmaya aday çok az kadın… Dışa-
diye bir toplantıya gönderilmek rıda kalanları kampanyaya çekmek için Mor İğne kampanyası için İstiklal caddesi 
istemiyordu bu gibi durumlara maruz harcanacak emek de yoktu, zaman da doğru bir yerdi. Oysa seçim çalışmasında 

İstiklal caddesi sınırlayıcı oldu. Baştan 
itibaren en büyük korkumuz İstiklal'e 
sıkışıp kalmaktı ve ne yazık ki biraz öyle 
oldu. Bunda zaman ve çalışan emek 
gücünün azlığı etken olduysa da bunların 
hesabını yapmamış olmak da bizim 
eksiğimizdi. Seçim arabasıyla bangır 
bangır gezmek hiç de feministçe değildi 
düşündüğümüzde. Çevreciyiz derken, 
gürültü kirliliğiydi yaptığımız çoğumuza 
göre. 

Seçimlerde aday çıkartmaya ilk karar 
verdiğimizde biz bunu propaganda 
amaçlı yapıyoruz demiştik. Propaganda 
ve örgütlenmeyi ayrı düşünmemeliydik. 
Diğer feminist kampanyalarda her 
zaman, propaganda dışardan yapılan bir 
şey değildir, deriz. Feminist bir seçim 
kampanyasında kendimizi farklı ka-
dınlarla beslemek kaçınılmaz değil mi? 
Aslında seçim de herkesin söz söy-
leyebileceği bir alan olabilirdi. Seçimler 
aracılığıyla feminizmin bir amacını 
yerine getirebilir ve kadınları buluş-
turabilirdik diye konuştuk. Bu kampanya 
feminist örgütlenmeye ilgili sorunları 
açığa çıkardı. Kadınlarla bir arada olmayı 
seçimlerden bağımsız düşünmeliyiz 
dedik kendimize. Seçime bağlı olmadan 
nasıl bir örgütlenme istediğimizi 
tartışabilir ve sonuçlar çıkarabilirsek, bir 
yol bulabiliriz. 

kalan arkadaşlarımız. Diğer alternatif ise, bulunamadı.  
Yaptıklarımızı hiç yapmamış olsaydık seçim çalışması sırasında edindiğimiz 
belki de bunları bu denli net görüp, deneyimlerden yoksun kalmamız Feminist bir seçim kampanyasının nasıl 
konuşamayacaktık, tartışamayacaktık. O anlamına gelirdi. olması gerektiği üzerine çok kafa yo-
nedenle bu yola çıkış, feminist mücadele ramadık. Kolektif olması gereği konu-
deneyimleri arasında kendi adına çok Feminist bir seçim kampanyası, kadınları sunda hem fikirdik; adayı öne çıkar-
önemli bir yerde. Attığımız her adımın da katmalı, vaatlerden ibaret olmamalı, mayarak politik sözümüzü ortak kurmaya 
kıymetini bilerek, bunlardan bir şeyler dedik en baştan itibaren. Çeşitli çalıştık. Ancak bu ortaklığın sınırları da 
öğrenmeyi başarabilirsek, bu seçim kadınların kendi taleplerini oluşturmala- belliydi. Diğer yöntemlerimiz üzerine 
çalışması özelinde dediğimiz gibi rının da önünü açmalı, hazır sözler çok düşünmeden bildiğimiz şeyi yaptık; 
“kazanan biz olduk” demektir.  götürmemeliydik. Hiç temasımız artık yeni yöntemler üzerine düşün-
 olmayan mahalledeki kadınlara nasıl meliyiz diye kararlaştırdık seçim sonrası 

gidecektik? Oradaki kadınlarla nasıl toplan-tılarımızda. Sözümüzü başka 
buluşacaktık? Mahallelerde diğer parti kadınlarla kuramamaktaki tek engel 
adayları gibi propaganda yapmak zaman değil. Mahalledeki kadınla nasıl 
istemiyorduk. Ancak bu buluşmaları iletişim kuraca-ğımızı bilmiyorduk, hâlâ 

Seçim kolay ama ondan önce kadınları 
nasıl bir araya getireceğimizi konuş-
mamız lazım

Peki ya kampanya süreci… 

Tekrar aday çıkarmak istiyor muyuz? 

“Seçim İçin Feminist Kolektif”ten 
bir grup kadın
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Neler yaptık, neler yapabilirdik?
Kampanyanın genel feminist sözlerimizi dile getirmekte bir araç olduğu yaklaşımı ile kampan-
ya süresince yerel politikaya dair feminist sözleri çoğaltmaya çalışmak arasında gidip geldik

feminist 
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F
eminist forumdan bir grup 
kadının seçimlerde aday olmamla 
ilgili önerisini kısa bir tered-

dütün ardından kabul ettim*. Öncelikle 
önerinin bir süredir birlikte politika 
yaptığımız kadınlardan gelmesi, bu 
nedenle yerel politikalarla ilgili de ortak 
bir çerçeve oluşturabileceğimizi, 
önümüze çıkabilecek sorunları, kritik 
noktaları görebildiğimi düşündü-
ğümden. Sonra da yeni bir yolculukta 
neleri biriktireceğimizi fazlasıyla merak 
ettiğimden. 

Mor Çatı'da politika yapan bir kadın 
olarak “sistem karşıtı” (genellikle 
“sistem dışı” terimi kullanılıyor ama 
birçok açıdan bu terim bana daha yakın) 
feministlerin bir araya geldiği bir 
platform benim için önemli. Kadına 
yönelik şiddete karşı mücadelede 
kendimizi projecilikten ayırabilmek, 
devletle ilişkimizde “kadın STK'lar” 
söyleminin bir parçası haline dö-
nüşmemek için yoğun çaba harcıyoruz. 
Yasalarda sağlanan değişimlerin çok 
önem taşıdığına inanmakla beraber, 
güçlü bir feminist hareketin bulunma-
dığı durumlarda bu kazanımların her an 
geri alınabilir ya da uygulanamaz 
olduğu gerçeği sıklıkla karşımıza 
çıkıyor. Bu nedenle eşitlik için mü-
cadele ederken, birbiriyle ilişkili 
parçalardan oluşan sistemi, dolayısıyla 
kurtuluş perspektifini gözden ırak 
tutmamaya çalışıyoruz. Feminist 
forumlar bunları tartışabildiğimiz, ortak 
eylemlerin örgütlenebildiği bir alan. 
Yerel seçimlerde bu forumlara katılan 
bir grup kadının aday çıkarması da bu 
çizgiyle son derece tutarlı. 

Seçim sürecinde çoğu kez yaptığımız ise başka bir yol açtı. Kısacası doğru ilişkin sözünün sınırlı kalıp kalma-
gibi kadınlar olarak farklı sorun- bildiğimiz şeyi yaptık, yapabildik. yacağı sorusuna da iyi bir yanıt olacaktı. 
larımızın altını çizmekle yetinseydik, Bunların önemini yadsımak mümkün Bunu yapamadık. Kentleşme konusuna 
farkındalık yaratmaya çalışmakla değil. odaklandık, ama bu alan kanımca 
sınırlamış olacaktık kendimizi. Bu kez diğerlerine oranla feminist sözün en az 
sözümüzü, değiştirebiliriz, değiş- Eksiklerimiz de vardı tabii. Tartışmamız kurulduğu, kurulabildiği alandı. Kam-
tireceğiz üzerine kurduk. Dünyanın gereken birçok nokta var. Bana göre panya çok katmanlı hale gelemedi, 
bizim şekillendirebileceğimiz bir şey feminist yerel yönetim politikaları ulaştığımız sınırlı sayıdaki kadının 
olduğuna işaret ettik. Nasıl bir değişim üzerinde konuşurken, kentleşme, bilgisi üzerinden yürütülmüş oldu. 
istediğimizi hayal etmeye çalıştık. istihdam, kültür, tarih gibi alanlardan 
Binlerce broşür dağıttık, afiş ya- çok daha fazla beslenebilirdik, bu İkincisi, kampanyanın nereye ev-
pıştırdık, birçok kadının feminizmle alanlarda oluşturulmuş feminist sözleri rileceğine dair baştan bir öngörüde 
tanışmasını sağladı kampanya, femi- kampanyaya taşıyabilirdik. Bu aynı bulunmamıştık. Rotamız açısından 
nizmle daha önce buluşmuş kadınlara zamanda feminizmin yerel yönetimlere karanlıkta kalan noktalar bulunuyordu. 

S. Ülfet Taylı Taş

Seçim sürecinde, çoğu kez yaptığımız gibi kadınlar olarak 
farklı sorunlarımızın altını çizmekle yetinseydik, farkındalık 
yaratmaya çalışmakla sınırlamış olacaktık kendimizi. Bu kez 
sözümüzü, değiştirebiliriz, değiştireceğiz üzerine kurduk. 
Dünyanın bizim şekillendirebileceğimiz bir şey olduğuna 
işaret ettik
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Sokağı her zamanki gibi 
iyi kullandık ki, yerel 

seçim kampanyası açı-
sından sokak çok 

önemliydi. Tacizden 
sarkıntılık ve tecavüze 
kadar kadınlara yönelik 
pek çok sindirme eyle-
minin gerçekleştirildiği, 
bebek arabasıyla yürü-

nemeyen, cinsiyetçi 
ilanların kol gezdiği, er-
keklerin işgali altındaki 

bir mekandı sokak

Sözümüzü oluştururken, önerilerimizin dağıtma, gücümüzün çok üstünde 
ya da taleplerimizin nasıl takipçisi bastırılmış binlerce afişin yapıştırılması 
olacağımız hakkında konuşmadık. onlarca kadını bir araya getirdi. Sokak, 
Somut önerilerimiz ister istemez kadınları bir kez daha buluşturdu. Sırf 
yeterince sahici olamadı. Kampanyanın bu yüzden bile bu araçların hâlâ ve yine 
genel feminist sözlerimizi dile önemli olduğunu düşünüyorum.    
getirmekte bir araç olduğu yaklaşımı ile 
kampanya süresince yerel politikaya Kısacası üzerinde daha uzun süre 
dair feminist sözleri çoğaltmaya konuşacağımız birçok deneyim 
çalışmak arasında gidip geldik. Sonuçta biriktirdik. Bütün heyecanlı, şahane, 
birçok noktada zaman yetersizliğine eksik yönleriyle feminist aday 
teslim olduk.  kampanyası sürecini birlikte inşa 

etmeye, bu vesileyle de biz'i kurmaya 
Bunlarla bağlantılı olarak medyayı çalıştık. Koşulları, duruşları, öncelik-
daha iyi kullanabilirdik diye de dü- leri birbirinden farklı kadınlardan 
şünüyorum. Medya ile ilişkimiz ge- oluşan, beklentilerimizi de buna göre 
nellikle talep ettiklerinde röportaj oluşturmamız gereken biz'i. 
vermek üzerine kuruldu. Bunun yerine 

* Kampanya süreci, hiç olmadığı, ya da en azından kampanya süresince işaret edeceğimiz 
hiç hatırlamadığım kadar şımarma imkanı şeyleri belirleyip bunlarla ilgili farklı 
bulduğum bir dönemdi benim için. Basın toplantısı 

etkinlikler yapabilir ve kampanyanın vb öncesi üşenmeyip saçımla başımla, giysilerimle 
çekleştirildiği, bebek arabasıyla yürü- özel ilgilenen arkadaşlarım bile oldu. Kuşkusuz görünürlüğünü bu yolla sağlayabilirdik. 
nemeyen, cinsiyetçi ilanların kol gez- birçok eksiğim vardı. Buna karşın, motivasyonumu  

düşürmemek için herkes elinden geleni yaptı. diği, erkeklerin işgali altındaki bir Sokağı her zamanki gibi iyi kullandık Umduğumdan da fazla bir dayanışma hissettim 
mekandı sokak. Ama kurumsal birçok ki, yerel seçim kampanyası açısından açıkçası. Söylemeden geçemeyeceğim. 
örgütlenmeden de farklıydı. Çeşitlilik sokak çok önemliydi. Tacizden sar-
vardı, özgürlük vardı; bu yüzden de kıntılık ve tecavüze kadar kadınlara yö-
eylem alanıydı. Standta durma, bildiri nelik pek çok sindirme eyleminin ger-
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Feministler, kadınlar 
ve politik özne olmak…
Kadınlar ancak feminist tahlil ve feminist politika dolayımıyla politik 
özne haline gelirler: Kadın oldukları için değil, feminist oldukları için

feminist 
   politika

Peki ya kendi dışımızdaki kadınlar?İ

Kadınların siyasete katılımlarının nımlanmasının ve soyut bir “demokrasi” 
artması, kuşkusuz bu alandaki erkek mücadelesi düzleminde ele alınmasının 
egemenliğinin aşındırılmasının kapısını bize yetmediğini göstermeyi hedefledik.

stanbul Beyoğlu'nda bağımsız aralar; ama toplumun bütününü bu 
feminist adayımızla katıldığımız açıdan dönüştürecek politikalar ancak 
seçim sürecinde, çeşitli vesilelerle, feminist bir program temelinde mümkün Ancak bence iş burada bitmiyor. 

feministler olarak “politik özne” olabilir. Kadınlar ancak feminist tahlil Feminizmin başka kadın hareketlerin-
olduğumuzu dile getirdik. Bu ifadeyle ve feminist politika dolayımıyla politik den temel farklarından biri de kadınlar 
tam olarak ne kast ediyorduk peki? Her özne haline gelirler: Kadın oldukları için için politika yapmayı kadınlar adına  po 
şeyden önce şunu: Erkek egemenliği/ değil, feminist oldukları için. litika yapmak olarak görmemesi. 
patriyarka, içinde yaşadığımız toplum- Feminist politika, kadınların kendi 
ların en temel kurucu dinamiklerinden Bunların ötesinde, seçimlerde kendi kurtuluşlarının öznesi olmalarının 
birisi ve toplumun bütününü şekillen- adayımızı çıkartmakla, bugüne kadar yolunu açmak zorunda… Feministler 
diriyor. Başka bir deyişle, ekonomik, bizi kendileriyle eşit bir düzlemde olarak, kendimizden daha az öz-
politik, kültürel, bedensel, cinsel görmemiş olan herkese şu mesajı gürleşmiş, daha az “aydınlanmış”, daha 

çok “mağdur” olduğu varsayılan başka 
kadınları özgürleştirmeye, kurtarmaya 
soyunmadığımızı; kendimizi de ezilen-
ler tarafında gördüğümüzü, kurtuluşu-
muzun ancak hep birlikte olacağını bu-
güne kadar söyleyegeldik. Şayet bu 
doğruysa, o zaman mümkün olduğu 
kadar çok sayıda kadını politik bir özne boyutlarıyla bütünlüklü bir egemenlik vermeye çalıştık: Feminizm,  “kadın 
olarak aktifleştirmek feminist politi-biçimi… Dolayısıyla da bu egemenlik sorunu” adı altında hiçbir partinin/plat-
kanın öncelikli bir sorunu. Kendimizi biçimine karşı çıkış, feministler formun programına bir alt başlık olarak 
politik bir özne olarak konumladığımız-açısından ancak bütünlüklü bir eklenemez. Herhangi bir politik plat-
da, giderek bütün kadınların kendilerini politikayla, bugüne kadar bize sunulan formda da feministler ancak diğerleriyle 
kolektif bir politik özne olarak kurma-cinsiyet-körü ve erkek egemen politi- eşit bir politik özne olarak kabul edildiği 
larının yolları üzerinde düşünmekten kalara alternatif oluşturacak feminist sürece var olabilir… Bunu bu biçimde 
kaçınamayız. politikalarla mümkün olabilir. Seçim dile getirirken, feminizmin politik bir 

süreci boyunca bu alternatif feminist hareket olduğunu anlatmaya çalışıyor-
Mevcut biçimiyle seçimler, bu tür bir politikayı açıklamayı amaç-ladık; kendi duk: Erkek egemenliğine karşı çıkışın, 
bütünleşmenin en elverişli yolu kurtuluşumuzun yolunu nasıl örmeyi “kadın çalışması” türünden ifadelerle ta-

tasarladığımızı anlatmaya çalıştık. 
Toplumun kaynaklarının dağılımında ve 
kullanımında, kentlerin düzenlenmesin-
de, kamu hizmetlerinin örgütlenmesinde 
kadınların iradesinin kendi ihtiyaçlarına 
göre belirleyici olabilmesi için atılabile-
cek adımları topluma sunduk.

Kendimizi seçim sürecinde göreve talip 
adaylardan biri olarak konumlandırmak-
la ayrıca, hep bildiğimiz bir noktaya bir 
kez daha dikkat çekmiş olduk: Kadın 
adayları desteklemekle feminist adayları 
desteklemenin aynı anlama gelmediğini 
vurguladık bu kampanyayla. Kadınların 
politikadan dışlanmalarına karşı çıkmak 
ve politikaya katılımlarını mümkün 
kılacak çeşitli önlemler tasarlamakla, 
kadınların özgürleşmesinin ve kurtulu-
şunun önünü açacak alternatif bir femi-
nist politikayı savunmak, tümüyle bağ-
lantısız olmasa da apaynı şeyler değil. 

Gülnur Acar Savran

İşte feminist politikanın bence taşıması gereken bir başka 
özellik bu noktada ortaya çıkıyor: Kendiliğinden politik bir 
özne oluşturmayan kadınların, patriyarka içindeki ortak ezil-
mişliklerinden hareketle kendilerini kolektif bir özne olarak 
kurmalarının önünün açılması…
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bir özne oluşturmayan kadınların, örneğiydi.
patriyarka içindeki ortak ezilmişlikle-
rinden hareketle kendilerini kolektif bir Gerek kadınların kendi taleplerini 
özne olarak kurmalarının önünün oluşturmaları, gerekse kadınlar 
açılması… Bunun için de, birbirinden arasında sözünü ettiğim türden bir 
farklı öncelikleri olan kadınların feminist dayanışmanın kurulması 
kadınlık durumları ve ihtiyaçları anlamına gelen “kolektif özneleşme” 
arasında mümkün olduğu kadar sürecini, seçimlerin çok öncesinden 
köprülerin kurulması… Bu farklı ka- kurmaya başlamak gerekiyordu. Ama 
dınlık durumlarının erkek egemenliği bu seçimler, feministler olarak 
karşısındaki ortaklığının açığa çıkarıl- katıldığımız ilk seçimlerdi ve bize 
ması… Mümkün olduğu kadar çok böyle bir yönelişin gerekliliğini 
sayıda kadının, birbirlerinin taleplerini gösterdi. O zaman, bu deneyimi 
benimsemesi… Başka bir ifadeyle, geleceğe yönelik olarak değerlen-
feminist politika dolayımıyla kadın dirmek ve kendi dışımızdaki kadınlarla 
dayanışmasının kurulması… Kuşkusuz buluşma biçimlerimizi tartışmaya 
başka toplumsal egemenlik ilişkilerinin başlamak anlamlı olmaz mı? Kuşkusuz 
bu süreçte önümüze çıkaracağı kadınlar arasındaki ilişki, feministler 
engelleri yok saymadan. olarak sadece seçimler bağlamında 

yaşadığımız bir sorun değil. Ancak 
Aslında bu söylediklerimin alçak bundan sonra katılacağımız seçimlere 
gönüllü bir örneğini, Seçim İçin feminist bir yöntemle hazırlanmak ve 
Feminist Kolektif’in Cihangirli ka- seçimleri yine feminist bir tarzda 
dınlarla buluşma toplantısında yaşadık. yürütmek söz konusuysa şayet, sadece 
Toplantıda, önce bir kadın Cihangir'de kadınlara çeşitli vaatlerde bulunmakla 
çocuk parkı için mahalleli anneler yetinemeyiz. Katılımcı çalışma 
olarak neler yaptıklarını anlattı. Bir biçimleri ve yapılarla tüm kadınları 
başka Cihangirli kadın ise, akşamları aktifleştirmeye yönelik çaba harcamaya 
işinden çok geç döndüğünü ve gece eve yönelmeliyiz. Yaşadığımız bu ilk seçim 
giderken kendini güven altında deneyimi, geleneksel/dar anlamıyla 
hissetmek istediğini dile getirdi. siyaset alanına feminist politik özne 
Ardından ilk konuşan kadın, anne ol- olarak çıkma deneyimiydi. Bir dahaki, 
duğundan beri bu duyguyu unuttuğunu, neden “kadınların kendilerini kolektif olmayabilir. Ne var ki, seçimlere katılış 
bunun kendisine hatırlatılmasının özne olarak kurmaları” yolunda tarzımızın da feminist politikaya uygun 
önemli olduğunu ve mahallede bu ko- seçimler vesilesiyle atacağımız yeni bir olması  gerektiğini  en azından 
nuda da bir şeyler yapmak gerektiğini adım olmasın?kendimize çok söyledik. Ama seçim 
söyledi. Dediğim gibi, bu karşılıklı de-sürecinde bunu ne kadar gerçekleş-
neyim aktarımı kadın dayanışmasından tirebildik? Feminist politikaları anlat-
ne kast ettiğimin çok küçük bir manın ve savunmanın ötesinde, kendi 

dışımızdaki kadınları bu politikaların 
oluşturulmasına ne kadar katabildik? 
Kadınların kendi politik taleplerini 
oluşturmaları için ne kadar alan 
açabildik? 

Öte yandan, hepimiz hatırlarız, geçen 
seçimlerde kota tartışmaları sırasında 
kadınların “politik bir kategori” olup 
olmadığı meselesi sık sık gündeme 
getirildi. Bu mesele tam da, kadınların 
kendilerini kolektif bir politik özne 
olarak kurmalarının ikinci boyutuyla 
ilgili: Kadınların gerek cinsel yöneliş, 
anne olup olmamak, ücretli çalışan ya 
da tam zamanlı ev kadını olmak gibi 
patriyarka temelli dinamiklerle, 
gerekse sınıf, ulus, inanç vb başka 
egemenlik ve eşitsizlik biçimleriyle 
kendi içinde bölünmüş bir toplumsal 
g rup  o lduğunu  b i l iyo ruz .  Bu  
bölünmüşlükler de kadınlar arasında 
farklı önceliklere yol açıyor. İşte 
feminist politikanın bence taşıması 
gereken bir başka özellik bu noktada 
ortaya çıkıyor: Kendiliğinden politik 

feminist 
   politika

37

Katılımcı çalışma 
biçimleri ve yapılarla 
tüm kadınları aktif-
leştirmeye yönelik 

çaba harcamaya yö-
nelmeliyiz. Yaşadı-
ğımız bu ilk seçim 
deneyimi, gelenek-

sel/dar anlamıyla si-
yaset alanına femi-

nist politik özne ola-
rak çıkma deneyi-
miydi. Bir daha ki, 
neden “kadınların 
kendilerini kolektif 
özne olarak kurma-
ları” yolunda seçim-
ler vesilesiyle ataca-
ğımız yeni bir adım 

olmasın?
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Kampanya incileri... Kampanya incileri... Kampanya incileri...
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Banu Paker, Hasbiye Günaçtı, Selin Dağıstanlı

“Yeter artık! Söz bizim! Aday bizim!” diyen Seçim İçin Feminist Kolektif'in ne menem bir kampanya 
yürüttüğünü merak ediyorsanız, açılsın Pandora'nın Kutusu dökülsün “kampanya incileri”... 

Feminizm bu topraklara uğrayalı çok olmuştu olmasına, ama bu ilk feminist seçim çalışması 
deneyimlemeye değerdi doğrusu! Olumlu/olumsuz bir sürü şey yaşadık; öğrendik, gerildik, zaman 
zaman öldük bittik! Ama bir o kadar da keyif aldık, güldük eğlendik…

En doğal 

doğaçlamalar bizdeydi!

Seçim standları da diğer feminist eylemlerden daha az 
çalgılı çengili değildi tabii ki.  Şarkılar, türküler, tefler, 
ziller derken doğaçlamanın sınırlarını zorladık. Bildiriden 
basmakalıp cümleler okumayalım, doğal konuşarak 
meramımızı anlatalım derken bu kadar yaratıcı ve 
“katılımcı” olacağımızı biz bile tahmin etmemiştik. 

Standta üşüyen ve yorulan arkadaşımız "yoruldum, 
bağıramayacağım artık!" deyince, doğaçlama ustası 
hemen megafondan 
ak ta r ıyo r  du rumu:  
"Bakın bıktı, hal mi 
bıraktılar bizde? Sabah-
tan akşama kadar çalı-
şıyoruz, çamaşır, bula-
şık, çocuklar…".

Okmeydanı'nını dola-
nan seçim arabamızdan 
kadınlara sesleniyoruz: 
“Kadınlar! Pandiklen-
mek istemiyor musu-
nuz,  orada burada 
ellenmekten sıkıldınız 
mı…?”

Tarlabaşı'nın ara sokak-
larında ilerlemektey-
ken, doğaçlama ustamız 
"hani kadınlar nerede, 
hiç kadın yok" diye 
içinden geçtiğimiz ıssız 
sokaklara megafonuyla dert yanarken, olayın politik 
bağını kurup "zaten siyasette de yok kadınlar, her yerde 
erkekler! Mesela şu anda biri karşımda duruyor. Kendisini 
de hiç sevmem !" diyerek doğaçlamada zirve yapıyor! 

Karşısında duran adam da, dalgalanan MHP bayrakları 
üzerindeki Devlet Bahçeli! O esnada önümüzde yürüyen 
adam üzerine alınmış olacak ki, bir hışımla dönüp bakıyor.

Mis sokaktayız: Bizi "fazla" neşeli gören bir adam, "siz 
zaten kendi kendinizle dalga geçiyorsunuz" demez mi! 
Megafondan cevap gecikmiyor: “Politika illa asık 
suratla, bıyıkla, kravatla, ciddiyet içinde mi yapılır! 

Olursa herkes ayrı şeye takar:

Kostik takıntılı, kimyager edasıyla su oranını hesap edip 
şefkatle karıştırmakla meşgulken, afiş takıntılı bıkmadan 
usanmadan kaç afiş kaldığını, kaçarlı gruplar halinde, günde 
kaç kere afişe çıksak, bitmez tükenmez afişleri 
bitirebileceğimizi azimle ve şevkle hesap eder.

Anahtar takıntılı, işten koşarak çıkıp geldiğinde olur da kapıda 
ka l ı r sa ,  yandı -
ğımızın resmidir! 
Bu esnada yemek 
takıntılı boş dur-
maz, bizi günlerce 
simit ve peynire 
talim ettirmek is-
teyen güçlere karşı 
yılmadan, yorul-
madan görünme-
yen emek harcar. 
Arada cacık kıva-
mında sütlaçlar da 
çıkar ama olsun 
afiyetle yeriz yine 
de! 

Merdiven takıntılı, 
nerede merdiven 
duvar görse anında 
orada biter. “Ben 
tırmanırım” der. 
Gürültü takıntılı, 
“cıngılın sesini 

kısın, biraz daha kısın…” diye diye günlerce ses aracını sürdü 
inanmazsınız! 

Ama motivasyon takıntılımız olmasa bitmiştik biz! Azıcık 
yüzümüz sarksın, hemen olaya el koyar! Suçluluk takıntılı da 
boş durmaz, ki bunların sayısı birden fazladır: "Kızlar, 
gelemiyorum, belim tuttu, başım tuttu” dan başlar, uzar gider 
liste. 

Bir de inci takıntılı var ki, başımızdan geçenleri antropolog 
titizliğiyle biriktirir. Hatta şahit olmadığı anıları bile orada 
olanlardan daha ustaca anlatıp, kampanyaya katılamayanları 
bilgilendirip, eğlendirmeyi kendine vazife bilir.

Bir kolektifte herkes mi 

nev-i şahsına münhasır olur?
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Tabii ki bir feminist taraftarları bir de karşıtları vardı. 
Gerçi kararsızlar da vardı. Bildiri uzattığımız yaşlı bir çift, 
“bize vermeyin gerek yok, oyumuz zaten size” diyor. Biz 
şaşırıyoruz: “gerçekten mi, ne güzel”. Yaşlı adam, “evet 
tabii oyum size, adayınız şu uzun isimli hanım değil mi?” 
“Evet ta kendisi!” Hatta ismi üzerine ne doğaçlama 
güzellemeler yapıldı. Arasak bu kadar bereketli isme sahip 
aday bulamazdık! 

“Ben kadın haklarını çok seviyorum, oyumu size 
vereceğim” diyen olur da, “Adam gibi aday çıkarmadınız 
ki size oy vereyim!” diyen olmaz mı! Standa yaklaşan bir 
adam, neden “bölücülük” yaptığımızı sorgulamaya 
koyuluyor. Standın yanından geçen genç kız hayret 
ediyor: “İnsan kendine faydalı olan bir cinsten neden 
nefret eder? Anlamıyorum!”. 

“Sizi Mor İğne'den tanıyorum, destekliyorum!” diyen 
genç kız bizi sevindirirken, elimizde kalan mor iğnelerden 
birini verme gafletine düştüğümüz adam “Ne tacizi? Kim 
taciz ediyor? Taciz ediyorsa kadınlar hak etmiştir” diyerek 
bizim kontağımızı attırıyor ve kovulmaktan kurtulamıyor.

Bildiriye bakıp “Ben anlamam bunlardan! Ben de rahim 
mahim yok diyen kadın içimizi burkarken, “Aaa... siz 
erkeklerle de konuşuyorsunuz!” ve benzeri tepkiler bizi 
güldürdü. 

Okmeydanı'nda, bir kahvenin önünde bildirimizden 
eşcinsellerle ilgili bölümü seslendiriyoruz. Bir erkek 
yaklaşıyor, kıvırta kıvırta... “Ne yani, biz de mi böyle 
yapalım?” diyor. “Sen hemen buradan uzaklaş!” diyoruz. 

Kumbaracı yokuşunda, yağmur altında afişlemedeyiz. 
Sokağın başında iki erkek bize doğru sesleniyor: "Aa polis 
geliyor!”. Bizden cevap gecikmiyor: "Afişleme yapan 
kadınları ilk görenleri, çok görüyoruz”; böylece “polis 
geliyor” dalgasını püskürtüyoruz.

Yukarda anlatılan tamamen gerçek hikâyelere can vermiş 
herkesin gönlüne, emeğine, enerjisine sağlık! Bunca 
çabaya kaç oy mu aldık? Biz seçimi kazandığımızı seçim 
gününden bir gün önce ilan etmiştik ya zaten! Daha 
sorulur mu!

Bütçemiz yok diye dur durak lara rahat yüzü yoktu:
bilmedik! Dört koldan bağış “Sevgili arkadaşlar,
bulduk bulmasına da, bu sefer 5000 dış mekân afişimiz var. 
de onca afiş ve bildiriyi asıp Her gece çıksak ancak biter. 
dağıtmaya yetişemez olduk! Sabah 7'de afişe çıkmayı 
Bir afiş bu kadar mı kaliteli, bu planlayan küçük bir grup var. 
kadar mı ağır olur!!! Bir Hadi gelin de çoğalalım, 
dahakine helikopter bağışı büyüyel im!  Af i ş ler imiz  
bulsak da, tek seferde tüm duvarları süslesin! 
şehri bildiri yağmuruna tutsak EĞER MAİLİME CEVAP 
diye iç geçirdik. VERMEZSENİZ TEK TEK 
Sabahın körüyle gecenin körü ARARIM. GERÇEKTEN 
arasında mor önlüklü karınca- YAPARIM!”

Gücümüzün sınırlarını/sınırsızlığını gördük!
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Seçim cıngılımız var… 
Dayanışma ve emek şahanesi 
cıngılımız, ondan aşağı 
kalmayan “Keçe Kurdan” ve 
“Burçak Tarlası”, özene 
bezene süslenmiş ses aracının 
teybin-de yerini almış, sahne 
s ı ra lar ın ı  bekl iyor lar. . .  
Sürekli iş bölümü yapan 
kadınlardan ses aracı ekibi 
yeter sayısı oluşmuş, araca 
doluşulmuş. Eee.. malzeme-
ler desen zaten araca yüklen-
miş. Tek bir eksik var; o 
günkü programı, güzergâhı 
bilen yok! 

Ses aracımızın yakın takipçisi 
ve destekçisi otomobilimiz 
var. Bir de iki araçta dönüp 
duran şarkılarda senkronu 
tuttursaydık daha ne isterdik! 
Ama olsun! Öyle ses getiren eliyle bildiri dağıtıyor. Yolda 
bir kampanya yürüttük ki yürüyenler şaşkın! Kasım-
camı çerçeveyi bile indirdik! paşa'dan geçiyoruz, halkımız 
Mühim bir şey değil canım! müdahalede: “Yürü be kim 
Kaptanpaşa mahallesindeyiz, tutar seni!”. “Allah… Al-
küçük bir gümbürtü! Bir gün lah…!” 
önce arkadaşlarımızdan 
birinin kafasını kıran mini- Okmeydanı'na varıyoruz, se-
büsün arka kapısı, bu kez çim cıngılımızda bir tuhaflık 
başka bir minibüsün arka var: Hızlı dönen eski 45lik 
camını kırmaz mı? Doğaçla- plak kıvamını almış. İşin 
maya ara verip megafonla tuhafı uzunca süre kimse 
sesleniyoruz: "34.... plakalı farkına varmamış. Gün 24 
aracın sahibi, nerdesiniz?" saat kulağımızda çınlayan 
Gelin, camınızı kırdık! cıngılı duymaz olmuşuz. Hoş, 

bazılarımız her öğün en az 25 
Küçük kazalara bakmayın, kere topluca söylediğimiz 
ses aracımızın usta bir kadın cıngılın makamını, seçim 
sürücüsü var, nam-ı diğer geldi geçti hâlâ tutturamıyor, 
Şoför Nebahat! Hem aracı o da ayrı.
sürüp hem gelene geçene sol 
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Peki, nasıl tepkiler mi aldık?

 Kampanya incileri... Kampanya incileri... Kampanya incileri...
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Türkel sorardı: Feminist aday 
çıkardınız da ne oldu?
İki konuda çok büyük adım atıldı; birincisi siyasetin diline müdahale ettik, egemen dili kullan-
madık, itiraz ettik; kendi feminist dilimizi/sözümüzü kullandık, bu yolla siyasal özne olarak biz 
talep etmiyoruz, talibiz dedik

feminist 
   politika

Türkel'i özledikçe ev telefonunu 
arıyorum. Telesekreterde sevecen, 
canlı sesi şöyle diyor: 

“2009'un kötü geçeceğini söyleyenlere 
sakın  inanmayın;  umut lar ınız ın  
gerçekleşeceği bir yıl olması sizin 
elinizde, sevgiler.”

Haydaaa, umutsuzluğa kapılmaya, moral 
bozukluğuna, o eylemden bu eyleme, şu 
toplantıdan diğerine koşuşturan 60-100 
feminist kadın olarak yelkenleri 
indirmeye hiç izin yok... Tamam da 
Türkelciğim, senin gibi her daim 
devrimci, mücadeleci, hiç vazgeçmeyen, 
ama aynı zamanda kararlı ve neşeli, 
bakımlı/kırmızı rujlu/gümüş kolyeli şık gelindi; tartışıldı konuşuldu, bir feminist izlemedik; kolektif politika yapmayı 
kadın olmak ama sözünü sakınmamak, kadın aday çıkartıldı. önemsedik, toplumu dönüştürmenin me-
tiyatroyu, sohbeti, sinemayı, seyahat kanizmalarını tartışmaya ve yaratmaya 
etmeyi, bir sürü şeyi tutkuyla sevmek ve Bence feminist aday çıkartmak bile şu çalıştık; yerel siyasetin merkezle olan 
bütün bunları bir arada yapabilmek çok deli saçması, tam tımarhanelik ve iğrenç ilişkisini hep vurguladık; patriyarkayı ve 
zor... Hem feminist hem devrimci olarak yerel seçim sürecinde yeterince “cesur” kapitalizmi hiç göz ardı etmedik; neşeli, 
her türlü kolektifte senin gibi hep aykırı bir eylemdi. Yerel siyasette sadece kadın komik, enerjik ve deliydik: eril, ciddi, 
kalmak da öyle... Ama eminim sorardın, aday sayısını artırmak değil, “feminist büyük büyük laflarla, analizlerle dolu 
zorlandın bizi, düşünmeye, sorgulamaya, sözü/politikası olan kadın aday neden ama hayata hiç değmeyen erkek egemen 
politika yapmaya dair... Eee, ne oldu ??? önemlidir?” tartışması da yapılmış oldu. siyasetle dalga geçtik.
diye.
Ne mi oldu? Feminist forumda bir araya Diyeceksin ki neleri dönüştürdünüz? Daha ne olsun değil mi sevgili Türkel? 

Neoliberal/muhafazakâr/faşist zihniyet Sen hem ayrıntıları hem de büyük resmi 
ve politikalar bu seçimin sonunda da yine pekiyi bilir, çok da önemsersin mücadele 
tescillendi. Bu kabusla daha çok uzun sürecinde... Çoğalmak umuduyla.
süre beraber yaşayacağız.

Ama bence iki konuda çok büyük adım 
atıldı; birincisi siyasetin diline müdahale 
ettik, egemen dili kullanmadık, itiraz 
ettik; kendi feminist dilimizi/sözümüzü 
kullandık, bu yolla siyasal özne olarak biz 
talep etmiyoruz, talibiz dedik. Bu farklı 
dili mahalle toplantılarıyla, afişlerle, 
toplantılarla yaymaya çalıştık, kadınlarla 
emeğimiz/bedenimiz/kimliğimiz bi-
zimdir sloganıyla buluşmaya, birbirimize 
değmeye çalıştık; pek etkili olamadık 
herhalde ama bu bir başlangıç; çok uzun 
bir sürecin parçası; birlikte öğreniyoruz, 
dönüşüyoruz, dönüşeceğiz.

İkinci olarak, medya adayımızı ön plana 
çıkardı ama, biz solda çok yaygın olan 
“kazanmaya endeksli”,  “kazanmama 
özrünü” gidermeye yönelik bir politika 

Nurcan Özkaplan

Kolektif politika yapma-
yı önemsedik,  toplumu 

dönüştürmenin meka-
nizmalarını tartışmaya 
ve yaratmaya çalıştık; 

yerel siyasetin merkez-
le olan ilişkisini hep 
vurguladık; patriyar-

kayı ve kapitalizmi hiç 
göz ardı etmedik; 

neşeli, komik, enerjik 
ve deliydik
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Y
kurtuluşunun yolunun tüm diğer sadece DTP'nin olmadığını platform 
ezilenlerle birlikte sosyalizmden bileşenlerini anlatmam gerekti. Sosyalist 
geçtiğini değişik cümleler kurarak bir Feminist Kolektif üyesiyim demek, erel seçimlerde, Adana'da 
gün içinde defalarca anlatmak zorunda DTP'den adaylığımı hafifletecek, o Birlikte Başarabiliriz Plat-
kaldım. bölgedeki insanlara şirin gelecekmiş gibi formu'nun çalışmalarına grup 

bir his içindeydim, ancak feminist olmak olarak katıldık. Çukurova Bölgesi'nden 
Krizin işsizlik, açlık, yoksulluk gibi da DTP'li olmak kadar bir " hımm" platformun başkan adaylığı teklifini 
sonuçlarının en çok kadınları vurduğunu nedeniydi. Bizim Adana grubu yine kendi içimizde uzun uzun tartıştık ve 
ve iş, aş, özgürlük ve demokrasi ta- sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Su-kabul ettik. Böylece benim de DTP çatı 
leplerimizi karşılayamayan egemenlerin na'mız doğurdu, Fatoş'umuz fibromiyaljı partisi altında bir belediye başkan 
baskılarının daha da artacağı günlerin ekledi bitmez ağrılarına... Dolayısıyla adaylığı deneyimim olmuş oldu.
bizleri bekliyor olduğunu anlattım. seçim çalışmalarına grup olarak çok aktif 

destek veremedik. Kürt kadınları ise Platformdan aday olmanın kendi po-
Çalışmalar içinde kendimi çok verimli coşkular ı ,  d i rençler i  i le  seçim litikamızı yapma olanaklarını zorlayaca-
ve çalışmaya çok da ait hissetmedim. çalışmaları sırasında en büyük moral ğını baştan öngörmüştük. Öngördüğü-
Mikrofonla binlerce insana doğaçlama kaynağım oldular. Aktif politik yaşam müz üzere feminizme dair sözümüzü çok 
olarak seslenmek zorunda kalmaktan, onları gerçekten de evin dışına çıkarmış. ön plana çıkaramadığım bir çalışmanın 
mikrofondan çıkan mekanik sesin bana Rengarenk giysileri, dakkaları ile tüm içinde yer aldım.
mı ait olduğunu düşünmekten yoruldum. miting alanlarının büyük bir çoğunluğu-

na kendi renklerini vuruyorlardı. Bir 
DTP adayının  sarı, kırmızı, yeşil fuları 
olması gerektiğini düşündükleri için, 
boynumda örtü olmadığında bu ayıbımı, 
görümce hassasiyetiyle biraz sitemle 
ama dışarı ayıp belli etmeden hemen 
çözüyor ve "bak bu kez kaybetme, 
kimseye de verme" diyorlardı.

Bölgede eser miktarda olan Kürt 
kadınlarla çokca kadın toplantısı yaptık, 
zaten ne yapmaları gerektiğini bilen 
kadınlarla çalışmak son derece kolay ve 
zevkliydi. İki arada bir derede karnımı 
doyurmaya çalışıyorlardı. Kadınlar 
olarak taleplerini ise, “sen kazan, biz 
daha başka birşey istemiyoruz” şeklinde 
ifade ediyorlardı. Tüm talepleri 
kendilerini temsil eden bir belediye 
başkanlarının olmasıydı.

Çatı partisi DTP olunca partinin kadın Kürtçe bilmiyordum  ve Kürtçe ajitatif 
adaylara yönelik bir çalışma programı konuşmalarla coşmayı bekleyen ka- Sonuçta seçimleri kazanamadık. DTP 
vardı, kısmen onunla uyumlu bir çalışma labalıklar vardı. Kitlenin çoşkusunun ve benim bölgemde yüzde 1.6 oranında oy 
yürütmem gerekti. Bu yılki yerel dinamizminin çok gerisinde kaldığımı alarak dördüncü parti oldu. Diğer aday 
seçimlerin yerel seçim havasından çok düşündüm. Alkış ya da tilili getirecek arkadaşlar seçimlerden dolayı kilo 
genel seçim havasında seyrettiğini de sözcükleri biliyordum ve bunu bu neden- verdiler, ben içli köftelerle ve sarmalarla 
düşünecek olursak çoklukla yerel le yapıyor olmayı çok içime sindireme- biraz daha kilo aldım. Ellerim titremeden 
yönetimlerden öte bir şeylerin altını diğimden kullanmak istemiyordum. mikrofonla konuşmayı öğrendim. Reel 
çizmek gerekti. Ben de bu çerceve içinde Çokça bunun çelişkisini yaşadım. politikanın bizim yöntemlerimizle 
daha çok, dünya kapitalizminin dünya yapılmasının zor olduğunu bir kez daha 
ölçeğindeki en derin kaçınılmaz Aday olduğum bölge, ağırlıklı olarak görmüş oldum. Bana kalan, gazino 
krizlerinden birini yaşıyor olduğumuzu, orta sınıf Türklerin yaşadığı bir sanatcısı gibi çıkmış olduğum seçim 
bu krizin faturasının kadınlara, işçilere, bölgeydi. Burada DTP çatısı altında afişleri ve anılar oldu. Ve bir seçim geldi, 
yoksullara, emekçilere  ödetiliyor çalışma yürütmek  (çok sızlanmış olmak geçti, gitti...
olduğunu, kapitalizmin ömrünün istemem ama) de ayrıca zor bir işti. Daha 
d o l m u ş  o l d u ğ u n u ,  K ü r t l e r i n  çok platform vurgusu yapmam gerekti, 
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Yerel seçimlerde 
belediye başkan adayıydım...
Platformdan aday olmanın kendi politikamızı yapma olanaklarını zorlayacağını baştan öngör-
müştük. Öngördüğümüz üzere, feminizme dair sözümüzü çok ön plana çıkaramadığım bir ça-
lışmanın içinde yer aldım

Aysel Kılıç
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29 Mart seçimlerinde bölgede 14 
DTP'li kadın belediye başkanı 
seçi ldi .  DTP'nin başkanl ık  

düzeyinde %15'de kalan kota oranı, il ve 
ilçe belediye meclisi üyeliklerinde  % 
40'ın altına düşmedi. 3947 başkan içinde 
17 kadın var. Bunun 14'ünün DTP'li 
olması kuşkusuz önemli ve DTP 
açısından üzerinden atlanmayacak bir 
başarı. Ancak DTP'nin asıl farkı, bu 

Kürt kadınlarının kadın özgürlüğü deki deneyimleri ve kadın hareketi ile 
görünür başarısında değil,  Demokratik 

perspektifini partinin örgütsel işleyişine ilişkileri oldu. Adaylık sürecinde, kota 
Özgür Kadın Hareketi'nin (DÖKH) 

egemen kıldıklarını; dolayısıyla kadınla- kadar kotanın kimlerle doldurulacağı 
kadın aday belirleme sürecinde uygu-

rın gücünü gösteriyor. önemli idi.
ladığı feminist yöntemlerde ve cinsiyet-
çiliğe karşı direncinde yatıyor.

DÖKH'nin yaptığı bir dizi toplantıda DTP'de uygulanan eşbaşkanlık modeli 
yerel seçimlerde izlenecek politika DTP'lilerin seçildiği yerel yönetimlerde 

Uzun yıllardır erkek egemen sisteme 
tartışılırken, gerek bölgede gerekse de uygulanıyor. Eğer kazanan belediye 

karşı mücadele eden Kürt Kadın 
Batı'da bağımsız bir feminist adayın başkanı erkekse yardımcısı kadın, 

Hareketi, parti programlarında yazılı 
desteklenebilirliği de gündeme geldi. kadınsa yardımcısı erkek oluyor. DTP'li 

kadın özgürlüğü hedefini rastlantıya 
Somut sonuçlar alınmasa da bu belediyelerin erkek şiddetine karşı ve 

bırakmayıp, seçimlerde adaylık sürecin-
tartışmanın olumlu sonuçları Beyoğlu kadınların ortak kullanım alanlarına 

de izleyecekleri politikayı bu hedefe 
Belediye Başkanlığı seçimlerinde ilişkin de önemli deneyimleri var. Bunlar, 

uyumlu bir şekilde kendileri belirlediler.
izledikleri rekabetçi olmayan/ dayanış- en azından yerel politika düzleminde 
macı tutumlara yansıdı. Kürt kadınlarının önemli kazanımları 

Kadın aday gösterilecek iller bizzat 
olduğuna işaret eden olgular. Öte yandan 

kadınlar tarafından belirlendi. Kadın 
DTP'nin kadın belediye başkanları bu yaklaşımlar, karma bir politik ha-

adaylar için belirlenen, seçilme şansı çok 
erkekleşmiş ve vitrinlik siyasetçiler reketin çizgisinde yürüyen Demokratik 

yüksek olan 17 yer önceden sabitlendi.  
değiller. DTP'li kadınlar, 22 Temmuz Özgür Kürt Kadın Hareketi'nde kimi za-

DTP seçmenlerinin yapısına ve yer yer 
seçimlerinde olduğu gibi bu seçimlerde man ortaya çıkan, Kürt Hareketi'nin 

tepkilerine rağmen kadın adaylıklardan 
de adaylarını siyasetin erkek yüzüne “çıkarları”nı temel alma ve kadınların 

asla vazgeçilmedi. DÖKH'nin önerdiği 
uygun olarak belirlemediler. Önemli olan taleplerini ikincilleştirme eğilimlerinin 

ve önseçimle belirlenen adaylar Genel 
kaç dil bildikleri, kaç okul bitirdikleri, dışında kalan bir tutumun belirtileri.

Merkezce tartışmasız onaylandı. Bu da 
kimin yakını oldukları değil; mücadele-

gösterdim. Odada bulunan diğer birkaç 
kişiyle birlikte kartıma bakıp, “Sandıkta 
görevli filan değil, müşahit işte, şöyle 29 Mart sabahı, saatlerin ileri alınmasıyla 
kenarda bir yerde otursun veya dışarıda bir saat daha az uyumuş olmanın 
dolaşsın” dediler. sersemliğiyle kalktım yataktan. Mahal-

lemizdeki bir okulda kayıtlı olduğum 
İçerde, görevli olarak sandık başkanı ile sandığa sabah erkenden gitmem 
beraber benim haricimde üç kadın, biri gerekiyordu.  Zira DTP adına müşahitlik 
yaşlı dört erkek vardı. Yaşlı olan adam yapacaktım. 
diğerlerinden daha ağır, daha saygılı ve 
sakindi. Bir ara beni kendi oturdukları başkanı, yine bildik tavrıyla, başını iyice Sabah 8 gibi ikinci kattaki 10l6 numaralı 
sandıkların olduğu sıraya davet etti yukarı kaldırıp üstten bir bakışla, par-sınıftan içeri girip kendimi tanıttım. 
nazikçe. “Lütfen buyurun. Sonuçta siz de mağını uzatarak “Hadi hadi geç geç de “Hangi partiden?” diye sordu, sandık 
bizim gibi burada görevli sayılırsınız” otur şuraya!” diye buyurdu. Ben sırf başkanı olduğunu henüz öğrendiğim 
deyip yerini verdi. O arada sandık adamın nezaketine karşılık, gösterilen kadın. “DTP” dedim ve partinin kartını 
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DÖKH'de feminist yöntemler
Ancak DTP'nin asıl farkı, bu görünür başarısında değil,  Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nin 
(DÖKH) kadın aday belirleme sürecinde uyguladığı feminist yöntemlerde ve cinsiyetçiliğe karşı 
direncinde yatıyor
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Seçim günü

Filiz Karakuş

Güllühan Işık         

Bir kenarda oturup sonuçları takip etmeye çalıştım ama ben artık bende değildim. Kim bilir 
etrafıma nasıl bakıyordum. O saatten sonra, benden olmayan herkes benim düşmanımdı, kötüydü 

Düşündüm ki, insan 
düşman bellediği birini 

bile bu kadar dışla-
maz. Bu denli yok sa-
yamaz, bu kadar kin 

tutamaz

DOSYA



yere geçip oturmaya çalışırken dönüp, 
“Benimle böyle konuşamazsınız. 
Sınıftaki öğrencilerinize davrandığınız 
gibi davranamazsınız” diye itiraz ettim. 
Yine yaşlı adam hariç, diğerleri sen misin 
bunu diyen, koro halinde hakarete 
başladılar.

Ortamın beni boğmaya başladığını 
hissettim ve bir sigara içmek için bahçeye 
çıktım. Bahçede oturup sigara içerken bir 
yandan da düşünüyordum. Olup bitenler 
beni hem öfkelendirmişti hem de, “acaba 
ben mi agresif davrandım? Daha sakin 
yaklaşmalıyım” diye düşünmeye başla-
dım ve o ruh haliyle yeniden içeri girip 
kenarda oturdum.

Seçmenler sabah saatleri olduğu için tek 
tük gelip gidiyorlardı. Daha doğrusu o ara 
sanırım en sakin bizim sandıktı, gelip 
giden seçmen sayısı açısından. Bir ara 
sandık başkanının annesi geldi; bisküvi, 
su, çay getirmiş kızına. Biraz da orada 
bulunanlar için galiba. Sandık başkanı, 
bisküvi paketini eline alıp tek tek herkese 
tutmaya başladı. O ara yanıma oturmuş 
olan anneyle oradan buradan sohbete 
dalıp, sabahki gerginliğimi atmaya, 
ufaktan espriler bile yapmaya başlamış-
tım. Bir yandan da göz ucuyla, “acaba ba-

Koşarak nefes nefese sandık başına olduğu için suçluluk duyuyorum. na da ikram edecek mi?” diye bekledim. 
vardığımda eyvah! Sandıklar açılmış Kendime duyduğum kızgınlık, pişman-Düşündüm ki, insan düşman bellediği bi-
sayılmaya başlanmış bile. Saat l7:05. lık, yenilmişlik, onlara duyduğum öfke ve rini bile bu kadar dışlamaz. Bu denli yok 
“Hemen oyumu kullanmalıyım” dedim. kandırılmışlık duygusuyla kafam allak sayamaz, bu kadar kin tutamaz. Böyle 
Yine sandık başkanı “kes sesini dikkati- bullak olmuştu. Sandık başkanı, “bize umuyordum, o diğerlerine tek tek ikram 
mizi dağıtıyorsun, artık kullanamazsın müdahalede bulunup buranın huzurunu ederken. Ama işte öyle olmadı ne yazık 
sandıklar açıldı” diye bağırdı. Çır- bozuyorsun. Şimdi polis çağırıp ki. O odada 7 kişi bir yana ben bir yana 
pınışlarım fayda etmiyordu. Bir yandan attıracağım seni” diyerek telefona sarıldı. oluvermiştim. Boğazım düğümlendi. Ne 
da oyumu kullanamadığım, oyum heba Bir yandan da elindeki tutanağı yazıp kadar dik durmaya çalıştımsa, bir o kadar 

oradaki diğer görevlilere dayatmacı bir da güçsüz ve yalnız hissettim kendimi. 
tarzla tek tek sorup onaylatıp imzalattı. Özellikle çocukluk yıllarımda çokça 
Bir tek kişi hariç. Daha önce sandık yaşatılan bir duyguydu bu bana. Sivas'ta 
başında oturmamı rica eden yaşlı adam. geçen çocukluk yıllarımda… Okulda bir 

şekilde tesadüfen Kürt ve Kızılbaş -
Ve polisler anında kapıda belirdiler. şimdilerde daha yumuşatılıp asimile 
“Neler oluyor?” dedi öndeki polis. Ben de edilmiş haliyle Alevi-  olduğumuzu 
dilim döndüğünce birkaç cümleyle öğrenen en yakın bazı arkadaşlarımın 
derdimi anlatmaya çalıştım. Okul aniden tavır alıp, birbirlerine beni 
müdüründen onay alıp başka bir sınıfta göstererek “Biliyor musunuz? Bunun 
gözlemcilik yapabileceğimi söyleyerek anne babasını gördüm. Türkçe bile 
yatıştırmaya çalıştılar. İlk kez iyi dav-konuşamıyorlar. Kürt bunlar” ya da 
ranan bir polisle de böylece karşılaşmış “Kızılbaş bu” dediklerini ve oyundan 
oldum ya da “denize düşen yılana sarılır” çıkarılışımı hatırladım. Hatta dayağa 
misali olabilir mi? Ama ben yine de maruz kalmışlığım bile var aynı 
iyimserim bu konuda.sebeplerden ötürü. 

Sonra başka bir sınıfa girdim. Bir kenarda Öğlen partiden gelmesi gereken yiyecek 
oturup sonuçları takip etmeye çalıştım içecek gelmedi. Yakın bir pastaneden 
güya, ama ben artık bende değildim. Kim aldığım poğaça da pek bir işe yaramadı. 
bilir etrafıma nasıl bakıyordum. O saatten Şeker rahatsızlığımdan dolayı da iyice 
sonra, benden olmayan herkes benim halsizleşmiştim. Saat üç buçuk gibi hem 
düşmanımdı,  kötüydü. O an ve başımı ilacımı içmek, hem de birşeyler 
yastığa koyup uyuyana kadarki duygum atıştırmak için eve geldim. Nasılsa orada 
buydu... bir kenarda oturmaktan başka bir 

fonksiyonum yoktu. O yorgunlukla öyle 
bir dalmışım ki, saate bakmamla büyük 
bir panikle sokağa fırlamam bir oldu. 
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Çizim: Arzu Aysu

Okulda bir şekilde te-
sadüfen Kürt ve Kı-

zılbaş -şimdilerde da-
ha yumuşatılıp asimi-
le edilmiş haliyle Ale-
vi-  olduğumuzu öğ-
renen en yakın bazı 

arkadaşlarımın aniden 
tavır alıp, birbirlerine 

beni göstererek 
“Biliyor musunuz? 

Bunun anne babasını 
gördüm. Türkçe bile 
konuşamıyorlar. Kürt 
bunlar” ya da “Kızıl-

baş bu” dediklerini ve 
oyundan çıkarılışımı 

hatırladım

DOSYA



Yerel seçimleri henüz ardımızda 
b ı rakmışken ve  bu  konu 
belleklerde hâlâ tazeyken, belki 

de belediyelerin işlevlerini ve çalışma 
biçimlerini tartışmaya devam etmek, bir 
nevi fikir takibi yapmak yerinde olur. 
Ayrıca, bu yazı yazıldığı sırada ortaya 
çıktığı gibi bu seçimde AKP İstanbul'da 
büyükşehir belediyesini yine kazandı ve 
görünüşe göre önümüzdeki beş yıl da 
şimdiye kadarki işlev ve çalışma 
biçimlerini devam ettirecek.

Burada genel olarak AKP belediyeciliğin-
konusu. Kapsamı çok da etraflıca den değil, “Kadın ve Aile Sağlığı 
anlatılmayan bu hizmetin (haberlere Merkezleri”nde verilen “eğitim ve 
yansıdığı haliyle) işlevi başlığa “İstanbul-danışmanlık hizmetleri”nden bahsetmek 
lunun stresi dört seansta gideriliyor” istiyoruz. İBB web sitesinin verdiği 
olarak geçmiş.1 Hizmetin erişilebilirliği bilgiye göre; “15 yaş ve üzeri tüm 
ve şimdiye kadar hizmetten faydalananlar kadınların “ÜCRETSİZ” (evet, tırnak 
birer sayı olarak birbirlerine eklenmiş, içinde ve büyük harflerle yazılı) olarak 
toplamanın sonunda elde edilen koca faydalanabildiği”, “kadın sağlığını 
koca rakamlarla hizmetin (niteliğinden ilgilendiren tüm konularda” eğitim 
ziyade) niceliksel başarısı vurgulanmış. verildiği yazılı. Sitede nedense sağlık 

hizmetlerinin tanıtıldığı bölümde 
Şimdi, belediyelerin kadınlara ücretsiz bahsetmek gereği duymadıkları bir de 
sağlık hizmetleri vermesinde elbette psikolojik danışmanlık hizmetleri söz 
yanlış bir şey yok.2 Ama söz konusu 
hizmetlerin neleri kapsadığı, neleri 

kişiler olarak kadınlar- olması, bununsa 
dışarıda bıraktığı ve ne şekilde sunulduğu 

paralel bir ilerlemecilik söylemiyle 
önemli. Öncelikle hizmet alabilenlerin, 

kendisine dost psikoloji bilimiyle 
kadınlar ve kadın deyince nedense onunla 

eklemlenerek oluşturduğu tablonun bize 
b e r a b e r  d ü ş ü n ü l e n ,  b a k ı m ı n ı n  

söyledikleri…
sorumluluğu hemen ona bırakılıveren 
çocuklar olması oldukça manidar Zaten 

Burada belki somut bir örneğe bakmakta 
yine İBB sayfasında, “kadın sağlığını 

fayda var. Kadın ve Aile Sağlığı 
ilgilendiren tüm konular”, “gebelik, 

Merkezleri'nden birinde çalışan bir 
lohusalık, üreme sağlığı ve bebek bakımı” 

terapist, kendisine başvuran, geniş-aile 
olarak tespit ediliyor (insan ister istemez 

evlerinden gelen kadınların eğitimsizlik-
üç çocuk konusunu hatırlıyor...) Verilen 

lerinden, (psikoloji biliminin karşısındaki 
psikolojik danışmanlık hizmeti de aynı 

özneden beklediği) kendi üzerine düşüne-
eksende dönüyor: Kadın, yine aile 

bilme becerisine uzaklıklarından, çocuk 
içindeki “görev”inden hareketle (anne, eş 

yetiştirme konusundaki cahilliklerinden, 
vb.) konumlandırılıyor, “eğitimsiz” ve 

görünüşlerinin muhafazakârlıklarından 
“cahil” olarak algılanıyor ve bunları 

dem vuruyor. 3
aşarak, aile içindeki rolünü daha başarılı 
oynaması sağlanmak isteniyor. 

Psikolojinin, kendimizi, zihnimizin işle-
yişini, dünyayla ilişkilenme biçimlerimizi 

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, 
anlamaya yönelik bir çaba olmaktan 

ilerlemeci anlayışla psikoloji biliminin 
çıkıp, kendini uyulması gereken standart-

zaman zaman alabildiği normatif 
la r ı  be l i r leyen bi r  yasa  o larak 

konumun nasıl bir araya geldiği ve bunun 
konumlandır-ması ayrı ve uzun bir 

belediyecilikte  -ya da daha genel olarak, 
yazının konusu. Burada söyleyebilece-

siyasette- nasıl iş gördüğü. Toplumun 
ğimiz şey, bu standartların bizi kendi 

“gelişiminin” aile odaklı olduğunun 
hayat hikayelerimizden kopardığı ve 

varsayılması, ve bu ilerlemeci tahayyülün 
deneyimlerimizi anlamlandırma biçim-

kendisine varsaydığı muhatapların 
lerimizi dönüştürdüğü: Korkularımız 

kadınlar; -ama ailenin temeli olarak ka-
hakkında konuşabilme yeteneğimizi 

dınlar, yeni nesilleri yetiştirecek olan 

. 
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Belediyenin psikolojik danışmanlığı
Kadın, yine aile içindeki “görev”inden hareketle (anne, eş vb.) konumlandırılıyor, “eğitimsiz” ve “cahil” 
olarak algılanıyor ve bunları aşarak, aile içindeki rolünü daha başarılı oynaması sağlanmak isteniyor
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Burcu Ege 
Ayşe Toksöz Kadın sığınma evi 

yerine kadın sağlığı 
merkezi açarak bele-
diyenin yaptığı ter-
cih, kadınlara kendi 
hayatlarını şekillen-

dirmek için değil, aile 
kurumunun varlığını 
korumaya yönelik bir 

destek sağlamak



kaybedip bunun yerine “panik-atak” (diye 
bir şey) krizlerinden bahseder olduğumuz 
zaman, hayatı algılayış şeklimiz de 
tamamen değişmiştir. Hayat hikayemizin 
ve onu yaşarken karşımıza çıkanlarla 
başetme yollarımızın hangi parçalarının 
değerlendirilmeye ve üstünde düşünül-
meye değer olduğu, hangi davranışları-
mızın “semptom” olarak algılanıp 
hangilerinin “gerçek” kılındığı, ve ironik 
(ama hiç de şaşırtıcı olmayan) bir şekilde 
hiç üstüne düşünülmeden kadınlara 
atfedilen çocuk bakımının bile otorite 
diye düşünülen disiplinlerce müdahale 
alanı olarak kurgulanması, standartlar ve 
belli temsil şekilleriyle oluşturulmuş bir 
dünyada kadınları ve hayatlarını okunak-
sız el yazılarına indirgeyecektir.

Psikolojik söylemin ilerlemeci dünya 
görüşüyle bir araya gelmesi durumun 
vehametini artırıyor: İstenen normlara 
uy(a)mamak patolojikleştiriliyor, “cahil-
lik” ve “geri kafalılık” (tedavisi eğitim ol-
an) hastalıklar olarak görülüyor. Tabii bu-
rada göz ardı edilmeyecek olan sınıfsal bir 
ileti-şimsizlik de söz konusu: Yukarıda 
söz edilen, orta sınıf mensubu bir norm, AKP'nin neoliberal muhafazakâr- karşısındakine bağırmak yerine içinden 
terapistin; yaşam pratiklerini, iletişim lığıyla tamamen uyum içinde, ve bu ona kadar saymasını, çocuklarına 
biçimlerini, kendilerini dünya içerisinde bağlamda Türkiye'de şimdiye kadar vurmanın müthiş yanlış bir şey olduğunu 
konumlandırışlarını kesinlikle anlama- izlenen politikalarla bir kopuş söz konusu ve onlara anlayışla yaklaşması gerektiğini 
dığı bir kadın grubuyla ilgili sözleri. değil. Yine çekirdek aile değerleri falan söyleyip, yolluyor. Ve dört seansın 
Karşısında psikolojinin orta-sınıf, yücel t i l iyor ;  kadının  kocası  ve  sonunda bu kadının stres diye bir derdi 
eğitimli, çekirdek aile tabanlı, kendi çocuklarıyla belli şekillerde ilişkilenmesi kalmıyor! Bu elbette son derece kari-
bireyselliği hakkında tefekküre dalmaya isteniyor. Kadın sığınma evi yerine kadın katürize bir tablo, fakat yine de bu 
hazır öznesini görmek isterken hiç de sağlığı merkezi açarak belediyenin belediyecilik -ve bu terapi- anlayışında 
aşina olmadığı varolma biçimleriyle yaptığı tercih, kadınlara kendi hayatlarını yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu 
karşılaşan terapist, kent yoksulluğunun şekillendirmek için değil, aile kurumunun anlatır diye düşünüyoruz. 
derinden yaşandığı mahallelerde hangi varlığını korumaya yönelik bir destek 
iletişim yolunun önünün açık olacağını sağlamak. Bu hedefe ne ölçüde Yinelemekte fayda var: Ne belediyenin 
düşünedursun; terapiye gelen kadınlar ve ulaşabildiği, görüştüğü kadınların sosyal hizmetler sağlamasına, ne de 
çocuklar, modernitenin kendisine öteki eğitimsizliğinden yakınan terapistin bu psikoloji biliminin kendisine karşı bir 
saydıklarına kondurduğu etiketlerle hayatlara ne ölçüde değebildiği ise ayrı bir sözümüz var. Söylemek istediğimiz, 
alelacele donatılıp yollarına devam soru. İnsanın aklına şöyle bir tablo sunulduğu şekliyle bu hizmetlerin, 
ediyor. geliyor: işsiz koca evde oturuyor; kadın uygulandığı şekliyle bu terapilerin 

hem -“vasıfsız” emeğini satarak- eve para belediyenin web sitesinde bir istatistik 
Belediyenin, bu cinsten bir psikolojik getirmeye, hem bu parayla evde tencere olmaktan öte bir anlamının olamayacağı. 
danışmanlık hizmeti veriyor olması kaynatmaya uğraşıyor, çocuklarının Tam tersine, kendisine başvuran kadınla-

rın yaşama ve ilişki kurma şekillerini el-
eştirip mahkum ettiği ölçüde, onları daha 
farklı yeni yükümlülükler altına sokacak, 
mevcut sorunlarını çözmek yerine ortaya 
yenilerini koyacak bir anlayış bu. Beri 
yandan, kendi teşhis ettiği sorunlara öner-
diği (ya da dayattığı) çözümlerle belli bir 
yurttaş tipinin oluşturulmasına yarayaca-
ğı da açık. Söz konusu (kadın) yurttaşın 
siyasetteki rolünün “hizmet almak”tan 
öteye geçmeyeceğini ise tekrar etmeye 
bile gerek yok.

Dipnotlar: 
1- http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Pages/Haber.aspx? 
NewsID=16722
2- Öte yandan, “Kadın ve Aile” diye şipşak kurulu-
veren denklemin ne anlamlara gelebileceğiyle ilgili 
bkz. Amargi Sayı,11, s. 26: “Kadına Yönelik tesadüf mü? Yoksa bunu yaratılmak ihtiyaçları da cabası. Bu kadın evinden 
Hizmetlerde Kadının Yeri Neresi?”.

istenen yurttaş tipinin bir göstergesi kalkıp kalabalık otobüslerle bir ay  3- Özel görüşme.
olarak okuyabilir miyiz? Çünkü görünüşe boyunca kadın ve aile sağlığı merkezine 
göre, buralarda benimsenen ve dayatılan gidiyor; terapist kendisine, diyelim ki, 
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Karşısında psikolojinin orta sınıf, eğitimli, çe-
kirdek aile tabanlı, kendi bireyselliği hakkında 
teffekküre dalmaya hazır öznesini görmek is-
terken hiç de aşina olmadığı varolma biçimle-
riyle karşılaşan terapist, kent yoksulluğunun 

derinden yaşandığı mahallelerde hangi iletişim 
yolunun önünün açık olacağını düşünedursun; 

terapiye gelen kadınlar ve çocuklar, 
modernitenin kendisine öteki saydıklarına 
kondurduğu etiketlerle alelacele donatılıp 

yollarına devam ediyor



Hıristiyanlık Müslümanlığa göre 
kadınları fazla cendereye sokmayan 
bir din gibi görünse de, gözlemlediğim 
kadarıyla kadının ezilmişliği konusu-
nda din meselesi pek fark etmiyor… 

Kayuş:

Bu hayatınızda nasıl tezahür ediyor? 
Ermeni kadın olmak ne demek?

Kayuş:

 Ermeniler sonuçta bir doğu 
toplumudur, Anadolu milletidir; tabii ki 
din faktörü dışında Anadolu'da ortak bir 
yoğruşmadan oluşan bir benzerlik vardır 
Türk toplumuyla, fazla da ayrı olduğu 
söylenemez. Ancak yine de belli ayrıldığı 
şeyler vardır, katı bir Müslüman ailenin 
kadını ile katı bir Hıristiyan ailenin ka-
dını arasında. Ermeni ve Türk kadınını 
kıyaslarsak, Ermeni kadınının çok daha 
rahat olduğunu söyleyebilirim. Ama 
sonuçta her Ermeni kadın, evlendiği gün 
kocasına itaat edeceğine dair yemin eder-
ek dünya evine girer. Yirmili yaşlarda ben 
evlenirken şöyle bir şeyin varlığından 
haberdar oldum: Merasimde erkeğe, kızlarım böyle evlensin istemiyorum. tacizdir ama kadın bunun çok farkında 
“Karına sadık kalacak mısın?” diye ye- değildir gibi geliyor bana. Sonuçta bir 
min ettiriyor; kadına ise, “Kocana itaat Ermeni kadını gerçekten becerikli bir erkek hegemonyasından bahsedebiliriz 
edecek misin?” diye. Ben papazla anlaş- kadındır, evi çekip çevirir ve ipler onun Ermeni ailesinde de. 
tım, “Rezalet çıkmamasını istiyorsan, ba- elindeymiş gibi görünür ama yine bir 
na da sadık kalacak mısın, diye sor” ezilme var, muhakkak bir ezilme var, ki Kadın olarak, bir Ermeni olarak 
dedim. Papaz da ileri görüşlü bir adamdı, bu ezilmeyi çeşitli kurnazlıklarla örter yaşadıklarımız çok belli, onları şimdi 
“Haklı olduğunu düşünüyorum” dedi ve kadın. Çok güzel çekip çevirir kocasını, konuşmak gerekli değil de. Bir de kadın 
gerçekten de öyle sordu. Daha sonra fakat bunu sanki kocası istiyormuş gibi olarak ikinci kez vuruluyorsun, bu benim 
yüksek rütbeli bir din adamına bunu yapar; yani sonuçta bir şey almak için çok önemli. 
söyleyince, acaba oynak mı bu kadın, bu istiyordur, ama sanki kendisi hiç bilmez, 
kadar da haddini bilmezlik, herhalde kocası almak istiyor gibi kurnazlıkla 
oynaktır diye düşündü. Ama ben bunun örtmeye çalışır, bu ezikliği gidermeye 
gerçekten savaşını vermeyi çok istedim, çalışır, bu benim içimi çok acıtır. Çünkü 
hâlâ da bir şey yapamadım bu konuda, sonuçta bu da bir tacizdir, korkunç bir  Bizim dışımızda yaşayanlardan 
inşallah yapacağım ama en azından 
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Ermeni kadın olmak
Hay Gin deneyimini ve Ermeni kadın olma hallerini Kayuş Çalıkman G. ile konuştuk, çoğunluk-
la hüzünlenerek ve kimi zaman da gülerek… Okuyacaklarınız konuştuklarımızın neredeyse ya-
rısı, ama şimdiye kadar sessizce haykıran kızkardeşlerimizle paylaşacak daha çok şey var… 
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Deniz Tuna

Ermeni kadın hareketi Osmanlı kadınlarının değişmesiyle gerçekleşeceğine inandı, tanımlamamıştı hiçbir zaman, ancak kadın 
özgürleşme mücadelesiyle aynı döneme savaş  ve emperyalizm karşıtı bir söylem duyarlılığını hem eserlerinde hem de gerçek 
rastlar; yani 19. yüzyılın ortaları. Ermeni geliştirdi. Kadın yazarlar arasında en sağlam hayatında gayet güçlü bir şekilde 
kadın hareketinde beş kadın değişmez yerde durandır. hissedebiliriz. Bu açıdan da feminist değildi 
öncüler olarak tarihte yerlerini almışlardır. diyemeyiz.
Tarih sırasıyla, Elbis Gesaratsyan 1830 Kadın hareketinin uluslararası bir hareket 
Beşiktaş doğumlu, ilk Ermenice kadın olması gereğini düşünerek uluslararası Hayganuş  Mark  1885 ' te  Taks im-
dergisi  "Gitar"ı  yayınladı,  Srpuhi kadın örgütlerine üye olmuş ancak zamanla Ayaspaşa'da doğmuştur. Eşi ile birlikte 
Dusap1841 Ortaköy doğumlu, kadının buradaki çalışmalar onu tatmin etmemiş, gazeteler yayımladı. 1919-1933 yılları Hay 
özgürleşmesi yolunda mücadelesini aynı dönemlerde Osmanlı'da gelişen jön Gin  kadın dergisini yayımladı. Kendini 
romanlar aracılığıyla verdi. Zabel Asadur Türk devriminin estirdiği kardeşlik feminist aktivist olarak tanımlayan ilk kadın 
(Sibil)1863 Üsküdar doğumlu, kadın havasından da etkilenerek Osmanlı yazardır.
eğitimini ön planda tutarak kadın hakları kadınlarıyla ortak çalışmalar yapmıştır. 
savunuculuğunu üstlendi. Zabel Esayan, en Ancak  burjuvaziye yönelttiği eleştiriler Zabel Esayan'la ilgili söylediklerim aslında 
önemsediğim isimdir. Üniversiteye giden diğer kadınlarla bir arada çalışmasına engel benim de kendimi ifade ederken söylemek 
ilk Ermeni kadındır. Eserlerinde cinsler teşkil etmiştir. Siyasi inançları gereği, Zabel istediklerimle ne kadar örtüşüyor, herkesin 
arasında oluşmuş adaletsizliği, sosyal ve Esayan'a göre sırf kadınlardan kurulu bir b i r  kahramanı  varsa  eğer  benim 
sınıfsal açıdan değerlendirdi, Kadının örgütlülük pek de doğru bir yaklaşım kahramanım kesinlikle Zabel Esayan. Ne 
ö z g ü r l e ş m e s i n i n  a n c a k  s i s t e m i n  değ i ld i ,  kend in i  f emin i s t  o l a rak  acı ki 100 yıl sonra bile aynı yerdeyiz.

Benim kahramanım Zabel Eseyan

SÖYLEŞİ



birçoğu için, anneanne veya babaanne olarak yaşamak, üretmek çok önemli. okumayı çok istedim. Beni çevremden 
demek, çünkü birçok insan Fethiye çok engellediler, hem kadın, hem 
Çetin'in kitabından sonra kendi anne- Ermeni. Nasıl iş bulacaksın falan diye. Ve 
annesinin veya babaannesinin de Ermeni ben seramiğe yöneldim. İş bulamasam 
olduğunu hatırladı birdenbire. Müslü- bile kendi kendime yapabileceğim bir iş 
man olmadığın, örtünmediğin için  Evlenmemek zaten kesinlikle en olduğu için seramiğe yöneldim. Ama 
bazılarınca orospu olman demek. Türk iyisi. Her halükârda en iyisi evlenme- bugün pek çok genç kadın sinema 
filmlerinde genelev işleten kadın olman, mek. Ama Ermeni toplumu çok tutucu bir televizyon da okuyor, gayet iyi de iş 
veya illa ki erkek delisi “evde kalmış”, toplum bu konuda. Sonuçta Hıristiyan, buluyor. Bu anlamda çok değişiklik oldu, 
para canlısı, taş kalpli ev sahibi (pan- iyi bir Hıristiyan toplum, çok tutucu o düşünce yapısı değişti. Gençler o konuda 
siyoncu) olman demek. Karikatür dergi- yüzden. Çok alışık değil böyle şeylere. bize nazaran daha iyi durumda o 
lerinde mutlaka bıyıklı ve şişman bir Gençlerde bu tür şeyler oluyor, beraber anlamda.
kadınsın (gırgır/70'li yılların sonu yaşamak gibi ama çok yapay kalıyor 
80'ler). Mahalle esnafı için “madam henüz. Yani bu gençliğin içinde de tam 
teyzesin”; hep alaycı bir tebessüm vardır oturmuş, özümsenmiş bir olay değil 
sana mal kakalarken. Mahallenin deli- henüz. Aile meselesiyle hesaplaşılama-
kanlıları için ulaşılası amaçsın, köyün mış henüz, onun için evlilikler hâlâ çok 
delikanlıları için (artık kalmadı ama) önemli Ermeni toplumunda. 
yangın çıkmadan bile kaçırılacak ilk 
malsın; Devlet nezdinde, hatta kadın 
bakan nezdinde küfürsün, dölsün.

Hay Gin adını o dergiden almadı 
Genellikle Ermenilerin kapalı bir toplum aslında, tamamen Ermeni ve kadın olma 
olduğundan bahsedilir. Ben son yıllarda halinden Hay Gin dedik, yoksa derinine 
artık böyle olmadığını söyleyebilirim. insek Hay Gin dergisinin söylemi belki 
Özellikle Agos gazetesinin yayınlanma- çoğumuza da uymayabilirdi.
sından sonra toplumumuz biraz daha 
açıldı Türkiye'ye, belli ölçüde dünyaya Bizim 2001 yılında kurduğumuz Hay 
(Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları Gin'den önce Hayuiler (Hay Kadınl-
ülkeler). Ayrıca gençler artık daha ar)diye bir grup vardı. Onlardan bir 
komplekssiz yaklaşıyorlar olaylara ve bir kısmının katılımıyla Hay Gin'i kurduk. 
Ermeni olarak daha kolay çeşitli alanlara Çok değişik çevrelerden kadınlar vardı. 
girebiliyorlar, gerek iş kollarında gerek Hayuiler'den bir grup vardı, biz birkaç 
sosyal hayatta, kurulan arkadaşlıklarda kişi daha solda duran kadınlar vardık. 
ve hatta hiç tasvip etmediğim halde Kendini Hayganuş Mark gibi, hisseden, 
evliliklerde bile oldukça tutuculuktan bizden daha büyük bir arkadaşımız vardı, 
uzaklaşıldığını görüyorum. (Ben karma o feminist değil de daha feminen bir 
evliliklere karşıyım da o yüzden tasvip yaklaşım içindeydi. “Elimde makasım ve 
etmediğimi söylüyorum). kalemimle ben katılırım” diyordu. 

Değişik çevrelerden kadınlar toplandık, 
iyi şeyler de yaptık. Ama kendi adıma, 
orada ne yapamadık diye bir şey 

 Karma evlilik derken, sadece söylemek gerekirse; ben örgütlenmeyi 
kastettiğim bir Türk'le Ermeni'nin Ermeni kadın toplumu içinde yapmak 
evliliğidir, Arap, Fransız, Acem, Çinli istiyordum, Kumkapı'da bir projemiz 
değil karşı olduğum, çok garip gelecektir vardı, onu gerçekleştiremedik. Daha çok 
biliyorum bu söylediklerim ama anlamak bir gösteri grubu haline geldik. Bu beni 
gerek; çünkü benim için bu iki toplumun rahatsız ediyordu. Faaliyet değil de 
hâlâ halledemediği meseleleri var, ulus gösteriler yapan, 8 Mart'tan 8 Mart'a 
devlet kurma adına senelerce varlı-  Tabii genellikle cemaat içinde kutlama yapan bir grup haline geldik. 
ğımdan rahatsız olmuş ve bir şekilde yok çalışmak tercih ediliyor. Özellikle genç Bakış açısında farklılıklar vardı. Sosya-
olup gitmemde hatırı sayılır katkılarda kızların öğretmen olması falan çok tercih list feministlerle radikal feministler 
bulunmuş bir topluma evlilik yoluyla edilen bir şeydir. İki sebepten dolayı, hem arasında olduğu gibi. Ama tabii, sonra 
sağlanan her bir ilişki benim asimile tabii kendi toplumu içinde çalışıyor olsun oturup da biz artık bu iş olmuyor da 
olmama, yok olup gitmeme atılmış bir hem de öğretmenliğin kolay olduğu demedik, bu iş niye olmuyor da demedik. 
adımdır diye görüyorum. Çünkü düşünülür ama hiç de öyle değildir. Ama Grup kendiliğinden yok oldu. Ama 
özellikle evliliklerde ilk başta her şey tercih edilen budur. Çok aileler tanıdım, bireysel olarak çalışmalar sürüyor.
güllük gülistanlıkken zamanla aile içinde mesela benim bir öğrencim vardı, 
bile kimsenin kendi kimliğini rahatça Ermenice ders almak isteyen. Ailesi de Nor Zartonk diye bir oluşum var, bu 8 
yaşayamadığı, birinden birinin taviz Ermenice bilmiyordu, kendisi de. “Peki Mart'ta oradan genç kadınlar bir 8 Mart 
verdiği görülüyor. Bir Ermeni olarak neden öğrenmek istiyorsun?” dedim. Kız etkinliği yaptılar. Ben bir de, bu da belki 
yaşamak çok mu önemli? Evet, benim da, “Babam okulda sekreterlik olursa tuhaf gelebilir, kadın için bir şey yapıla-
için önemli, varlığıma tahammül çalışmama izin veriyor” dedi. Böyle caksa karma çalışmaları daha önemsiyo-
gösterilmediği için inadına çok önemli, örnekler de var. Ama çok açıldı artık son rum. 
Türkiye'de yaşadığım için çok önemli. senelerde, biraz çelişki gibi olacak 
Ayrıca kültürümü de çok önemsiyorum, önceki söylediklerimle ama öyle değil. Ermeni kadın hareketinde benim en 
tarihteki Akatlar, Sümerler gibi olmak Benim dönemimden bu güne çok değişen önemsediğim isim Zabel Eseyan'dır. 
istemiyorum, bu nedenlerle de Ermeni bir şey. Ben mesela sinema televizyon Çünkü aynı zamanda sosyalist bir 

En iyisi evlenmemek değil mi o 
zaman?

Kayuş:

Ermeni toplumunda kadın hareketi ne 
durumda? Biliyorum ki siz 2001 
yılında “Hay Gin” diye bir topluluk 
oluşturdunuz. Topluluğun adı da 
Hayganuş Mark'ın 1919'da çıkardığı 
derginin adından geliyor sanırım. 
Biraz Hay Gin'den bahseder misin? 

Kayuş: 

Neden karşısın? 

Kayuş:
İş hayatında Ermeni kadın olmaktan 
kaynaklı sorun yaşıyor musunuz? 
Genelde cemaat içindeki işlerde mi 
çalışıyorsunuz? Dışarıda nelerle 
karşılıyorsunuz?

Kayuş:
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Ermeni toplumu içinde 
yaşadığımız kadınlık 
durumundan kaynak-
lanan sıkıntılar da var 
elbette, onun dışında 
Türkiye toplumunda 
yaşadığımız sıkıntılar 

da. Bir kere, bir Ermeni 
olarak boğuluyorsun, 
bir de kadın olarak bo-

ğuluyorsun. Herkes 
kendi gerçeğinden yola 
çıkmalı ve bence Hay 

Gin'i doğuran şey 
buydu…
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kadındır, militan da bir kadındır, o Ama bunu yapan, o projede beraber onlarla çalışmak istiyorum. Daha pratiğe 
yüzden çok çok önemsediğim biridir. çalışacağımız kadının kocası değil, tam dönük işler yapmak istiyorum, kadınların 

aksi o da istiyordu. Çünkü ekonomik bir an önce nefes almalarını sağlayacak 
olarak da kadını güçlendirecekti, kadın projelerde çalışmak istiyorum.
güçlenirse aile de güçlenecekti. Ama 

 Ermeni toplumu içinde kendi içlerinde bir sistem var, aşiret 
yaşadığımız kadınlık durumundan sistemi gibi, o aşiretin tepesinde duranlar 
kaynaklanan sıkıntılar da var elbette, tarafından engellendi bu.  Ben kendime feminist demiyo-
onun dışında Türkiye toplumunda rum, sosyalist feminizmse evet, daha 
yaşadığımız sıkıntılar da. Bir kere, bir doğrusu Marksist feminizm hatta. Ama 
Ermeni olarak boğuluyorsun, bir de feminist değilim de demiyorum. 
kadın olarak boğuluyorsun. Herkes kendi Kadınım sonuçta, benim bir gerçeğimdir 
gerçeğinden yola çıkmalı ve bence Hay bu. Hâlâ ben nasıl olur da itaat eden 
Gin'i doğuran şey buydu. Benim  Tabii benim bireysel olarak pozisyonda olabilirim. Benim buna karşı 
gerçeğim, hem kadınım, hem de Ermeni yapmak istediğim şeyler var. Bunu tek verecek mücadelem var, kiliseye karşı 
kadınım. Hay Gin'i doğuran buydu başıma da yapmayacağımı biliyorum. mücadelem var, aileye karşı vermem 
bence. Ermeni kadın olmak. Sonuçta, Şimdi bir beklentim var, o beklenti gereken mücadele var, Ermeni toplumu-
toplum içinde kadın olarak yaşadıkların na karşı vermem gereken bir mücadele 
bir Türk veya Rum kadınınkinden çok var, benim devletle derdim var, devlete 
farklı değil ama Ermeni toplumu içinde karşı vermem gereken bir mücadelem 
kadın olarak yaşadıkların farklı. Sen var. Tabii ki burada bir feminist duruş 
kendi mücadeleni vereceksin sonuçta. gerekiyor. Ama feminist misin diye 
Tamamen bu ihtiyaçtan doğdu. sorduklarında, sosyalistim, diyesim 

geliyor hep. Çünkü çeliştiği yerler 
Baştan beri biz perspektifimizin ne olduğunu düşünüyorum.
olacağına karar veremedik. Farklılıkları-
mızı birleştiremedik ve metot koyama-
dık. Çünkü Hay Gin içinde sosyalistler 
vardı, feministler vardı, yalnızca kadın 
duyarlılığı olanlar vardı, olmayanlar 
vardı. Biraz bunları birleştiremedik. 
Toplum içinde Ermeni kadın da tam  Var elbette var, zaten oldu da. Biz 
olarak ne yaşadığının farkında değil, Hay Gin olarak aktif haldeyken diğer 
dolayısıyla Hay Gin'in kuruluşunu pek de kuruluşlarla devamlı bir dirsek teması 
kırmızı halılar sererek karşılamadılar halindeydik. Yürüyüşlerde, 8 Mart 
açıkçası. Küçümseyenler oldu, dalga kutlamalarında, çeşitli seminerlerde hep 
geçenler oldu, rahatsız olanlar oldu. En beraberdik. Mor Çatı'yla beraber çalıştık. 
acısı bunlar içinde, benim kızıma bir sınıf Almanya'dan kadın örgütleri buradaki 
arkadaşı “feminist, ne olacak!” diye laf çeşitli kadın örgütlerini tanımak 
atmış. Bu tabii örgütlenmeyi etkiledi. istemişler, burada Mor Çatı bu işi orga-
Ermeni kadını henüz feminizme çok açık nize eden gruptu, bizi de çağırdılar. Hay 
değil, örgütlenmeye çok açık değil. Gin artık fiilen olmasa da, tanınıyor, 
Ermeni kadınlar da, erkekler de, kadın gerçekleşirse, patrikliğe sunmayı biliniyor hâlâ. Sonra bizi Almanya'ya da 
hareketini, bir kilise ya da dernek çatısı düşündüğüm ve birlikte çalışmayı davet ettiler. Orada ben yine bizim 
altında bir araya gelip yemek günleri istediğim bir proje var. Ermenistanlı gruptan bahsedince Mor Çatı'dan yine bir 
düzenlemek, kadın kolu oluşturmak, kadınlara yönelik bir proje var kafamda. destek teklifi geldi, ben de çok 
fakirler kolu, kermes hazırlamak olarak Çünkü Türkiye ile Ermenistan arasında önemsiyorum bunu açıkçası. Çünkü tek 
görüyor. Anladıkları bu maalesef.  siyasi ilişki olmadığı için, oradan başına bir şey yapılamaz. Bir konuş-
Aslında bir yerde çok önemli bir kanal. çalışmaya gelen 30 bine yakın kadın çok mamdan sonra, bir kadın geldi ve “işte bu 
Ben hatta bunlardan yararlanarak bir kötü koşullarda yaşıyor burada. Buna kızkardeşlik” dedi. Gerçekten böyle, 
örgütlenme hayal ettim. Bir araya gelip yaşamak denirse tabii. Bu kadınlara kızkardeşlik; artık Ermeni, Süryani, 
yemek hazırlayan, biçki dikişi yapıp yönelik bir çalışma yapmak istiyorum. Rum, Türk kalmıyor ki, onun için çok 
kermes düzenleyen kadınların arasına Kumkapı projesi hâlâ, “Eğer yapmazsam önemsiyorum. Biraz önce anlattığım 
girip bir örgütlenme kurarız diye gözüm açık gider” diye düşündüğüm bir şeyler kesinlikle faşizan bir şey gibi 
düşündüm. Ama beceremedik. Ne proje. Çünkü bu bizim toplumda birçok gelmesin sana. Onu Ermeni olarak 
yapmak istediğimizi tam olarak boşluğu dolduracak, birçok beklentiye yaşayan bilir ancak. Bunları söylemek 
anlatamadık. Bir dil bulamadık. Mesela cevap verecek bir proje. çok kötü biliyorum, ırkçılığa karşıyken, 
Kumkapı'da bir projeden bahsetmiştim, faşizme bu kadar karşıyken, hiç inanma-
orada bir bina vardı ve bizim amaçlarımı- Nor Zartonk oluşumundan bahsettim, dığım halkların kardeşliği o kadar önem-
za çok uygun boş bir binaydı. Mütevelli liyken böyle bir şey söylemek çok acı bir 
heyeti ile görüşmeye gittik. Yapmak şey ama ayrı bir olay. O sorunun bir tara-
istediklerimizi anlattık. Orada Sasonlular fı, diğer tarafı da tabii ki çok çok önemli. 
için bir şey yapmak istiyorduk. Sasonlu Hay Gin derken, Ermeni Kadını anlamı-
kadınlarla bir şey yapmak istiyorduk; na gelir, kadın Ermeni olduğu için, Erme-
Sasonlu kadınlar en alttakiler diyebile- ni kadın olduğu için Hay Gin'dir. Ama ta-
ceğimiz bir grup. Ama binayı vermediler, bii kadın hareketi içinde hiçbir fark 
bizim kadınları baştan çıkarırısınız diye. görmüyorum kesinlikle.

Hay Gin hangi ihtiyaçtan doğmuştu? 

Kayuş: Sen kendini nasıl tanımlıyorsun?

Kayuş:

Peki şimdi bir şeyler yapmayı 
düşünüyor musunuz, bir araya geliyor 
musunuz?

Kayuş:

Türkiye'deki kadın hareketine nasıl 
bakıyorsun? Türkiyeli kadınlarla 
Ermeni kadınların bir araya gelebile-
ceği koşullar var mı?

Kayuş:
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Gerçekten böyle, 
kızkardeşlik; artık 

Ermeni, Süryani, Rum, 
Türk kalmıyor ki, onun 
için çok önemsiyorum

SÖYLEŞİ



N
hiç tepki vermeden, hemen sessizce yukarı 
çıktı. Aşağıya geldiğinde “Madam'ın o 

e zaman pişirse mis gibi kokusu sözden alınmış olabileceğini, kendisine 
tüm apar tman ımız ı  sa ran  biraz süre tanımamı sonra da özür 
paskalya çöreğinin üstadı, dilememi” söyledi. 

öğlenleri beni uyuturken her defasında 
aynı sevecen ses tonuyla hiç usanmadan, Günler geçip gidiyor; Madam benimle 
yatağının başucundaki İsa ve meleklerin konuşmuyordu. Sara Teyze'de ya da 
olduğu resmin anlamını büyük bir zevkle apartmanda karşılaştığımızda adeta beni 
masal gibi uzun uzun anlatan sevgi dolu yok sayıyor, soğuk davranıyor; sanki 
Madamcığımı gün geçtikçe daha çok görmüyordu. Bir gün artık dayanamadım; 
özlüyorum. nefesimi tutarak yukarı çıktım, kapısını 

çaldım. Kapıyı açıp da beni öyle kaskatı 
Çocukluğum annem çalıştığı için baba- karşısında görünce bir an ne yapacağını 
annem, karşı dairede oturan Sara Teyze ve bilmeden duraksadı. Uzun bir süre tek 
üst kattaki komşumuz Madam'dan oluşan kelime etmeden, bakıştık... Sarıldığımızı 
orta yaşlarının üzerinde üç kadının dizinin ve sessizce ağladığımızı hatırlıyorum. 
dibinde geçti. Bu kadınlar aralarında Sonra omuzlarımdan tutup sevecen 
çözemediğim ancak alışkın da olduğum gözleriyle uzun süre bana baktı. Ben 
ortak bir dil geliştirmişlerdi: Karşılıklı kabahatimi öğrenmeye ve özür dilemeye 
otururken uyuyabilme, hemen her konuda hazırlanırken o yavaşça kulağıma yaklaşıp 

hepsi tadına doyulmaz lezzetlerdi. Sara konuşabilme, birbirlerinin evlerine fısıldadı: “Benim adım Öjeni”. İsmini 
Teyze yalnız yaşayan, ayda bir evinden teklifsizce gidip gelebilme rahatlıkları bilmediğimi, ne babaannemin ne Sara 
dışarı çıkan, çıktığında çok şık giyinen, vardı. Benim terbiyem ve yetiştirilmem Teyze'nin ne de annemin ona ismiyle hitap 
görmüş geçirmiş, çok kitap okuyan -konusunda bir türlü fikir birliğine etmediğini o an fark etmiştim. İsmi benim 
özellikle aşk romanlarını çok seven-varamamalarına karşın, aralarında ses- için Madam'dı. Sanki asıl ismiymiş gibi 
haşmetli bir kadındı. Kadınlıkla ilgili sizce görev dağılımı yapmışlardı:  Baba- herkes onu öyle çağırıyordu. Niye “Öjeni 
küçük ipuçlarını ondan öğreniyordum.annem sert mizaçlı birisiydi; yüzü pek Teyze” değil de “Madam” diye çağırdığı-

gülmezdi. Görevi benim zamanında yiyip mı anneme sorup sormadığımı anımsa-
Beş yaşımdayken beni kedisi Piçon ile içmemi, yuvaya gitmemi, ders çalışmamı mıyorum. Ancak o günden sonra da 
evlendirmek isteyerek rüyalarımı kâbusa sağlamaktı. Kurallara uyup uymadığımı kulağıma fısıldadığı ismini eklemedim 
çeviren, evinde sokaktaki çocukların denetliyordu. Akşamları günün raporunu ona seslenirken. O da istemedi sanki. Ama 
şerrinden kurtardığı birçok kedi, köpekle anneme aktarıyordu. ismini bilmemi istedi... Belki kullanmamı 
yaşayan gerçek hayvansever çok sevgili da... Ben kullanamadım; belki çekindim, 
Madamcığımın yeri ise diğerlerinden Sara Teyze'yle her ay başı emekli maaşını belki de saklanması gereken bir şey gibi 
ayrıydı: O bir kere benim arkadaşımdı. Biz alma gününde birlikte bankaya gider, geldi. Bir insanın ismi olduğu halde kulla-
birlikte çok şey paylaşırdık. Evde geçire- namamasının getirdiği ağırlığı, yok sayıl-
ceğim zamanın büyük bir bölümünü, ge- manın sancısını anlayamadım... 
celeri hariç, onun evinde, kedileri ve kö-
peği arasında geçirirdim. Hep konuşur- Bana yaşamla, kadın olmakla ilgili pek 
duk, her şey hakkında, diğer insanlardan çok bilgi/deneyim aktaran bu üç bilge 
çekindiğim gibi ondan çekinmezdim. kadın arasından, sonraki yaşantımda en 
Sonsuz bir hoşgörüsü ve sabrı var gibi çok Madam Öjeni'yi özlediğimi, ondan 
gelirdi... Tâ ki bir gün onu üzene kadar: izler taşıdığımı düşündüm. İlkokuldaki 
Beş ya da altı yaşlarındaydım yuvaya arkadaşım Ceni'ye ev dışında Canan 
gidiyordum. Nereden duyduysam “süslü demem gerektiğini; isimlerin ne kadar 
kokona” * diye bir laf duymuştum; sanırım anlam yüklü olduğunu, işaretler taşıdığını. 
hoşuma da gitmişti bu laf. Uzatıp kısal- Madam Öjeni'yi hiç de yalnızca topikleri 
tarak, türlü tonlamalarda evde tekrarlayıp ya da paskalya çörekleri için değil; bana 
duruyordum. Oyunuma onu da katmak sevdiğim birisini kaybetme korkusunu 
için Madam'a gittiğimde tekerleme gibi yaşattığı; üzülmeyi, sevmeyi, kendi ismini 
“süslü, süslü, süslü kokona Madam” deyi- kullanabilmenin ne büyük bir özgürlük 
verdim. Yüzüme donuk donuk baktı ve olduğunu öğrettiği için çok sevdim... 
birden bire ağlamaya başladı. Dünya ba-

* Kokona: 1) Hıristiyan kadınlarına müslüman şıma yıkılmış, ne olduğunu, nerede yanlış ardından ona eşlik ettiğim için bana ödül Türklerce verilen ad. 2) Süse püse düşkün kadın, 
yaptığımı anlayamamıştım. Arkadaşlığı-olarak çikolata, gofret, pasta türü şeyler çok süslenen kadın. Kokona gibi: Çok süslenmiş 
mızın derinden zedelendiğini hissederek alırdık. Benim için yalnızca aldığımız yaşlı kadın için kullanılır. Kaynak: Ali 

Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Doğan Kitap, Ekim ancak ne yapacağımı bilemediğimden, yiyecekler değil, yolda yürürken Sara 
1999.  Madam'ın benden kaçırdığı yaşlı gözlerini Teyze'nin koluma girmesi, sokakta 

arkamda bırakarak usulca eve döndüm.  algıladığı değişikleri aktarması, benimle 
Akşam anneme olanları anlattığımda bana küçük sırlarını paylaşması, hepsi ama 
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“Benim adım Öjeni”
Bu kadınlar aralarında çözemediğim ancak alışkın da olduğum ortak bir dil geliştirmişlerdi: 
Karşılıklı otururken uyuyabilme, hemen her konuda konuşabilme, birbirlerinin evlerine teklif-
sizce gidip gelebilme rahatlıkları vardı

Feryal Saygılıgil

“Benim adım Öjeni”. İs-
mini bilmediğimi, ne 

babaannemin ne Sara 
Teyze'nin ne de anne-
min ona ismiyle hitap 

ettiğini o an fark 
etmiştim. İsmi benim 
için Madam'dı. Sanki 

asıl ismiymiş gibi her-
kes onu öyle 
çağırıyordu



hiç bir ziyareti kaçırmıyoruz, 
ziyaret yasağı olduğu zaman bile 
mutlaka gidiyoruz, kantine sipariş 

veriyoruz, asker içeriye iletiyor, kapıda 
olduğumuzu belli ediyoruz.  mutlaka 
haftada bir gün düzenli mektup 
yazıyorum, görüş süresi yetmiyor 
dışarıyı anlatmaya. gülecek bir sürü şey 
buluyoruz filiz'le sokakta, cezaevi 
kapısında. mektuplarımda aktarmaya 
çalışıyorum, onlar da gülsün diye. filiz 
mektuplarımı çok beğeniyor, ne güzel 
yazıyorsun, hep yazsana diyor. yazıyo-
rum ben de üç yıl hiç aksatmadan.  sonra 
aralıklı yazmaya başlıyorum.  bu arada 
kapıdan tanıdığımız gazeteci bir arkadaş 
diğer bir arkadaşla röportaj yapıyor ve 
konu içeriyi de  dışarıyı da tedirgin 
ediyor. “rağmen ilişki” anlatılıyor 
röportajda: arkadaş kocasına çok aşık 
fakat bir sevgilisi oluyor ve bunu koca-

yaşlanmasını düşünmek ne boğucu bire fark ediyorlar… kimi ani geçiş sına anlatıyor, kıyamet falan kopmuyor, 
diyor. inanamıyorum, devam ediyor, yapıyor, peş peşe sevgili buluyor, kimi sakin ve etrafa taşmayan ilişkileri 
şaka yapmıyor. tahliyeden sonra özenle yol arıyor çekinerek, kimi gizliliği çok devam ediyor kocasıyla. allak bullak 
sakladığım bir  torba  mektubu önemseyerek yaşıyor keşfettikleri olan, ya bizim de başımıza gelirse diye 
getiriyorum, burada söylediklerin yalan güzellikleri. ama kurulu düzenlerini düşünen diğer tutuklular oluyor. herkes 
mıydı diyorum. ee onlar hapishane korumayı da ihmal etmiyorlar. feminiz-birdenbire karısına daha ilgili ve seve-
koşullarında düşünülen şeylerdi diyor. min her birimizin üzerindeki etkisi  cen davranıyor, ben de nasibimi alıyo-
torbadaki bütün mektupları ortaya farklı oluyor. ve o dönemde canı yanan rum, ileride yaşanacak güzel günler 
döküyorum ve hepsini tek tek küçük birçok kadın durumdan feminizmi so-masalı dinlemek iyi geliyor bana da. o 
parçalara ayırıyorum. o parçalarda rumlu tutuyor bugün bile. çünkü arada sağ elime taktığım gümüş 
yaşadıklarımı görüyorum, sanki kendi- feministler “konu” olarak evdeki kadın-yüzüğün, mektupların seyrelmesiyle ile 
mi parçalara ayırıyorum. artık hapisha- ları “muhatap” olarak da o kadınların birlikte, tahliye oluncaya kadar onu çok 
ne koşulları kalmadığına göre boğulma- kocalarını alıyorlar.tedirgin ettiğini sonradan öğreniyorum. 
yalım diyorum. bu sefer o inanamıyor. taşımakta zorlandığım hayatı ona 
ilk defa ağladığını görüyorum. kurulan birliklerde ve partilerde artık fe-kısmen aktarıyorum moralini bozma-

ministlerin yeri hazır oluyor, siz mak için. adanmışlık hali hepimizi esir 
feminizm kadını özgürleştirir deniyor, olmazsanız olmaz deniyor onlara. femi-almış, onlar için varız noktasına gelmi-
erkekler buradan hareketle feminizmi nistler de “mücadele her yerde olur” şiz. feminizm tartışmaları başlıyor, 
değil ama onun özgürlüğünü seviyorlar diyerek katılıyorlar. sonra o karma ör-anlamaya, katılmaya çalışıyoruz, 
kısa sürede. artık feminizmin kendile- gütlerde genelin çıkarları söz konusu ol-yerimizden hiç kıpırdamadan. dayağa 
rini özgürleştirmesi için kurumları duğundan feministlerin öncelikleri mec-karşı yürüyüşe katılıyoruz heyecanla. 
tartışıyorlar, evlilik ve çocuk sahibi ol- buren değişiyor, bir süre sonra, “evdeki tartışmalar hızlanıyor, tahliye olmuş 
manın önlerine ne büyük engeller çıkar- kadınlar”ın ardından, sıra feministlerin erkekler feministlerin salon toplantıla-
dığını anlatmaya, teorisini yapmaya düş kırıklığı yaşamasına geliyor. er-rını kaçırmıyorlar provoke etmek için. 
başlıyorlar yeniden. teorilerini sunduk- keğin kaptan olduğu gemide dümen ne feminizm, sınıfa, sosyalizme, ona, buna 
ları kadınlar onların evlerinde ne yana kırılırsa o yöne gitmeyi kabul et-her şeye ihanet eden burjuva ideolojisi 
yaşadıklarını bilmiyorlar, kimse özel mek zorunda kalıyorlar. çok acılar yaşa-diyorlar. iktidarlarının sallanmasına hiç 
alanda yaşananların hesabını sormuyor.  nıyor, çok bedel ödeniyor. bugün geriye tahammülleri yok. içeridekiler temkinli 
yıllarca hapis yatan siyasi erkekler çok bakıldığında feministlerin kendi ayak-tepki veriyorlar ipleri koparmamak için. 
şey hak ettiklerini düşünüyorlar ve itibar ları üzerinde ve sağlam durmaları için bir süre sonra tahliye oluyor. 
görüyorlar. kapılarda yıllarca koca- bu bedelleri ödemesi gerekiyordu belki 
larını, sevgililerini beklemiş, yıpranmış, de.falanca bir konuyu konuşuyoruz, yaş-
çilekeş kadınlar artık onları bunaltıyor, landığımızda… diye devam ediyorum. 
hayatın aslında güzel olduğunu birden-insanın aynı kişiyle uzun yıllar yaşayıp 
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Mektupsuz kalan zarflar

Dilek

tahliye olmuş erkekler feministlerin salon toplantılarını kaçırmıyorlar, provoke etmek için. fe-
minizm, sınıfa, sosyalizme, ona, buna her şeye ihanet eden burjuva ideolojisi diyorlar. iktidar-
larının sallanmasına hiç tahammülleri yok
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U
Enerjilerini, sağlıklı olmalarını, diri İşte tam da bu anlarda, erkeklere 
bedenlerini, kırışıksız ciltlerini, canlı ve benzediğimi fark ettim, yaşı yaşıma 

zun yıllar, “biz” diye söze baş- parlak saçlarını, gözlerini… yakın… 
lamayı, alışkanlık edinme-nin 
ötesinde gizli gizli bir erdem Kaygısız hallerini, uçuşan fikirlerini, Kendi yaşıtlarından çok gözleri, dilleri 

olarak gördüm ve ancak somut bir cesaretlerini, neşelerini, kendi “ben”- genç, diri bedenlere uzanan erkekler… 
deneyim aktarılabildiğinde “ben”e lerini sevmelerini, beni sevmelerini…
“saygı” duydum, “onay” verdim. Yaşıtı kadınları çöp gibi gören, 

Tam da sahip olamadıklarımı sevdim... değersizleştiren, yokmuş sayan, “anne, 
Oysa, “ben” bir işaret zamiri olmaktan Artık sahip olamayacağım, yitirdiğim, abla, arkadaş” yerine koyan ama asla 
çok daha fazlasını hak ediyormuş! bir anıya dönüşen geçmişimi sevdim. “sevgili” olarak görmeyen, bir sevgili 
Somut bir deneyimle soyut bir “ben” ve gibi sevmeye layık bulmayan erkek-
“biz” arasındaki uzaklık tahmin ettiğim Bu sevgi saf, katıksız bir sevgi olmadı. ler… Korktum, utandım!
kadar değilmiş! İmrenmeye kıskançlık “yataklık” etti 

zaman zaman. Bazen imrenme galip Yaşlı kadınları sevdim…
İçe dönmek, içsel kırılmalar yaşamak, geldi, bazen haset!
aradaki mesafeyi, bazen acılı Yorgunluklarını, sarkan 
bazen nükteli, bazen de göğüslerini, kırışıklıklarını, 
kederli bahanelerle yakın- cansız saçlarını, rahimsiz 
laştırabiliyormuş! bedenlerini, hastalıklarını, 

bayat bir balık gibi bakan 
Kendime fazla inanmaya da gözlerini…
kalkışmayayım! 

Kaygılarını, bilgeliklerini, 
Kadınları sevdim! Önceleri bilmişliklerini, inatlarını, 
sessiz olan dayanışma duy- çenelerinin düşüklüğünü, 
gusu, yerini politik dayanış- tekrarlarını, bencilliklerin-
maya bıraktı. Sevgi hep den ince bir biçimde sıyrıl-
sürdü… Ama bu bitmeyen malarını, bıkmadan verdik-
sevgi, oyunlarla ve bazen de leri yemek tariflerini, sevgi-
oynak bir toprakta sürdü: lerini karşılıksız sunmaları-
Kabul, saygı, çekişme, da- nı, hikayelerini…
laşma, sınama, eleştirme…

Tam da sahip olduklarımı 
Zaman zaman melankoli sevdim… Kalabalıkta yal-
çizgisine düştüm, zaman nız değildim! 
zaman özseverliğimi şakay-
la sınırladım. Bazen erken ve Saf iç dökmeler bekleme-
kolaya kaçan uzlaşmalar yin! Hoşgörüye taham-
yaptım. Bazen işittim, bazen mülsüzlük, beğeniye rekabet 
sağır oldum. eşlik etti zaman zaman…

Bazen haklarını verme kay- Ama ne zaman, enkaz kar-
g ı s ına  düş tüm,  bazen  şısında hissedilen bir keder 
huzursuzluğumu yalnız yaşamak duygusunun yarattığı yorgunluk, ağır 
istedim. bir valiz gibi kalbimin üstüne yıkılsa, 

genç kadınlar yardımıma koştu, yaşlı 
Bazen de hem yalnız hem kalabalık kadınlar da… Yan yana olmayı, 
olmak istedim. durabilmeyi sevdim…

Ama vazgeçmedim, vazgeçemedim… Bana göre, ikinci dalga feminizmin en 
büyük başarılarından biri, “kızkardeş-

Stella “sen şimdi feminist oldun!” der- lik”i hediye etmesiydi.
ken, bütün bunları mı görmüştü? 
Bilmiyorum! Zaman içinde “kızkardeşlik”in de-

ğerinden şüpheye düştüğüm anlar olsa 
Genç kadınları sevdim… bile, onu terk etmedim! Memnunum!

Bu sevgi saf, katıksız 
bir sevgi olmadı. 

İmrenmeye kıskançlık 
“yataklık” etti zaman 

zaman. Bazen imrenme 
galip geldi, bazen 

haset! İşte tam da bu 
anlarda, erkeklere 

benzediğimi fark ettim, 
yaşı yaşıma yakın… 
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“Ben”im kızkardeşliğim
Ama ne zaman, enkaz karşısında hissedilen bir keder duygusunun yarattığı yorgunluk, ağır 
bir valiz gibi kalbimin üstüne yıkılsa, genç kadınlar yardımıma koştu, yaşlı kadınlar da… Yan 
yana olmayı, durabilmeyi sevdim…

Banu Paker

KADINLIK HALLERİ



G
mediklerinden dolayı, kadınlara insan toplumsal algıyla olan çelişkisinden çok 
gibi davranmanın ne zaman gerçekten senin ona paylaşılan olayı kendi 
gerekebileceğini sadece kağıt üstünde yansıtma biçiminden kaynaklanma eçen geceki adam, Böyle 
algılayabiliyor. İşin pratiğine gelindi- ihtimali de çok çok yüksektir... Tek alakasız bir yerde böyle bir yazı 
ğinde ise çoğu zaman, kamusal alanda gecelik ilişkiye bindirilen kullanılmış-okumayı muhtemelen beklemi-
duyarlı, kadın-erkek eşitliğini tanıyan lık hissiyatının kendi bilinci ve yorsun ama bunu seninle aramızda 
ve savunan erkeklerin içgüdülerine içgüdüsel tercihiyle kararını vermiş bir hiçbir alaka, arkadaşlık vs olmadığı ve 
yenilerek somut ilişki ve hareket kadına bağımsızca gelen bir duygu seninle muhtemelen çok uzun süre 
kıvrımında toplumun erkek hegemon- değil, tek gecelik de olsa insani bir pay-karşılaşmayacağım için yazıyorum.
yasına paralel davranışlar içerisine laşımın çok da insani olmayan ertesi sa-
girdiğini görüyoruz. Tırnak içinde bah tepkilerinden kaynaklandığını dü-Evindeyken genel olarak edindiğim 
entelektüel ve kadın hakları savunucusu şünüyorum. Bir kadını bir önceki gece, izlenimden çıkarabildiğim kadarıyla 
erkeklerin bu desteği gerçekten toplumsal olarak kabul gören eş, nişanlı toplum meselelerine kafayı yoran biri 
inandıkları ve tanıdıkları için mi yoksa veya sevgili gibi bir sıfatı olmadan ya-gibi gözüküyorsun. O zaman sana geçen 
popüler kültürün vazgeçilmez kıldığı tağına alan bir erkeğin, sabah uyan-gece ve daha da önemlisi onu takip eden 
"eşitlik modası"nın sözde savunucuları dığında kadına gösterdiği “kullandım sabah yaşadığımız durumun tamamen 
oldukları için mi verdikleri, özel anlarda attım” muamelesi illa da Yeşilçam sosyal kaygıdan bir analizini yapmak 
gösterdikleri tepkilerle ölçülebiliyor filmlerindeki kötü adam replikleriyle istiyorum.
çoğu zaman. anlatılmıyor demek ki... Bütün bunların 

sonucunda gerek kadın erkek iliş-Türkiye olarak, farklı dinlerden, 
Mesele şu ki, eğer toplumsal sorunları kilerinin çarpıklığı, gerekse mahvettiği-milletlerden, etnik altyapıdan gelen 

insanların, göreceli de olsa barış içinde, 
komşuluk içinde yaşadığı ve özellikle 
"Türk misafirperverliği” gibi bir atıfla 
tanımlanmayı başarıp, bu yapının 
içinde uzun yıllar barındıktan sonra 
ekonomik t ravmalar  ve  faş is t  
ideolojilerin etkisiyle birbirine düşman 
oldukları çok karakterli yapıyız. Bu 
değişimden dolayı kendini kötü, belki 
de suçlu hisseden birçok insan özellikle 
1980 sonrasında başkalarının haklarına 
sırf insan oldukları için saygı gös-
terilmesi gerektiği konusunda hem fikir 
olmuşlardır. Buna katılarak insanların 
kişisel hislerinden, fiziksel ve sosyal 
durumlarının ne olduğundan bağımsız 
olarak, özellikle yakınında olan, 
beraber yaşadığı, çeşitli paylaşımlara 
giriştiği diğer insanlarla olan ilişkilerine 
özen göstermeleri gerektiğini düşünü- gerçekten özümsüyorsan, bence, miz komşuluk/misafirlik anlayışımız-
yorum. aktivistliğe önce kendi odanın, kendi dan dolayı, bırak seninle beraber olmuş 

evinin duvarları içinden başlayacaksın. birini, senin evinde bir gece geçirmiş 
Yıllarca erkeklerle aynı kulvarı payla- Bir gece önce seninle eğlenmiş, güzel herhangi bir insanı bu hisle bırakmak, 
şabilmek, oy verebilmek, ayrımcılığa vakit geçirmiş, müzik dinleyip kahkaha inandığını iddia ettiğin eşitlik davasını 
uğramadan çalışabilmek ve paylaştık- atmış ve en nihayetinde sadece cinsel temelinden sarsan harekettir. 
ları sosyallikte erkeklerden “kadın” arzularının yönlendirmesiyle beraber  
olarak saygı görmek isteyen kadınların olmuş bir kadın; sabah kalktığında buz Eğer toplum dengesiyle ilgili bir derdin 
verdiği mücadele 21. yüzyılın "geliş- gibi bir ifadeyle karşılaşmasına, onun varsa bence ne olursa olsun hayatında 
mekte olan modern" toplumlarında evini ne zaman terk edeceğini dü- karşına çıkan herkese hakları doğrultu-
bambaşka bir hal alıyor. Kadınların bu şündüğünü yüzündeki binbir türlü sunda davranmalı, hak ettiği budur 
bahsettiğim temel isteklerini toplumun mimik ve ifadeden çıkarmasına gerek diyorsan da ağzında laf gevelemek yeri-
"entelektüel" kesimine mensup erkekler olmayan bir kadındır. Seninle aynı ne birinin yüzüne bakıp ne düşündüğü-
de canı gönülden destekledikleri halde, zevki -veya zevksizliği- paylaşmış bir nü söyleyebilecek kadar "erkek" ol-
yetiştirilme biçimlerinden ve bu top- insanın evinden çıkarken kendini malısın.
lumun erkek olmaya verdiği haddinden utanmış ve “kullanılmış” hissetmesinin 
büyük değerden kolayca vazgeçe- o kadının kendi bedeni, tercihleri ve 
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Açık mektup

Esin Tili

Tırnak içinde entelektüel ve kadın hakları savunucusu erkeklerin bu desteği gerçekten inan-
dıkları ve tanıdıkları için mi yoksa popüler kültürün vazgeçilmez kıldığı “eşitlik modası”nın söz-
de savunucuları oldukları için mi verdikleri, özel anlarda gösterdikleri tepkilerle ölçülebiliyor

KADINLIK HALLERİ



Müzeyyen:

Kadriye:

Elvan:

 Aşk, karşındaki kişi seviyordum. Bu adamlar da beni aşktı. Sonra bana yalan söylediğini fark 
tarafından kabul edilmeyi istemektir. genellikle kendilerine ait bir proje gibi ettim. Pek çok konuda… Sonraki 
Aşık olduğun kişi için, önemli biri olma görüyorlardı. Küçük görüyorlardı dönemde en yapılmaması gereken, ama 
isteği.“Senin ütopyan nedir?” diye aslında. Sonra iyice bunaldım solcu yapmadan da duramadığımız şekilde 
sorsalar, “Aşk bittiğinde de karşılıklı erkeklerle birlikte olmaktan. süründüm. “Tak” diye ayrıl bitsin. 
oturup konuşabilmektir,” derdim. Olmuyor mümkün değil. Sürüne sürüne, 

canın çıka çıka. Onun yüzünden hasta 
oldum, vücut dengem bozuldu. Ruhsal Aşık olduğumu, onun yokluğu üzerine 
vaziyetim çok kötü durumda bir – iki yıl hissettiklerimden anlıyorum. Bir gün 
geçirdim. Ciğerin sökülüyor sanki. Ve toplantıdayız. O, toplantıyı yöneten 
bütün o sökülen liflerin acısını tek tek kişiye “Ben gidiyorum,” dedi. Uzaktan 
hissediyorsun.gördüm, gitti. Bütün çiçekleri aldı 

götürdü,  o anda bahar bitti. O an fark 
17 yaşında benden büyük bir ettim, kaç gündür meğer ben onun için 

adama aşık olmuştum. İlk cinsel ordaymışım. Akşam eve dönünce, üst 
yakınlaşmaları onunla yaşamıştım. O kata çıktım. Hayatın anlamı yoktu. 
kadar aşığım ki, bütün günümü ona göre Boğulur gibi olmak nasıl bir şey bilir 
planlıyorum. Yemek yemeyi unuttuğumu misiniz? O an kendimi aşağı bırakmak 
hatırlıyorum. Daha sonra üniversitede istedim. “Neden hiçbir şey söylemeden 
birisi ile birlikte oldum. Çok aşık gitti?”. Ferdi Tayfur'un kasetlerini teybe 
olmadım. Ama beni zamanla çok yıprattı. koyup dinlediğimi hatırlıyorum. En kötü 
İlk başlarda bana müdahale etmesini a r abesk  hoşuma  g ide rd i .  Öy le  
engelleyebiliyordum. Zaman geçtikçe geçiştiriyordum ayrılık acısını. Ağlarım, 
fark ettim ki, hayatımın her alanında o var kimseye zarar vermeden. Acı ısırabiliyor 
ve ben hiçbir şeye laf edemiyorum artık. bazen. Mesela sol omzum ağrır, acı 
Sürekli iç içeyiz. Bana psikolojik şiddet çektiğim zaman. O zaman “Bu ilişki kötü 

Daha sonra başka bir adama aşık oldum. de uyguladığını anlıyorum. O dönem gidiyor,” derim. Hemen anlarım. 
O da bana çok aşık oldu. Biz birbirimizi neden onu terk edemediğimi bilmiyorum. 
gerçekten dinliyorduk. Solcu falan Sonra bir süreliğine başka bir şehre Hani sen birini seçersin, sonra gidip ona 
değildi. Hiç alakası yok. O çok büyük bir gittim. Dönünce de olmayacağını “Ben seninle ilgileniyorum,” dersin, o da 

sana “ya evet bir düşüneyim” der, sonra 
iletişim başlar. Hayır, böyle değil. Biri 
geliyor, bana söylüyor ve ben onlara 
bakıyorum. Beni hep beğenenler onlar 
oluyor.

Başka bir sevgilim ise, “Sen bana aşık 
değilsin,” diye diye canımı çok acıttı. Onu 
seviyordum, o ise sevginin aşktan daha 
kalıcı olduğunu bilmiyordu. Üç dakika 
telefon açmasam, sorundu. Güvensizdi. 
Beni çok seviyordu ama çok da üzüyordu. 
Benim için sevgi, aşk onu üzmemektir. 
Sadece kıymetimi anlamasını istedim 
hep. İntikam filan düşünmem ben. 

 Küçükken bir arkadaşıma 
aşıktım. Ama ben onun kadın mı, erkek mi 
olduğunu bilmiyordum. Çok önemli 
değildi ne olduğu, sadece onu çok seviyor 
ve görmek istiyordum. Büyüdükçe ben 
fark etmeden aşık olma şeklim değişti. 
Hep hayran olduğum, benden daha çok 
bilen, güçlü adamlara aşık oluyordum. 
Solcu olmazsa asla aşık olmazdım. 
Oturacağız, sabahlara kadar konuşacağız. 
Devrim yapacağız. Engin bilgin olacak. 
Ben de öyleyim ama o benden bir gömlek 
daha yukarıda filan olacak. Hem 
kendimden daha üstün gördüğüm birisine 
aşık oluyordum, hem de onu yakalamak 
için, onunla mücadele etmeyi de 
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Aşk...?
Bir grup kadın bir araya geldik ve aşklarımızı, düş kırıklıklarımızı, aşkın şiddetle iç içeliğini konuştuk

Hani sen birini seçer-
sin, sonra gidip ona 

“ben seninle ilgileniyo-
rum” dersin, o da sana 

“ya evet bir düşüne-
yim” der, sonra iletişim 

başlar. Hayır, böyle 
değil. Biri geliyor, bana 
söylüyor ve ben onlara 
bakıyorum. Beni hep 

beğenenler onlar 
oluyor

KADINLIK HALLERİ



espri yapan çocuk... Korsana gidilir, bizi aşık olan bir çocuğun çıkma teklifini 
bir ekibe koyarlar, ekip başı slogan attırır, kabul etmiştim. Ama çok utanıyordum. 
ben anında ona aşık olurum. İki üç ay ona “Dondurma alayım mı?” diye sorduğunda 
aşık kalırdım. “Nerede karşılaşırız”, asla izin vermezdim. Bana herhangi biri 
“Acaba hangi eylemde görüşürüz?” dondurma alabilirdi ama çıktığım erkek 
Onunla yatar onunla kalkarım, o hiç olmazdı. Sonradan ben onu reddettiğimde 
farkında bile olmazdı. Bilmiyorum bana bana “küçük orospu” ismini takmıştı. 
da aynı şekilde aşık olanlar var mıydı? İnanılmaz bir şey, 10 yaşında bile cinsi-
Ama kimse bana çok kötü aşık olup filan yetçilik hakim.
peşimden koşmadı.  

Çok aşık olduğum birisi ile ilişkim oldu 
ve onunla cinsellik yaşamaya karar Hep bu şekilde platonik aşklar yaşardım. 
verdim. Fakat bir süre sonra bu işten hiç Yatağa yatınca her gece gözümün önüne 
hoşlanmadım. Biz birlikte oluyorduk ama gelirdi. Düşünmekten sonunda simasını 
ben istememeye başladım. Hiç hiç unuturdum. O kadar çok düşünüyorsun 
istemiyordum. Ve erkek arkadaşım bana ki, hep yüzü gözünün önünde. Bir hafta 
karşı küsme kartını kullanıyordu: “Ben mesela görmedin adamı, o bir hafta içinde 
üzüleceğim”. Ben bunu birçok ilişkimde o kadar düşünürdüm ki, sonunda o 
yaşadım; “Ben üzüleceğim ama sen bunu kaybolurdu. Her dakika başı düşünerek, 
yine de yapmıyorsun.” Sadece cinsellik tesadüfi karşılaşmalar ayarlamaya anladım, ayrıldık. Daha sonra hep kısa 
için değil, “Beni kızdıracağını biliyorsun, çalışarak… Yani böyle şiddetli aşklar süreli şeyler yaşadım, artık uzun süreli 
neden böyle davranıyorsun?” Neyi yaşarken sonunda evlendiğim adamla ilişki  istemiyordum. Hiç erkeksi değildi, 
kısıtlamam gerektiği konusunda bir tanıştık. O da bir tür yıldız adam idi. beni kıskanan, müdahale eden. Hiç 
ortaklık yoktu ama yine de onların Evlenme filan teklif etmedi, “Senden ataerkil olmayan bir adamdı. Ancak 
istediği gibi olmam, onların hoşuna hoşlanıyorum, gittiği yere kadar önceki ilişkimin etkilerini çok gördüm 

gidelim,” dedi. Kaç yıl geçti, aşk mıdır, aslında. Eskisi gibi olmasından hep 
nedir bu bilmiyorum. Ama telefon açtığı korktum. Bu yüzden hep hayatıma giren 
zaman ben halen sevinirim. Şu anda adamlara mesafe koydum. Bu ilişkide de 
midemde kelebekler uçuşturmuyor. Öte öyleydi. Hep bir mesafe vardı. 
yandan halen bütün bir hafta sonunu 
birlikte geçirmekten çok hoşlanıyorum. 

 Hep ben birilerine aşık oldum, 
Genellikle kavga dövüş oluyor, bir 

benimle kimler ilgileniyordu, onun 
şeylere sinirlenip, birbirimizi yiyoruz, 

farkında bile değildim. Hep ulaşılmaz, 
ama geçiyor. Nasıl böyle olabiliyor, onu 

mümkün olmayan aşklar. Hep bir konuda 
da anlamıyorum. 

önde olan kişiye aşık olurdum. Mesela bir 
kampa gidildiyse oradaki en iyi yüzen 

 Küçükken aşık olma hissi utanç ile 
çocuk, bir arkadaş grubundaysa en güzel 

birlikte gelirdi. İlkokuldayken bana çok 

gidecek gibi olmam talep edildi 
ilişkilerimde. Eninde sonunda bir 
mücadeleye dönüşüyordu. 

Mesela benim aşık olduğum erkekler 
görünürde benden bir gömlek üstün 
erkekler değildi ama sanki ben onları bir 
şekilde oraya koyuyordum. Ve sürekli 
onunla bir kavga içine giriyordum. 
Elvan'ın anlattığı şeyi ben de çok 
yaşadım. Son ilişkimde fiziksel şiddet de 
işin içine girdi. Ondan sonra ben bu 
sahalardan biraz çekiliyorum galiba 
dedim. Bugünün konusu aşklar ve 
aşıklardı ama öyle işte. Bilmem. Bunlar 
geldi aklıma, bunları anlatayım dedim.

Fatma:

Leyla:
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Hem kendimden daha 
üstün gördüğüm 

birisine aşık 
oluyordum, hem de 
onu yakalamak için, 

onunla mücadele 
etmeyi de seviyordum. 

Bu adamlar da beni 
genellikle kendilerine 

ait bir proje gibi 
görüyorlardı. Küçük 
görüyorlardı aslında

Ben bunu birçok iliş-
kimde yaşadım; “ben 
üzüleceğim ama sen 
bunu yine de yapmı-
yorsun”. Sadece cin-
sellik için değil, “beni 
kızdıracağını biliyor-

sun, neden böyle dav-
ranıyorsun?”. Neyi 

kısıtlamam gerektiği 
konusunda bir ortaklık 

yoktu ama yine de 
onların istediği gibi 

olmam, onların hoşuna 
gidecek gibi olmam 

talep edildi 
ilişkilerimde

KADINLIK HALLERİ
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Cinsel şiddete karşı kampanya
Cinsel şiddete uğrayan kadınlara destek bul, Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze 
vermeyi, mağduriyetlerini ortadan Karşı Hukuki Yardım Bürosu'ndan ve 
kaldırmayı amaçlayan Cinsel Şiddete çeşitli kadın örgütlerinden yaklaşık 20 
Karşı Kadın Platformu, 18 Mart 2009 kadın katıldı. 
tarihinde yaptığı açıklamayla Türkiye 
çapında taciz ve tecavüze karşı kampanya Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu, 
başlattığını duyurdu. Platformun hedef- mağdurlara ön yargısız bir şekilde 
lerinden biri de tecavüz kriz merkezleri- ayrımcılık yapmadan, feminist söylemi 
nin kurulması için bir yasa tasarısını merkeze alarak polis, hastane, yargı 
gündeme getirmek. sürecinde kadını bir daha mağdur 

etmeden danışmanlık veren dünyadaki 
Kampanya duyurusunun yapıldığı top- tecavüz kriz merkezlerinin Türkiye'de de 
lantıya Mor Çatı, Amargi, Lambdaistan- kurulması için mücadele edecek.

“Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kanunu yürürlüğe girdi
taraf olduğu uluslararası anlaşmaların 
kadın erkek eşitliği ve kadın hakları 
konusundaki hükümleri ile T.C. Ana-
yasası ve diğer ulusal mevzuat arasında 
uyum sağlamak için yapılması gereken 
değişiklikleri ve düzenlemeleri belir-
lemek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'nca havale edilen kadın erkek 
eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete 
dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili 
başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü 
hallerde ilgili mercilere iletmek olarak 
belirlendi.

24 Mart 2009'da tarihinde yayımlanarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulan Yasalaşma sürecinde yürütülen tartışma-
yürürlüğe giren Kadın Erkek Fırsat kanun tasarı ve teklifleri ile kanun lar ve kadın kurumları tarafından yapılan 
Eşitliği Komisyonu kanununa göre, hükmünde kararnamelerin kadın erkek itirazlar görmezden gelinerek oluşturulan 
meclisteki siyasi partiler ve bağımsızların eşitliği konusunda T.C. Anayasasına, komisyonun şu haliyle hangi ihtiyaca 
üye tam sayısı oranına göre oluşturulacak uluslararası gelişmelere ve yükümlülük- cevap vereceği ve nasıl bir faaliyet yü-
komisyonda “kadın milletvekilleri” ile lere uygunluğunu incelemek, kadın rüteceği kanun metninden anlaşılamıyor 
“insan hakları konusunda uzman hakları ile kadın erkek eşitliğini sağ- maalesef. Komisyonun gerekli gördü-
milletvekillerine” öncelik tanınacak. lamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisi-

ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri ne başvurabileceği de kanunla düzenlen-
Komisyonun görevleri, Türkiye Büyük takip etmek. Türkiye Cumhuriyetinin di. 

Feministlerden korsan  eylem“ ”
Otostop çekerek başlattığı “barış yürü-
yüşü” eyleminde, Kocaeli'nde otostop 
çektiği kamyoncu tarafından tecavüz 
edilerek öldürülen İtalyan sanatçı Pippa 
Bacca için Ankaralı feministler tarafından 
bir “korsan” eylem gerçekleştirildi. 

11 Nisan 2009 günü Feministbiz'den 
yaklaşık kırk kadın, öğlen saatlerinde 
Ankara Kızılay merkezde bir korsan 
eylem gerçekleştirdi. Bütün kadınlar 
gelinliği andıracak şekilde beyazlara 
büründü, yüzlerini beyaza boyadı ve 
sessizce bulvara dizilerek otostop çekti. 
Polis durumu ancak 10 dakika sonra 
farkedebildi. Fakat eylem yoldan geçenler 
ve arabadakiler üzerinde önemli bir etki bir bekleyişten sonra, el ele zincir kadınlar bu yürüyüşten korsan eyleme son 
bıraktı. Daha sonra Gima önünde sessiz oluşturarak Yüksel caddesine yürüyen verdiler.

TÜRKİYE'den



Feminist Arkadaşımız Pınar Selek'in Yanındayız!
“Pınar Selek için adalet, adalet için Pınar Selek” 

Ceza Dairesi'nin, ağır müebbet hapis çizildi. 
istemiyle yeniden yargılanması için 
bozma kararı vermesi tepkilere neden “Adalet için Pınar Selek, Pınar Selek için 
oldu. Adalet” başlıklı metinde “Pınar Selek'e 

gösterilmesi gereken adalet en çok da 
9 Nisan 2009 günü Amargi Feminist ülkenin ihtiyacıdır. Hepimizin ihtiyacıdır. 
Kitabevinde, aralarında aydın, sanatçı, Tam da bu nedenle herkesi; siyasetçileri, 
gazeteci, sivil toplum aktivistleri ve hukukçuları, ülkenin duyarlı ve vicdan 
feministlerin de bulunduğu kalabalık bir sahibi bütün insanlarını bu haksız, 
katılımla yapılan bir basın toplantısında adaletsiz yargılama sürecine karşı duyarlı 
Yargıtay kararına karşı tepkiler dile olmaya, Pınar Selek için adalet ararken 
getirildi ve Pınar'la sonuna kadar adalet için de Pınar Selek gibi mücadele 

Pınar Selek hakkında yerel mahkemenin dayanışma içinde olunduğunun altı etmeye davet ediyoruz” denildi.
verdiği beraat kararını bozan Yargıtay 9. 

Kar maskesi
Derin devlet bir aşk şiiri olsaydı kar post modern insanın iç sıkıntıları 
maskesi onun başlığı olurdu. olabilmekte. Haliyle bu ülkenin bir 

yerlerinde mütemadiyen kayıplara karı-
Hayatımızın derinliklerinde saklanmış, o şan insanlar ne haber bültenlerinin ne de 
kadar derinde duran ki göremediğimiz, insanların ilgi alanlarının en küçücük 
günlük yaşantımızın alışıldık faşizmi yerlerini bile kaplamıyorlar. 
içinde eriyip giden, arada televizyonlarda 
kar maskeli “kahraman” amcalarla ve Sözü olan sanata kapılarını her zaman 
“kutsal” değerler uğruna verdikleri açık tutan Hafriyat Karaköy ekibi bu sefer 
“kutsal” savaşlarla büyük şehir insanının Serpil Odabaşı'nın resimlerini görmeye 
hayatına teğet geçen, sonunun nerede çağırıyor sizi. Yaşanan şiddeti olanca 
olduğu bilinmeyen bir derinlikten bahse- sadeliğiyle anlatan çalışmalar, size 
diyoruz. 'unutulmuş' bir dünyanın hüzünlü ka-

pılarını açacak. İronik bir dil ile derdini 
Günümüzde her ne kadar dünya çapında söyleyecek. Sanatın tanıklığını yadsıma-
işler kötüye gitse de, açlık ve tedavi mak için sizleri Serpil Odabaşı'nın İstan-
edilebilir hastalıklardan ölenler, savaşlar, bul'daki ilk kişisel sergisi 'Kar Mas-
kuraklık, çevre felaketleri almış başını kesi'ni, 9-25 Nisan arasında Hafriyat'ta 
yürümüş olsa da, toplumsal apati gereği açtı.
artık sanatın en fazla ifade edebildiği şey 
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Pippa Bacca

Ayşe Yılbaş

man olmadığı için ifade veremezken, 
Pippa Bacca'nın tecavüze uğrayıp mahkeme bir dahaki duruşmaya tercü-
öldürülmesiyle ilgili davanın 6. oturumu man getirilmesi, iletişim operatörlerinden 
26 Mart tarihinde yapıldı. Davaya mü- beklenen yazıların gelmesi için 22 Nisan'a 
dahil olarak katılmak isteyen feministler, ertelendi.
bu duruşmaya müdahillik taleplerini  
Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler 
Derneği adına verdiler. Ancak müdahillik Ayşe Yılbaş, 22 Şubat 2008 tarihinde, 
talebi, mahkeme heyeti tarafından boşanmak istediği astsubay kocası tara-
“derneğin suçtan direkt zarar görmediği” fından, öğrencisi olduğu Cerrahpaşa Tıp 
gerekçesiyle reddedildi. Fakültesinde kurşunlanarak öldürülmüş-

tü. Astsubay kocanın yargılandığı dava-
onların burada bulunması bizleri mutlu Duruşmaya katılan İstanbul Feminist Ko- nın son duruşması 13 Mart'ta yapıldı. Do-
etti” dedi. Basın açıklamasında ayrıca lektif üyeleri bir basın açıklaması yaptı- kuz ay önceki duruşmada, sanığın akli 
“Pippa Bacca davası sokakların da kadın-lar. Basın açıklamasında Pippa Bacca'nın dengesinin yerinde olup olmadığının 
lar için güvenli olmadığını bir kez daha öldürülmesinin tesadüf olmadığı ve erkek tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilen 
gösterdi. Bizler kadınların güvende oldu-şiddetine maruz kalmak için kadın olma- dosya nihayet mahkemeye döndü. Adli 
ğu rahatça gezdiği sokaklar istiyoruz”, “ nın yeterli olduğu söylendi. Duruşmaya Tıp Kurumu raporunda, sanığın cezai 
Pippa Bacca davasını sonuna kadar takip katılan Pippa'nın kardeşi Morineo “Bura- ehliyetinin tam olduğunun tespit 
edeceğiz” dendi.daki kadın örgütlerinin davaya destek edildiğini bildirdi. Davanın bir sonraki 

vermesi beni sevindirdi. Her ne kadar mü- duruşması 7 Mayıs'ta yapılacak.  
Davaya katılan Marineo yeminli tercü-dahillik talepleri kabul edilmese de 

Duruşmalar
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- 8 Mart haberleri -
Ankara
8 Mart Ulus (çıkarması) eylemi

Kadıköy'de yapılan mitinge feministler, 500 kadar kadın katıldı. “Yaşasın kadın 
kadın örgütleri, sosyalist örgütlerden ve dayanışması”, “Jin Jiyan Azadi”, 
sendikalardan kadınlar, Kürt kadın “Yaşasın Feminist Mücadelemiz” gibi bir 
hareketi katıldı. “Biz kadınlar erkek dizi slogan eşliğinde Galatasaray'a kadar 
egemen kapitalist  sisteme karşı şenlikli bir biçimde yürüyen kadınlar, 
direniyoruz, ısrarlıyız, kararlıyız” ana burada basın açıklamasını okudular. 
pankartıyla yürüyen kadınlar,  kürsüden 
Türkçe ve Kürtçe olarak yapılan “Geçen yıldan beri erkek egemenliği 
konuşmalarda, kadınlara yönelik şiddete, cephesinde değişen bir şey yok! Erkek, 
ekonomik krize, yoksulluğa ve Kürt devlet, sermaye ittifakı emeğimiz, 
sorunundaki savaş politikalarına tepki- bedenimiz, kimliğimiz üzerindeki baskı 
lerini dile getirdiler. ve sömürüsüne devam ediyor” denilen 

açıklama, şarkılar türküler ve sloganlar 
Beyoğlu İstiklal Caddesinde düzenlenen eşliğinde devam etti. 
geleneksel feminist gece yürüyüşüne de 

İstanbul

Bu yıl 8 Mart için Ankara'da feminist da istiyoruz. 
kadınlar bir araya gelip farklı bir eylem 
yapalım dedik. Ankara'da kendine Eylem başlıyor: “Kadınlar artık susmaya-
feminist diyen her kadının bireysel olarak caklar!” Bu arada meydanı çevreleyen 
katıldığı FeministBiz adlı bir platform epeyce erkek birikmiş, bizi izliyor. Sürekli 
içinde örgütlüyüz. 8 Mart için “en erkek birbirlerine bakıp sırıtarak ve arada bizi 
semt'' olarak bilinen, kadınların kendini alkışlayarak. İş yerlerinin pencerelerinden 
hiç rahat hissedemediği, ağırlıklı olarak iş de izleyicilerimiz var. Meydana gelip 
yerlerinin olduğu Ulus'u seçtik. içimize kadar giren meraklılar ve simitçi 

çocuklar da var. Çöpçünün etraftaki 
Cumartesi saat 12:30'da Ulus Meyda- bildirileri toplarken okumaya çalışması 
nı'nda toplandık. Kadınlar yavaş yavaş takdire şayandı.
ellerinde pankartlar, dövizler gülücüklerle 
alana gelmeye başladılar. Etraftaki şaşkın Eylem şu sloganlarla sürdü; “Sokaktaki 
erkek kalabalığı aralarında ne olduğunu Tecavüz de, ya Evdeki ne! Sevişmek İste-
tartışıyorlar bir türlü karar veremiyorlardı. miyorsan Ona Hayır De!”, “Gelsin Baba, 

yoruz. Gelsin Koca, Gelsin Devlet, Gelsin Cop. 
 Ancak futbol maçı sonrası  Amca bugün 8 Mart Dünya Kadınlar İnadına İsyan, İnadına İsyan, İnadına 

sokakları inleten erkek kalabalığına Günü onun için buradayız. Özgürlük!”, “Sindrella, Gitme Baloya, 8 
sesiniz çıkmıyor. Haaa. Mart'ta Haydi Sokağa!”, “Patriyarkanın 

 Ama lütfen. Yanlışı örnek vermeyi-Amca bugün diyorum 8 Mart Dünya bir Çiftliği var, Çiftliğinde Kocaları var, 
niz. Olmuyor böyle. Kadınlar Günü Yemek Yap, Bulaşık Yıka Diye Bağırır, 

 Oluyor oluyor. Hem niye yanlış  Haaaa anladım. Yok anlamadım Çiftliğinde Patriyarkanın”, “Geceleri de 
ki, onlar da kutlama yapıyor biz de neden sokağa dökülüyonuz ki. Sokakları da İstiyoruz”. 
kutlama yapıyoruz. Anlayacaksınız amcacım anlayacak-

 O zaman pankartı indirin. Slogan da sınız. Eylemimizi bitirip dağılmak niyetindey-
atmayın. Allah iyiliğinizi versin kızım. ken karar değiştirip Ulus'un ana caddesin-

 Şarkı söyleriz ama bakın. Ve de yürümeye başladık. Pankartımızı aça-
yürürüz. Alanda toplanıp eyleme başlamak üze- rak, dövizlerimizi sallayarak, sloganları-

Tamam sadece şarkı ve yürüyüş. reyken, beklenmedik (!) konuklarımız ge- mızı atarak Sıhhiye yönüne doğru yürü-
liyor. Sivil polisler “kadın günümüzü'' yüşümüz başladı. Tabii yürüyüşümüz Sıh-

Polisin bizimle yaptığı pazarlıktan sonra kutlamak istiyorlar. Bir arkadaşımız ''ka- hiye'nin girişinde polis tarafından kesildi.
sloganlar ve “Hür Doğdum Hür yaşarım” dın günü'' değil,''kadınlar günü'' diyor.  
şarkısı eşliğinde Kızılay'a kadar beraber Sivil polisler o kadar nazikler ki.  Bakın biz dediğimizi yaptık. Lütfen 
yürüdük. Amaçlarının bizi korumak olduğuna bizi siz de dağılın artık. 

ikna etme çabalarını görseniz! Tamam Dağılıyoruz işte. Dağılırken de 
Feminist Kalın.dedik, kendinizden ve etraftan koruyun yürüyoruz. 

bizi. O diyor burası Ulus, size saldırı  Pankart açtınız, slogan atıyorsu-
Evun Sevgi OKUMUŞolabilir; biz de diyoruz burası Ulus, burayı nuz. Yapmayın. Müdahale etmek istemi-
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Polis-Ben- 

Feminist-Amca-
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Polis-
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Adana
Adana'da 8 Mart mitingi larının altını çizerek, “na-
kadınların “Emeğimize, mus cinayetlerine ve kadın 
geleceğimize ve bedenimi- katliamlarına geçit verme-
ze sahip çıkmak için yeceğimizi haykırmak için, 
“Ellerimizi Birleştirelim! görünmeyen emeğimize 
Alanları Dolduralım!” slo- sahip çıkmak için, krizin 
ganı ve sokak eylemiyle yükünü sermaye sahipleri 
oluşturduğu, kadın elleriyle çeksin demek için, İncirlik 
rengarenk boyalı pankartın Üssü kapatılsın demek için, 
miting alanına asılmasıyla yıllardır barışçıl, adil ve 
başladı. Ana pankartı ise siyasi çözüm talep eden 
“Kadınlar Yürüyor, Müca- Kürt kadınlarının talepleri-
dele Büyüyor” sloganı süs- ni haykırmak için, cezaev-
ledi. lerindeki kadınların hak ve 

özgürlükleri için, karar 
Adana 8 Mart Kadın mekanizmalarına daha 
Platformu bileşenlerini bu etkin katılmak için, bugün 
yıl ; TMMOB - Adana erkek egemen sistemin en 
Tabip Odası - DÖKH - ağır biçimde ezdiği kadın-
Kadın Emeği Kolektifi - ların insanca yaşama hakla-
Sosyalist Feminist Kolektif rını haykırmak için alan-
- ESP - EMEP - DİP lardayız” diyerek taleple-
Girişimi - KESK - SDP - rini bir kez daha yinelediler. 
İHD - Sosyalist Parti - 8 bine yakın kadının bir 
Halkevci Kadınlar - YDİ araya geldiği mitingde, 
Çağrı oluşturdu. Hazırla- kadınlar  hep bir l ikte  
nan konuşma metni, tertip halaylar çekerek selamladı-
komitesi başkanı Sevil lar 8 Mart'ı.
Aracı tarafından okundu. 
Kadınlar “erkek egemenli-
ğine karşı alanlarda” olduk-

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla Demokratik Özgür 
Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde 
düzenlenen mitingde on bini aşkın kadın 
"Namusumuz özgürlüğümüzdür. Kimse-
nin namusu değiliz" diyerek bir araya 
geldi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
(DÖKH) tarafından Diyarbakır İstasyon 
Meydanı'nda düzenlenen mitinge 7'den 
70'e binlerce kadın katıldı. Mitinge 
katılmak için TMMOB İl Kadın Koordi-
nasyonu, Bağlar Kadın Kooperatifi, 
SELİS, Kardelen Kadın Evi, Diyarbakır 
Kent Kadın Meclisi, Özgür Basın Kadın 
Çalışanları, DTP Kadın Meclisi ve lik Şube Müdürü tarafından, kadınların kadınların tüm baskılara inat güneşe olan 
DÖKH üyesi kadınlar Urfakapı'da bir erkekleri alana almamakla suç işlediğini bağı özgürlüğe olan inancını haykırdığını 
araya geldi. Kadınlar, giydikleri yerel ileri sürerek, erkeklerin de alana alınması vurgulayarak, yaşanılabilir bir dünya için 
kıyafetleri ve sarı, kırmızı, yeşil ve mor talimatını verdi. Bunun üzerine avukatlar erkek egemenlikli zihniyetin aşılması 
renkteki puşiler ile adeta renk cümbüşü devreye girdi, ancak polis "Erkekleri gerektiğini kaydetti.
oluşturdu. Sık sık, "Kadınız anayız almamak suçtur. Biz engelleyemeyiz" 
barıştan yanayız", "Jin şer naxwazin", diyerek uygulamayı savundu. Miting Ayrıca Diyarbakır'da toplu taşımada 
"Jin jiyan azadî" sloganları atan kadınlar, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde faaliyet yürüten minibüs ve otobüs 
kortej halinde İstasyon Meydanı'na doğru yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık kooperatifleri başkanları, Diyarbakır 
yürüyüşe geçti. Leyla Zana ve DTP'li saygı duruşu ile başladı. Büyükşehir Belediyesi ile vardıkları 
kadın belediye başkan adayları sahneden anlaşma sonucu, 8 Mart Dünya Kadınlar 
kitleyi selamlarken, bu sırada sık sık, Ardından bir konuşma yapan Tertip Günü'nde ücretsiz hizmet verme kararı 
"Öcalan" sloganları atıldı. Alana erkekler Komitesi Başkanı Zübeyde Zümrüt, aldı.
alınmazken, Emniyet Müdürlüğü Güven-
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Diyarbakır

Samsun'da 8 Mart etkinlikleri, meyeceğiz” diyen kadınlar, 
bu sene, Samsun Kadın Buluş- sömürüye, eşitsizliğe, cinsi-
ması olarak örgütlendi. Sam- yetçiliğe, etnik ve cinsel ay-
sun Kadın Buluşması farklı ya- rımcılığa ve şiddete karşı bü-
pılardan kadınlardan oluşuyor. tün kadınları birlikte olmaya 
Bir platform değiller ama yak- çağırdı.
laşık altı aydır farklı etkinlik-
lerde ve eylemlerde bir araya Açıklamanın ardından konser 
geliyorlar. alanına geçildi. Meydanda, 

açık alanda yapılması planla-
8 Mart etkinliği bu yıl da kadın nan konser, yağmur nedeniyle 
yürüyüşüyle başladı. Çiftlik kapalı bir mekana alınmıştı. 
Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Dalepe Nena'nın, renlendirdiği 
Cumhuriyet Meydanı'nda son etkinlikte Lazca ve Hemşince 
buldu. Meydanda yapılan şarkılar söylendi, ezgiler 
basın açıklamasında, “kadına eşliğinde hep birlikte horon 
yönelik şiddet son bulsun”, tepildi.
“krizin faturasını biz öde-

Samsun
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Tanıtım: Amargi bahar sayısı
olumlama ilişkisi olarak kurulabilir mi?” 
Elçik ise bu tartışmayı, “Birbirimize 
Sahip Çıkıyoruz” platformu etrafında ya-

Amargi, bahar sayısında (sayı, 12, 2009) 
pıyor ve BSÇ'nin, seküler ve dindar ke-

dosya konusu olarak, feminist politikanın 
simlerin esasen ortaklaşan beden politika-

en kritik tartışma konularından biri olan 
ları yoluyla yarattıkları alanlara dahil olan 

seks pazarını seçmiş. Meselenin kuram-
kadınların, başörtülü olmak ve olmama-

sal, kavramsal ve hukuki boyutlarının 
nın ötesindeki konuşma alanlarını zorla-

yanı sıra bu alandaki insanların seslerine 
ma amacı taşıdığını belirtiyor. 

de yer vermiş. Dosya içersinde Belgin Çe-
lik'in transseksüel seks işçileriyle yaptığı 

Yelda Yücel, küresel kriz üzerine kaleme 
görüşmeler var; yaptıkları işi başlı başına 

aldığı yazısında bu dönemin, toplumsal 
bir travma olarak tanımlıyorlar. En küçük 

hareketlerin gücüne bağlı olarak, agresif 
adımlarında ölüm korkusuyla cebelleşen 

serbest piyasa düzenlemelerinden ödün 
kadın seks işçileri ise röportaj vermekten 

verildiği, parlamenter demokrasilerin, 
çekinmiş. Dergide bu alanda çalışan kadın 

sendikal hakların geliştiği ve hak 
ve LGBTT bireylerin örgütlenme çalış-

mücadelelerinin güçlendiği bir dönem 
malarından da bahsediliyor. Geçen yıl 3 

olabileceğini belirtiyor. 
Mart Dünya Seks İşçileri Hakları gününde 
Ankara'da konuyu tartışmak üzere bir 

Pınar Selek, Kurtlar Vadisi dizisi oyuncu-
araya gelenlerin kurduğu Kırmızı Şem-

larından birinin Kıbrıs'taki askerlik günle- yönünde son dönemde yapılan düzenle-siye de bunlardan biri. 
riyle ilgili yaptığı açıklama etrafındaki melerin, bağımsız bir feminist örgütlenme 
tartışmalardan yola çıkıp klasik bir tarafından denetlenmediği ve desteklen-Zeynep Direk'in ve Gülnur Elçik'in 
erkeklik oyunu izlediğimizden dem vuru- mediği sürece işlevsel olamayacağını or-feminist politika tartışmaları bölümünde-
yor. taya koyuyor.ki yazıları, farklılıklar arasındaki ilişkiyi 

nasıl kurmak gerektiği üzerine. Direk'in 
Doğuş Derya'nın Kıbrıs'taki Türk kadın Bu sayıda ayrıca, Türkiye'den ve dünya-Nietsche'den ilham alarak sorduğu soru 
hareketine dair yazısı, neredeyse sadece dan haberler ve fikir takibi bölümünde de şu: “Farklılıklar arasındaki ilişki bir hınç 
“Kıbrıs sorunu” bağlamında haberdar bilinç yükseltme grupları üzerine yazılar ilişkisi değil de, yaşamın çeşitliliğini 
edildiğimiz bu ülkede cinsiyet eşitliği yer alıyor.

Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü, çeşitli siyasi partilerin, derneklerin, 
kurumların bağımsız kadınların ve 
MorEl'in de bir bileşeni olduğu Eskişehir 
Demokratik Kadın Platformu (EDKP) 
tarafından 7 Mart cumartesi günü 
düzenlenen yürüyüş ve ardından yapılan 
basın açıklamasıyla kutlandı. Kadınlar, 
rengarenk pankartlarıyla Yediler Par-
kı'nda toplandıktan sonra her zamanki 
yürüyüş güzergahının dışına çıkarak 
Porsuk Çayı etrafından dolanarak Adalar 
Migros önüne geldiler. Yağmura rağmen 
çevreden gelenlerin katılımıyla yol 
boyunca çoğalarak sayıları 100'ü geçen 
kadınlar yürüyüş boyunca “Yaşasın 8 
Mart, yaşasın kadın dayanışması”, “Gece-
leri de sokakları da istiyoruz”, “Cinsel 
ulusal, sınıfsal sömürüye son”, “Jin, Jiyan, 
Azadi” ve “Teşhirci değil, travestiyiz”, nedenden ötürü şiddeti ve ölümü hak seçimlerin yaklaştığı bu dönemde kadın 
“İş, aş, kreş, insanca bir yaşam istiyoruz,” etmediğini söyleyen Kalkan, kadına taleplerini bir propaganda aracı olarak 
“Kör kör parmağım gözüne; lezbiyenim, yönelik şiddetin gerek kadınların kullanan burjuva partileri değil, kadın 
biseksüelim kime ne” gibi Türkçe ve medyada sunumu ile gerekse yasalar taleplerini programına alan, kadın 
Kürtçe çeşitli sloganlar attılar. tarafından, haksız tahrik indirimi gibi perspektifiyle politika yapan kadın 

gerekçelerle meşrulaştırıldığını vurgula- adayları destekleyeceğiz.” dedi. Basın 
EDKP'yi temsilen basın açıklaması yapan dı. Ayrıca krizden ençok kadınların açıklamasının ardından platform üyeleri-
Pelin Kalkan açıklamada “Dayanışma- etkilendiğini ve kadınların krizin bedelini nin hazırladığı tiyatro oyunu sergilendi. 
mızdan aldığımız güçle mücadele eden biz ödememek için mücadele edeceklerini Tiyatronun ardından çekilen halaylarla 
kadınlar 8 Mart'ta tüm dünyada alanlar- söyleyerek açıklamasını sonlandırdı. eylem sona erdi.
dayız” dedi. Kadına yönelik şiddetin 
münferit olmadığını, hiç kimsenin hiçbir Yerel seçimlere de değinen Kalkan “Yerel 

Eskişehir

Asena Günal
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Dünya kadınlar günü, sevgililer günü 
gibi kadının sevimli, uysal yanına, ya da 
anneler günü gibi kadının  şefkatli, 
korumacı, kollayıcı ve bakıcı tarafına 
vurgu yapan ve hediyelerle avutulduğu 
bir gün değil, aksine kadının direnişini 
anlattığı için oldukça politik bir gündür. 
1908 yılında düşük ücretli ve çok kötü 
şartlar altında çalıştırılan kadınların New 
York'ta yürümesiyle başlayan bu gün,  
kadınlar için eşit, adil ve insancıl şartlar 
söylemiyle ortaya çıkar. Bu hareket, 8 

yonal'de kadınlar için her yıl belirli bir Mart 1908 yılında 15 bin kadının, resmi olarak ilk 1921 yılında Sovyetler 
günde yürüyüş yapılmasını önermesinin ekonomik ve politik haklar için yürüme- Birliği tanımıştır. 2000 yılından itibaren, 
ardından Avusturya, Danimarka, Alman-siyle başlar ve 1857 yılındaki New Çin, Ermenistan, Rusya, Azerbaycan, 
ya ve İsviçre'de 19 Mart'ta yürüyüşler York'ta kadın giyim fabrikasında çalışan Belarus, Bulgaristan, Kazakistan, 
düzenlenir. Aynı yıl Rusya'da kadınlar çoğunluğu kadın olan işçilerin, ücretleri Kırgızistan, Makedonya, Moldova, 
“ekmek ve güller” eylemini başlatır. ve çalışma saatlerini protesto eden 8 Mongolya, Tacikistan, Özbekistan, 
1913'e kadar farklı tarihlerde yapılan Mart tarihindeki eylemlerine gönderme Ukrayna ve Vietnam'da resmi tatil olarak 
yürüyüş, bu tarihten itibaren 8 Mart yapmak için aynı gün seçilir. 1911 ilan edilmiştir.
olarak kesinleştirilir. Kadınlar gününü yılında Clara Zetkin'in İkinci Enternas-
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8 Mart dünya kadınlar günü

Her yıl 8 Mart'ta yüzlerce 
etkinlik düzenleniyor...
Kuzey Irak'ta renkli kıyafetleriyle köleleştirilmeyi simgesel anlamda kı- Ermenistan'da ise tarihe gönderme 
dikkat çeken kadınlar, kadınlara saygı nadıklarını vurguladılar. yapan sembolik bir eylemle 8 Mart 
gösterilmesinin altını çizerek yöresel yürüyüşü başlatıldı. Evlenme yaşının 
oyunlarını sergilediler. Gazze kentinde ise Filistinli kadınlar, eskiye oranla gecikmesine rağmen 

Batı Şeria'da ancak ufak gruplar halinde erkeklerin aksine genç kızların, bakire 
İsviçre'de kadınlar dikkat çekici protes- belirli bölgelerde toplanabilen kadınla- olmaları beklentisine tepki olarak 
to eylemleriyle yürüyüşü daha da çarpı- ra desteklerini attıkları barış sloganları toprağa kırmızı elma gömme eylemiy-
cı kıldılar. Taktıkları maskeler ve taşı- ve şarkılarıyla dile getirdiler. Yer yer le, kadınlar bu anlayışa tepkilerini 
dıkları zincirlerle tektipleştirilmeyi ve ağıtlar da eşlik etti bu yürüyüşe. sembolik bir şekilde dile getirdiler. 

Bekaretlerini gömdüklerini bu şekilde 
dile getiren kadınlar, medyada oldukça 
tepki topladı fakat eylemin ses getirdiği 
kesin.

Kırgızistan'da ise kadınlar ilginç bir 
slogan ile günlerini renklendirdi. “Uslu 
kadınlar nadiren tarihe geçer!” slo-
ganıyla hırçın fakat keyifli bir şekilde 
ses getirdiler. “Kadınlara kim cevap 
verecek!” başlıklı kampanyalarında 
sağlık hizmetleri başta olmak üzere bir 
çok kurum ve siyasiden cevap bekliyor-
lar.

Çin'de ise ekonomik krizin kadınları 
daha çok etkileyeceğini vurgulayan 
konuşmalarla kadınların bu konuda 
bilinçlendirilip güçlendirilmesi gerekli-
liği kadınların eğitim sorununu yeniden 
gündeme getirdi.

DÜNYADAN



feminist 
   politika

61

Afganistan yönetiminde patlak veren 
yolsuzluk skandalları nedeniyle ülke 
içinde ve dışında pek sevilmeyen 
Afganistan Devlet Başkanı Hamid 
Karzai, Ağustos ayında yapılacak 
seçimlerde avantaj elde etmek için 
nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Şii 
toplumunu aşırı muhafazakâr yasalar 
çıkararak memnun etmeye çalışıyor. 
Kadınları ayağa kaldıran ve seçim 
yatırımı olarak görülen kanun, evlilik içi 
tecavüzü meşru kılıyor, kadınların koca-
larının rızası olmadan sokağa adım atma-
larını yasaklıyor. Taliban döneminden 
bile daha kötü olarak nitelenen Kar-
zai'nin onayladığı bu yasa uyarınca, aile 
içi tecavüz, bir kadının kocasının cinsel 
ilişki isteğini reddedememesi ile meşru 
kılınıyor; kadınların evden dışarı çıkma-
ları kocalarının iznine bağlanırken, 
çocuğun velayeti de sadece babaya veya 
büyükbabaya veriliyor. Yasaya karşı çı-
kanlar ise İslam'a karşı gelenler olarak 

örgütlerinin büyük tepkisine yol açıyor. kampanya başlattıklarını duyurdu. Bu nitelendiriliyor.
basın duyurusu Başkan Obama'nın 

Afganistan'da bir taraftan bunlar Afganistan ve Pakistan için yeni politi-Yasanın son hali henüz ortaya çıkmasa 
olurken, diğer taraftan çeşitli topluluk ve kasını açıkladığı gün yapıldı. Dr. Samar da, kadınların aleyhine önemli maddeler 
kuruluşlar, insan hakları ve özellikle ka- yaptığı resmi görüşmelerde, insan içerdiği biliniyor. Bunlardan bazıları; 
dın hakları için bir çok girişimde bulunu- haklarının ve özelikle kadın haklarının erkelere boşanma kolaylığı sağlanması, 
yor ve kampanya başlatıyor. ABD politikası için öncelikli olması miras tercih hakkını erkeğe bırakılması 

gerektiğini vurguladı. Terör ile mücade ve bu nedenle erkeklere mahkemede 
Feminist Çoğunluk Kurumu (FMF) etmek için bölgedeki insanları terörize üstünlük tanınması... Erkekleri, eşlerinin 
başkanı Eleanor Smeal, Afganistan eden toprak ağalarını ABD'nin yeniden en az dört günde bir onlarla birlikte ol-
bağımsız insan hakları komisyonu silahlandırmaması gerektiğini ve maları gerektiği konusunda da kışkırtan 
başkanı Dr. Sima Samar ile birlikte kadınların ekonomik gelişmeye dahil yasa, Anayasa'nın eşit haklar maddesini 
Afgan kadınları ve kızları için yeni bir edilmelerini dile getirdi. ihlal ettiğini savunan insan hakları 

Afganistan'da koca 
tecavüzüne devlet onayı!

Avrupa'daki en büyük seks 
işçileri sendikası kuruldu
Avrupa'nın en büyük seks işçiliği Amouche, sendika açılışında, sokaklar-
sendikası Fransa'da kuruldu. “Strass” adı da hayat kadınlarının toplanmasına iliş-
altında kurulan bu sendika, hayat ka- kin yasanın kaldırılması, kadın tüccarla-
dınları, porno film oyuncuları ile pembe rına ilişkin yasaların düzenlenmesi, 
telefon hatları operatör ve operatistlerini baskı altındaki hayat kadınlarının korun-
içeriyor.  Fransa'da kurulan bu yeni seks ması gibi talepleri dile getirdi. Bu talep-
işçileri sendikasının üye sayısı 200 lere  ek olarak, toplantıya katılan Trans 
civarında ve bu rakam Fransa'daki 20 bin Bireylerin Çalışma Sağlığı için Tedbir 
seks işçisinin yüzde 1'ine denk gelmesi- Eylemi (Passt) isimli derneğin başkanı 
ne rağmen Avrupa'nın en büyük seks iş- Camille Cabral, “Çok önemli bir konuyu 
çileri sendikası olarak kabul ediliyor, başkalarına bıraktık” diyerek, “insan 
çünkü Londra'da bu rakam sadece 50. tacirleri ve çocuk fuhşuna” dikkat çekti 
Hollanda'da ise 25 bin seks işçisinin sa- ve bu konuda siyasilere ve çeşitli kurum-
dece yüzde 4'ü resmi çalışan statüsünde. lara baskı uygulayacaklarını söyledi.
Hayat Kadınlığı Kolektifi üyesi Malika 
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kampanya yürüten Avrupa Kadın Lobisi ğünü belirtti. Avrupa Kadın Lobisi baş-
(EWL), 8 Mart Dünya Kadınlar Gü- kanı Brigitte Triems ise, "Kadın ve 
nü'yle ilgili açıklamasında, kadınların erkeklerin eşit siyasi ve ekonomik 
özgürce yaşayabileceği bir toplum ve sorumluluk üstlendiği, bakım hizmet-
Avrupa'daki değişimde kadınların eşit lerinin eşit bölüşüldüğü, kadınların ha-
katılımcılar olarak tanınmasını istedik- yatlarını şiddetten uzak ve özgürce 
lerini, bu konuda daha azıyla yetin- yaşayabildikleri bir toplum istiyoruz" 
meyeceklerini belirtti. Bu açıklamada dedi ve Avrupa'da kadınların farklı fark-
Avrupa'da kadınların aynı iş için erkek- lı sorunlar yaşadığını, bu nedenle göç-
lerden ortalama yüzde 17 daha az ka- men kadınların, lezbiyenlerin ve engelli 
zandığını söyleyen örgüt, Avrupa Birli- kadınların temel politik mekanizmalara 
ği (AB) karar mekanizmalarında kadın katılımını sağlamanın önemli olduğunu 

Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamen- temsilinin yetersiz olduğunu, kadına da vurguladı.
tosu seçimlerinde eşit temsil için yönelik şiddetin yaygınlığını sürdürdü-
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Avrupa'da kadınlar eşit temsil istiyor

Pembe taksiler: Bu taksilerin 
sürücüleri kadın, müşterileri de!

Açık pembe renkleri, pembe deri Hindistan, Dubai  ve son olarak da 
koltukları ve sürücülerin kendi özel Lübnan'da sokakları renklendiren bu 
zevklerine göre döşenmiş iç dekoras- taksiler, kadın sürücüler için yeni bir iş 
yonlarıyla, bu sevimli ve eğlenceli imkanı olurken, erkeklerin hükümleri-
taksiler sokaklarda kadın sürücüleriyle nin sürdüğü taksi şoförlüğü alanına da 
sadece kadın müşterilere hizmet veri- kadın eli değdiriyor. Kadın müşterile-
yor. İlk olarak 2006 yılında Mosko- rin rahat yolculuk etmelerini amaçla-
va'da başlayan bu uygulamayı, 2007 yan bu uygulama, aynı zamanda 
başlarında  girişimci bir şirketin, ge- tehlikeli bir işe dönüşebilen taksi şo-
lirinin yüzde 10'luk kısmını göğüs kan- förlüğü mesleğini de kadın şoförlere 
seri araştırmalarına aktaracağını açık- daha güvenli bir iş olarak sunuyor.               
lamasıyla İngiltere izledi. İngiltere, 

Jamaika eşcinsellere yönelik saldırıların dan onları normale döndürmek, düzelt-
ve cinayetlerin en fazla yaşandığı ülke mek için uygulanan, kılıfına uydurulmuş 
olarak bilinir.  Bu cinayetlerin daha çok insanlık dışı bir eylem. Geçtiğimiz yıl 
mafya tarafından işlenmekte olduğu kadın milli futbolcu Eudy Simelane'nin 
bilinse de,  2004 yılında iki eşcinsel akti- tecavüz edilip öldürülmesi, homofobik 
vistin öldürülmesine engel olunamamış ve saldırılara karşı çalışma yürüten sivil 
sonrasında da olaylar ve saldırılar do-ruğa toplum örgütlerini bu konuda kanuni 
çıkmıştı. Karayip adalarının eşcin-selliğe düzenleme yapılmasını sağlamak üzere 
karşı oldukça acımasız yaklaşımı-nın harekete geçirmişti.
yanında, Barbados adasında eşcinsel-liği 
cezalandırıcı kanuni hükümler ol-ması da Yapılan çalışmalar, okullarda da 
c a b a s ı y d ı . . .  F a k a t  g ü n ü m ü z e  homofobik saldırılar ve tecavüzlerin 
gelindiğinde, Güney Afrika Cumhuri- arttığını ve bunların lezbiyenleri 
yeti'nde yaşanan olaylar neredeyse Kara- düzeltmek, tedavi etmek adı altında 
yipler'de yaşananları gölgede bırakacak yapıldığını ortaya koyuyor. ActionAid'in kendilerine ders verilmek ve gerçek kadın 
nitelikte. Homofobik saldırılar ülkenin tahminine göre, kadına yönelik şiddetin nasıl olunur gösterilmek için bu saldırılara 
her tarafında artarken, lezbiyenlere karşı oldukça yaygın olduğu Güney Afrika'da maruz kaldıklarını dile getirdiler. 
“Düzeltici Tecavüz” uygulanıyor!!! Bu her yıl 500 bin den fazla tecavüz vakası Saldırıya uğrayan bir çok lezbiyen kadın 
ifade, bölgede insan hakları ile ilgili ça- yaşanıyor. 1998'den bu yana 31 lezbiyen polise gidip arka planı anlatamadıkları 
lışmalar yürüten sivil toplum örgütleri- kadının tecavüze uğradığı rapor edildi, bu için bu saldırıların homofobik saldırılar 
nin, lezbiyen kadınlara yönelik homofo- tecavüz vakalarından sadece ikisi olduğunun kanıtlanması ve suçluların 
bik şiddet eylemine verdiği ad. “Düzelti- mahkemeye götürülürken bir tanesi ortaya çıkarılması güçleşiyor.
ci Tecavüz”, eşcinselliğin tabu olduğu ül- cezaya çarptırıldı. Tecavüze uğrayan 
kede, lezbiyenlik normal sayılmadığın- lezbiyen kadınlar, yapılan görüşmelerde 

Tecavüzün Böylesi!!!
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Ka d ı n l a r ı n  o y  h a k k ı n ı  
süfrajetlerden bağımsız düşün-
mek mümkün değil. İngiltere ve 

ABD, kadınların oy hakkının tanındığı 
ilk ülkeler arasında olmasalar da, 
kadınların oy hakkı talebinin kitlesel 
hareketlere dönüştüğü iki ülke. Bu 
anlamda feminizmin kilometre taşla-
rından olan süfrajetler, feminist tarih 
yazımı dışında, sıklıkla diğer anayasal 
reform değişiklikleri ile birlikte anılırlar; 
böylelikle kadınların oy hakkı hareketi-
nin radikal yönü gölgede kalır. Oysa 
feminizmin tarihselliği açısından önemli 
olan tam da bu radikal yöndür.    

Süfrajet kelimesi 1900'lerin başında ka-
dın oy hakkı savunucularının “radikal” 
ve “militan” olanlarını “barışçıl” olanla-
rından ayırt etmek amacıyla ve küçültü- inanmadıklarını sorması ve liderlerin rında kullanılıyordu ama bu kadınların 
cü bir kelime olarak kullanıma girdi. sessiz kalması üzerine ilk gürültü koptu: çoğu eğitimliydiler! Sonunda Asquith 
Ancak hareketin eski ve yeni üyelerinin Kadınlar “Kadınlar İçin Oy” pankartı hükümeti “Kedi-Fare Yasası” olarak 
kelimeye sahip çıkmasıyla kelime açarak liderlere bağırdılar ve anında bilinen bir kanun çıkardı. Bu yasa 
hakaretamiz etiketinden kurtuldu. toplantıdan atılarak tutuklandılar, üstelik süfrajetlerin açlık grevine girmesine izin 

ceza ödemeyi reddederek hapse girdiler. veriyordu. Zorla besleme yoktu; kadınlar 
İngiltere'de kadınlar 19. yüzyılın ilk yarı- yeterince güçsüzleştiklerinde hapisten 
sında eğitim ve çalışma haklarını aldılar. Sonraki yıllarda süfrajetler kiliseleri ate- çıkartıldılar, sağlıklarına kavuştukların-
Yüzyılın ortalarında işçi hareketinin şe verdiler, Oxford Caddesinde camları da ise yeniden tutuklandılar. Böylece 
içindeydiler. 1867 Reform Yasasının kadınların ölümünden devlet sorumlu 
yalnızca erkek aile reislerine oy hakkı olmayacaktı! 
tanıması üzerine kadınlar bir imza 
kampanyasıyla yola koyuldular. 1897'de 1914 yazında binden fazla süfrajet kamu 
17 kampanya grubunun birleşmesiyle malına zarar vermekten tutuklanmıştı. 
Kadın Oy Hakkı Dernekleri Ulusal Fede- İngiltere 4 Ağustos'ta Almanya'ya savaş 
rasyonu (NUWSS) kuruldu. Millicent açtı ve kadınların oy hakkı mücadelesi 
Fawcett liderliğindeki federasyon, askıya alındı; WSPU'nun hükümetle 
barışçıl bir politika izleyerek lobicilik pazarlığı sonucunda süfrajetler serbest 
faaliyetleri yürüttü ancak kayda değer bir bırakıldı, karşılığında WSPU sokak 
sonuç elde edemedi; 10 yıl içinde İşçi aktivizmini durdurma ve savaşı 
Temsil Komitesindeki bazı üyeler destekleme sözü verdi. Benzer şekilde 
dışında parlamentodaki erkekler hâlâ NUWSS da siyasi faaliyetini durdurdu. 
kadınların parlamentonun nasıl işlediği-
ni anlamayacaklarını düşünüyorlardı. kırıp döktüler, kendilerini Buckhingam Birinci Dünya Savaşının sonunda 

Sarayına zincirlediler, Thames nehrinde hükümet Halkın Temsili Yasası ile oy 
1903'te Emmeline Pankhurst ve kızları sandallarla eylem yaptılar, politikacılara hakkını kadınları da kapsayacak şekilde 
Christabel ve Sylvia Kadınların Sosyal saldırdılar, vergi ödemeyi reddettiler…  genişletti. Ancak kadınlar için mülkiyet 
ve Politik Birliğini (WSPU) kurdular ve Kısaca seslerini duyurmak için türlü şartı koşuluyordu ve oy kullanma yaşı 
Kadınlar İçin Oy dergisini çıkarmaya yollar denediler. Pek çoğu tutuklandı; erkekler için yirmi bir iken kadınlar için 
başladılar. 1905 yılında Manchester'deki tutuklananlar açlık grevine girdiler. otuzdu. Erkeklerle eşit oy hakkına sahip 
bir Liberal Parti konferansında Christa- Hükümet hapishane yetkililerine zorla olabilmek için kadınların 1928'i 
bel Pankhurst ve Annie Kenney'in parti besleme emri verdi ancak bu daha büyük beklemesi gerekti. 
liderlerine kadınların oy hakkına inanıp ses getirdi çünkü bu yöntem akıl hastala-

Laf değil, iş! 
İngiltere ve ABD'de süfrajetler
Hayatlarını oy hakkı mücadelesine adayan bu kadınlar feminist aktivizmin öncüleri oldular. Süf-
rajetlerin mücadelesinden yola çıkarak feminist mücadelenin dünü ile bugünü arasındaki benzer-
likleri görmek çok önemli

Selin Çağatay

Süfrajet hareketi sıklıkla 
üst sınıf hareketi olarak 
yaftalandı ve hareketin 
çarpıcı yanı bastırıldı. 

Aslında hem İngiltere'de 
hem de ABD'de oy hakkı 

için farklı sınıflardan 
kadınlar mücadele etti
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mede ilk kez eşit ücret talebini dile ge- ise İngiliz Sendikal Hareketi'nde kadınla-
tirdi. Sonuçta Ford işçisi kadınlar erkek- rın sesinin yükselmesine ve duyulmasına 
lerin yüzde 92'si kadar ücret alma hakkını yaptığı katkılar oldu.Doğu Londra'daki Ford Dagenham 
kazandılar. Grevin önemli bir diğer etkisi fabrikasında dikiş makinelerini kullanan 

850 kadın işçi, aynı işi yaptıkları erkekle-
rin yüzde 87'si kadar ücret almaya ve ken-
dileri niteliksiz işçi olarak tanımlanırken 
erkeklerin yarı nitelikli işçi sıfatı taşıma-
larına itiraz ederek 7 Haziran 1968'de 
greve gittiler. Bu grev İngiltere'de kadın 
hareketinin “eşdeğer işe eşit ücret” kam-
panyasının başlamasını tetikledi. Üç 
hafta süren grevin ortasında Ford otomo-
tivdeki tüm üretim birimlerinde işlerin 
durması tehlikesi ortaya çıkınca, İşçi 
Partisi hükümetinin çalışma bakanı 
Barbara Castle işçilerle özel görüşme 
yaptı. 

Grevci kadınların artan özgüveni sonu-
cunda işçi temsilcisi Rosa Bolan görüş-

ABD'de ise kadınların hak mücadelesi arasından Susan B. Anthony  yasa dışı oy 
yine 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde kullanmak suçundan yargılanır. Buna 
kölelik karşıtı mücadele ile birlikte rağmen yüzyılın sonunda Wyoming, 
başlar. 1848 yılında Seneca Falls'da Utah, Colorado ve Idaho eyaletlerinde 
yapılan bir toplantı sonrasında Duygular kadınlar oy hakkı kazanırlar. 
Bildirgesi yayınlanır. Kadınlar ve erkek-
ler tarafından imzalanan bildirgede 1900'lerin başı ABD'de de kadınların oy 
kadınların oy verme, eğitim ve çalışma hakkı mücadelesinin kitleselleştiği yıllar 
hakkı talep edilir. Oy hakkının siyah oldu. 1912'de New York'ta büyük bir 
erkeklere tanınması üzerine kadınlar oy yürüyüş düzenlendi. Yine 1913'te 
hakkı için bağımsız örgütlenme yoluna Washington DC.'de 5000 kadın oy hakkı 
gider. 1869 yılında daha sonra birleşecek için yürüdü. 1914'te Ulusal Amerikan 
olan iki örgüt kurulur: Elisabeth Cady Kadınlara Oy Hakkı Birliğinden 
Stanton başkanlığında Kadınlara Oy ayrılarak kurulan Kongre Birliği 1917'de 
Hakkı Ulusal Birliği (NWSA) ve Lucy Beyaz Saray önünde eylemlerine başladı 
S tone  başkanl ığ ında  Amer ikan  ve tutuklamalara ve hapsedilmelere 
Kadınlara Oy Hakkı Birliği (AWSA). rağmen kadınlar eylemlere devam etti. 
Hareketin liderleri ülkeyi baştan başa 70 yıllık bir mücadelenin sonunda, 1920 
turlayarak pek çok konferansa katılırlar. yılında, Susan B. Anthony'nin yargılan-
1872 yılında New York'ta oy kullanan ması üzerine 25 yıl önce hazırlanmış, 
birkaç kadın tutuklanır ve oy kullananlar “Anthony Değişikliği” olarak bilinen 

yasa tasarısı ABD senatosundan geçti.   

Süfrajet hareketi sıklıkla üst sınıf hareke-
ti olarak yaftalandı ve hareketin çarpıcı reform süreçlerine kadınların aktif 
yanı bastırıldı. Aslında hem İngiltere'de katılımı büyük rol oynadı.  
hem de ABD'de oy hakkı için farklı 
sınıflardan kadınlar mücadele etti. Hayatlarını oy hakkı mücadelesine ada-
İngiltere'de İngiliz Komünist Partisinin yan bu kadınlar feminist aktivizmin 
de kurucularından olan Sylvia Pankhurst öncüleri oldular. Süfrajetlerin mücadele-
binlerce işçi kadının harekete katılma- sinden yola çıkarak feminist mücadele-
sında büyük rol oynadı, hatta 1914'te işçi nin dünü ile bugünü arasındaki benzer-
kadınların ağırlıkta olduğu Doğu Londra likleri görmek çok önemli. Bitirirken, 
Süfrajetleri Federasyonunu (ELFS) Virginia Woolf'un sözlerine kulak 
kurdu. ABD'de ise Harriot Stanton verelim:
Blatch hem zengin, nüfuzlu kadınlarla 
hem de işçi kadınlarla bir arada çalıştı. “Bir kadın olarak, ülkem yok. Bir kadın 
Aslında ABD'de oy hakkı hareketinin olarak, bir ülkem olsun istemiyorum. Bir 
sokak aktivizmine dönüşmesinde işçi kadın olarak, bütün dünya benim 
kadınların sendikal faaliyetleri, elit ülkem.” 
kadınların profesyonelleşmesi ve siyasi 

Eşdeğer işe eşit ücret: Ford direnişi
Hülya Osmanağaoğlu

Feminizmin kilometre 
taşlarından olan 

süfrajetler, feminist 
tarih yazımı dışında, 
sıklıkla diğer anaya-
sal reform değişik-

likleri ile birlikte 
anılırlar; böylelikle 
kadınların oy hakkı 
hareketinin radikal 
yönü gölgede kalır. 
Oysa feminizmin 

tarihselliği açısından 
önemli olan tam da bu 

radikal yöndür
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Askerlikte aşağılanma deneyiminin 
diğer adı sürünme deneyimi. Ve fakat 
meşru, ve fakat haklı. İşte bu hiyerarşik 

Erkek erkeğe muhabbetlerin bir zaman 
yapının meşruiyeti, erkekleri hayata 

bir yerde kaçınılmaz uğrağıdır askerlik 
hazırlayan. Erkekler askerlikte toplum-

anıları. İçinde tutup büyütmenin 
sal hayatın hiyerarşik yapılanmasının 

sakıncasındandır belki de bu anlatıp 
içine girmeye hazırlanıyorlar ve 'üst' 

bitirme isteği. Ya da arkada bırakılmış 
olunan her halde 'alt'takini ezmenin 

olmasının rahatlığıyla paylaşılır anılar. 
fırsatı yerleşiyor kafalarına. Militarizm 

Bu kadar çok konuşulduğu halde 
erkeğe atfedilen değerlerin meşruluğu 

korkulan bir konu olduğunu söylüyor 
ve üstünlüğüne dayandığı için de erkek 

Pınar Selek askerliğin ve fakat üstüne 
'üst' olarak konumlanan cins olmasının 

gidiyor korkulanın altında yatanı bulup 
avantajlarını kadınları ve kadınsılığı 

çıkarmak için ve anlamlandırmak için 
dışlayan bir söylem üzerinden yeniden 

hayatı, erkeği, kadını. Erkek muhabbet-
yeniden kurmuş ve benimsemiş oluyor. 

lerinde seçilerek anlatılacak olanlar, ucu 
Pınar'ın dediği gibi militarizmin 

bucağı belli olmayan sorulara verilecek 
erkeklere yüklenmesi eril değerlerin 

yanıtlar şeklinde olunca sınırsız bir 
hiyerarşik üstünlüğünden ve dolayısıyla 

paylaşımı gerektirecek ya ve Pınar'ın 
toplumsal gücünden kaynaklanıyor. 

dediği gibi “acıların, mağduriyet dene-
Askerlik de militarizm ve patriyarkanın 

yimlerinin, zayıflık hallerinin sınırsız 
ittifak politikasının en açığa çıktığı 

paylaşımı kadınsılığı çağrıştırıyor” ya, 
deneyimlerden biri oluveriyor. 

işte erkeklerin askerlik deneyimlerini 
muhabbet aralarından çıkartıp bir kitaba 

Pınar'ın erkeklerin sözlerine kulak 
taşımak bu yüzden de çok zorlu ve çok 

verdiğimiz kitabını okurken, sesi bu 
anlamlı. Pınar 58 erkekle erkeklik 

kadar gür çıkan erkeklerin sesinin kısıl-
deneyimleri üzerine yapılan sözlü tarih 

dığı deneyimleri dinliyorken buluyoruz birçok çalışmayla karşımıza çıkabilmesi çalışmasının sonuçlarını sunduğu kitabı-
kendimizi. Bu “erkek” alana girme umuduyla…na “Sürüne Sürüne Erkek Olmak” adını 
cesareti gösteren bir feminist kadın Pınar 

vermiş ve ne güzel de anlatmış bu 'yerle 
da. Sesi susturulmaya çalışılsa da, daha 

bir olmanın' erkeklerde bıraktığı izleri. 

nomisine daha fazla entegrasyonunun 
kadınların durumunu şimdiye kadar hiç 
de iyileştirmediği, hatta tersine, hayatta Kapitalizme dair analizlerde, alternatif 
kalma şanslarını ve beşeri hayatlarını her olanlarında bile, kadınlar ve sömürgeler 
yerde kötüleştirdiği ortaya konuyor. sistematik olarak dışarda bırakılır. Mies 
Verimlileştirme ve otomasyonun giderek vd.'nin çalışmasının çıkış noktasını, bu 
“özgür” proletaryayı gereksizleştir-dışarda bırakma oluşturuyor. Farklı 
diğinden ve ev-kadınlaşmış emeğin -yani Üçüncü Dünya örnekleri üzerinden, bu iki 
ev işinin tipik özelliklerini taşıyan, grubu resme dahil edip, yeni bir sosyal 
sendikalarca ya da iş hukukunca korun-teori oluşturmayı amaçlayan yazarlar, 
mayan, “çalışma” olarak değil “faaliyet” sadece Üçüncü Dünya'da uzun yıllar 
olarak kabul edilen, yalıtılmış ve örgütsüz süren deneyim ve gözlemlerinin değil, 
emeğin- gittikçe artarak onun yerini Avrupa'da kadın mücadelesinin içinde yer 
aldığından bahsediliyor. Emeğin ev-almalarının da kadın sorunuyla sömürge 
kadınlaşması, kadınlardan sahip oldukları sorunu arasındaki sistematik ilişkiyi 
kaynakların çalınması, sosyal ağların algılamalarına yaradığını belirtiyorlar. 
yıkılması ve atomize edilmeleri anlamına Temel amaçları, kapitalizmin yalnızca 
geliyor.ücretli emek ve sermaye arasındaki 

ilişkiden ibaret olmadığını göstermek. 
Kitapta ayrıca, uluslararası kalkınma Kapitalist sömürüdeki katmanları şu 
kuruluşlarının mutlak yoksulluğa karşı bir şekilde ayırıyorlar: kapitalistler, ücretli 
strateji kisvesi altında yoksulların emek işçiler (çoğunlukla beyaz ve erkek) ve 
kapasitesini “üretken” bir biçimde (çoğunlukla kadın) ücretsiz işçiler, ev 
kullanma çabalarından da bahsediliyor. kadınları ile (kadın ve erkek) sömürgele-
AKP'nin, yoksulları piyasanın içine “giri-rdeki geçim aracı üreticileri. Mies vd.'nin kitabında kapitalizm, patri-
şimciler” olarak çekme cinfikirliliği olan yarka ve sömürgeciliğin nasıl iç içe geçti-
mikrokrediyi bu bağlamda düşünmek Kitapta Hindistan örneği üzerinden; ya- ği, bütün karmaşıklığıyla ortaya konuyor.
mümkün. şam ve ekonominin kapitalist pazar eko-

Son sömürge: kadınlar

Sürüne sürüne erkek olmak
Özlem Kaya

Asena Günal
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daki kızarıklıktan ve usul usul yaklaşan 
korkudan başka bir şey göremedi. Korku 
gelsin istemedi, büyüsün istemedi, 'Paket ablacım?'
sarsın, sıkıştırsın istemedi. Başka bir 
duyguyu dürttü. Olmadı. Yürümekle 'Yok istemiyorum.'
yürümemek arasında bocaladı. Birden 
karşı kaldırıma koşarak geçti. Seniha bu küçük mahalle kuaföründe 

rahat hissederdi kendini. Utandığından 
Kaç gün önceydi? Hatırlamıyordu. Ak-değil de tüysüz hayal edemediğinden 
şamüstüydü. Radyo dinliyordu mutfak-orasını, istemezdi paket. Yan taraftaki 
ta. Bulaşıkları bitirince ellerini kremle-gelinlik diken dükkandan topladıkları 

saten kumaş artıklarıyla yapıyorlardı 
ağdayı. Kaşını-bıyığını da, üstüne aban-
madan, yüzlerini iyice yaklaştırıp nefes 
kokusuyla acıyı işkence haline getirme-
den iple alıyorlardı. Saçına bir fön mü 
çektirseydi? Sıcağı düşünüp vazgeçti. 
Bir ferahlık, sızı, yanma ama kesinlikle 
bir rahatlama hissiyle çıktı kuaförden. 

sa da su vermiş,  durup dururken evi Ağda kalıntıları pantolonuna yapışıyor-
temizlemeye başlamıştı. Telaşına, kara-du yürürken. Eve gidip yıkanacaktı, 
ran güne, yitirdiğini sandığı duygularına bacaklarının üstündeki kırmızı noktala-
hayret etmişti. Seniha hayretinin meraka rın kremle gönüllerini alacaktı. Acelesi 
dönüşeceğini biliyordu. Merakın anısı yoktu. Seniha acelesi olsun istemiyordu. 
derindeydi, süresi kısaydı, sesi ritmikti, İsteği gerçekleşsin diye adımlarını 
dokunuşu serindi. Yatmadan önce yavaşlattı. Yolunu değiştirip caddeye 
aynada kendine baktı. Omzunu açtı, çıktı.
koltuk altını kokladı. Rüyasız uzun uyu-
du o gece.Bugün onu düşünse, onunla konuşsa, 

onunla yemek yese, onunla yürüse, ona 
Arada göz ucuyla baktığı vitrin camla-anlatsa, onu dinlese, ona baksa, öpse, 
rından yansıyan görüntüsü caddenin Seniha onunla ... Derin bir nefes aldı; 
kalabalığına, korkusu da anılarına ka-karnındaki duyguyu gövdesine yaydı. 
rıştı. Anılarında görüntüler vardı; söz-

miş, sonra vişne çürüğü rengi ojeyi tır- cüklerle anlatılması zor, eş anlamlısı Dudağının üstü yanıyordu hala. Kıpkır- naklarına sürmüştü. Seniha, onu düşün- olmayan, çocukluktan kalmış görüntü-mızı sandı orayı; acıydı rengi düşündü- düğünü ilk o zaman fark etmişti. Masa- ler. Yaklaşan bir tehlike, kalp çarpıntısı, ren. Durup park etmiş bir arabanın ay- nın üstündeki çiçeklere ihtiyaçları olma- ürkeklik, kaygı, ihtimal, üzüntü, acı.  nasında yüzüne baktı. Sol kaşının altın-
Seniha iki sözcüğü zihninde dinledi, 
yeniden kurdu; diğerleriyle yüzleşecek 
gücü buldu. Kalp çarpıntısı güven verdi; 
kalbi çarptı, yanakları kızardı, güzelleşti. 
İhtimalle kendini sevdi, dilsizliği 
çözüldü, kaçmadı; durdu. 

Bacakları kaşınıyordu eve doğru gider-
ken, yürüyüşünde bir rahatlık vardı. 
Karnı acıktı. Ne pişireceğini düşündü bu 
akşam. Onu son gördüğündeki bakışını 
hatırladı. Bir şeye yormadı. 

Çayı, bardağı nasıl tutup içerdi acaba? 
Seniha'ya kendi kendiyle konuşmak iyi 
gelmişti. Birilerine anlatmak istedi. 

Eve girince ilk işi radyoyu açmak oldu. 
Suyun altına girdi sonra. Arındı uzun 
uzun, merakla.

Seniha
Anılarında görüntüler vardı; sözcüklerle anlatılması zor, eş anlamlısı olmayan, çocukluktan 
kalmış görüntüler. Yaklaşan bir tehlike, kalp çarpıntısı, ürkeklik, kaygı, ihtimal, üzüntü, acı

Esra Ertan

Telaşına, kararan güne, 
yitirdiğini sandığı duy-
gularına hayret etmişti. 
Seniha hayretinin me-
raka dönüşeceğini bi-
liyordu. Merakın anısı 

derindeydi, süresi 
kısaydı, sesi ritmikti, 

dokunuşu serindi. 
Yatmadan önce aynada 
kendine baktı. Omzunu 
açtı, koltuk altını kok-

ladı. Rüyasız uzun uyu-
du o gece
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S
Her iki şiir kitabını okuduğumda da 
gördüm ki, senin şiirin aynı zamanda 

Kadın edebiyatçılarla erkek edebiyat- Türkiye'nin politik -insani günde-
çıları ayıran en önemli ruh hallerinden minin şiir diliyle anlatımı. “Yarına 
biri;  erkeklerin yaratıcılıklarını sür- miras” adlı ikinci kitabındaki kimi 
dürebilme kaygısı taşırken, kadınların şiirler ise Sosyalist Feminist Kolektifin 
gerçekten yazar ya da şair olup ol- kısacık tarihinin şiirleştirilmesi. Şiirle 
mama kaygısı taşıyor olmaları imiş. yaşamın bu kadar iç içe oluşu 
Sen bu tespite katılıyor musun ve ken- nedendir? 
din için böyle kaygılar taşıyor musun?

Meryem-
Meryem-

İkinci şiir kitabın “yarına miras” ya-
yımlandı. Nedendir bilmem şu an “ya-
rına miras”ı elinde tutunca neler his-
settiğini sormak geldi içimden. Şiirle-
rin kitap olarak basılıp eline ulaşınca 
neler hissediyorsun? 

Meryem Fehime Oruç- 

Şiirinin yaşamdan beslendiği apaçık. 
Şair bir de şiirden-şairden beslenir; 
sen hangi şairleri okuyorsun, hangi 
şairlerden besleniyorsun?

Meryem-

Son olarak bir de şunu sormak istiyo-
rum; Kadınların edebi bir yaratıda 
bulunmaları için  “Kendine ait bir 
odaya ve kendini geçindirebilecek ka-
dar bir gelire” sahip olmaları gerektiği 
tespiti var. Sen bu koşullara sahip 
misin?

Meryem-

yayınlatamadığım şiirler bana sürekli egemenin kurallarına göre belirlemesi 
korumam, taşımam gereken kırılgan bir gerektiğine karşıyım yani. Görünmeyen 
eşyaymış gibi gelir. Şiirleri kitap olarak emeği görünür kılma koşullarının osyalist Feminist Kolektif'in 
gördüğümde önce yükümün hafifle- egemen dili,  kalemi olmadığına çalışmalarına ilk gününden beri 
diğine seviniyorum. Sonra her şiirin inanıyorum. Kendi dilimi, kalemimi katılan arkadaşımız Meryem 
kanatlanıp isteyene artık uçabileceğini oluşturmaya çalışıyorum. Feh ime  Oruç  ş i i r  yazmay ı  ve  
görmenin sevinciyle yola devam yayınlatmayı sürdürüyor. 2007 Ekiminde 
diyorum.yayımlanan ilk kitabı 'sevgiliye'den sonra 

ikinci kitabı “yarına miras” 2009'un ocak 
ayında yine İnsancıl Yayınları tarafından 
yayımlandı. Meryem'in yarına miras 
şiirleriyle biz de bir kez daha kendimizle 
karşılaşıyor ve feminist mücadeleyi bir 
de bir şair gözüyle görüyor şair sözleriyle 
yarına miras bırakıyoruz. Dergimizin 
ikinci sayısı için Meryem Fehime Oruç'la 
şiirleri şairliği ve feministliği üzerine 

 “Yarına miras” kitabımdaki söyleştik.    
 Bu “imişlerle” uğraşmaya şiirler 2003-2008 yılları arasında yazıldı. 

zamanım yok. Çünkü bu tespitte Kalemimin çağına da tanıklık yapması 
(saptamada) cinsiyetçi bir bakış var. gerektiğini düşünüyorum. Sürekli 
Egemen bakış yani. Onlardan etkilenmek gündemin değiştiği,  belleği dumura 
onlara benzemek olur. Benimsenen uğratılan bir coğrafyada yaşıyoruz. 
alışkanlıkları devam ettirmek olur. Ne Yaşadıklarımızı çok çabuk unutuyoruz. 
onlara benzemek, ne alışkanlıklarını Çünkü kalem tutan eller ya egemenin eli 
devam ettirmek, ne de onlarda eriyerek ya da egemene alkış tutan beslemeler 
sistemlerini güçlendirmeye niyetim var.  oluyor. Ben   tarihe not düşürmeye çalışı-Yazdığım ve 
Kadının nerede olursa olsun kendini yorum. Tanığım çünkü. Bu tanıklık kadın 

bakış açısıyla emekten yana olmalı 
diyorum. Yapabiliyor muyum? Bunu 
okurlar bilir. 

  Sappho, Berrin Taş, Enver 
Gökçe, Sennur Sezer, Pablo Neruda, 
Furüğ-i Ferruhzad, Nazım Hikmet, Atilla 
Jozef,… 

  

 Kirasını ortak ödediğim bir 
evin iki odasını kullanıyorum. “Maalesef 
kredi kartı kullanan çalışan bir 
emekçiyim” demeyeceğim. Çok 
şanslıyım çünkü emeğimle ayaklarımın 
üzerinde durabiliyorum. İstanbul'un 
göbeğinde; İnsancıl, Sosyalist Feminist 
Kolektif… Teori ile pratik yanımı herkes 
gibi güçlendirmeye çalışıyorum. Hayatın 
içindeyim yani. 

“Tarihe not düşürmeye çalışıyorum”

Figen Öcal

Sürekli gündemin değiştiği, belleği dumura uğratılan bir coğrafyada yaşıyoruz. Yaşadıklarımızı çok ça-
buk unutuyoruz. Çünkü kalem tutan eller ya egemenin eli ya da egemene alkış tutan beslemeler oluyor

Kadının, nerede olursa olsun kendini, egemenin 
kurallarına göre belirlemesi gerektiğine karşıyım. 

Görünmeyen emeği görünür kılma koşullarının 
egemen dili, kalemi olmadığına inanıyorum. 

Kendi dilimi, kalemimi oluşturmaya 
çalışıyorum…
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video, televizyona muhalif bir noktada 
duruyor ve aktivistler tarafından 
yaygın bir biçimde kullanılıyor. Kadın 
sanatçıların sanat üretimi için bu 
kamera, tarihsel bir öneme sahip. Siz 
de portapak kamerayı ilk kullanan K kadın sanatçılardan birisiniz.  
Sony'nin o dönemdeki portapak 
reklamları oldukça ilginç. Reklam 
fotoğrafında 4 tane kadın temizlik 
işçisini,  kamerayı kullanırken 
görüyoruz. 'Kullanımı fazla kolay bir 
kamera ürettik galiba' sloganı 
fotoğrafa eşlik ediyor. İronik bir 
biçimde 1974'te, “Başsız Kadın” ya da 
“Göbek Dansı” videosunu bu kamera 
ile çekiyorsunuz. Kadın sanatçılar ve 
kadın aktivistler açısından bu 
kameranın öneminden ve biraz o İdeolojik mayalanmanızda 1956'da, 
dönemin ruhundan bahseder misiniz? 18 yaşında okuduğunuz, Simone de 

Beauvoir'ın “2. Cins” kitabının 
Nil Yalter: önemli olduğunu söylüyorsunuz. 

Birkaç yıl önce Fransa'da yayımlanan 
bir derginin Simone de Beauvoir'ın 
çıplak fotoğrafını kapak yapması, ağır 
biçimde eleştirildi. Fotoğrafın günün 
e s t e t i k  k r i t e r l e r i n e  u y g u n  
rötuşlandığını da öğreniyoruz. 
Feminizmin güçlü bir figürü olarak, 

Söze, ilk video işiniz olan “Başsız Beauvoir'ın ölümü ardından çıplak 
Kadın”dan ve bu işin yapıldığı fotoğrafı ile bir derginin tiraj 
dönemin atmosferinden bahsederek kayg ı s ın ın  parças ı  o lmaktan  
başlamak istiyoruz. 1965'te Sony'nin kurtu lamamış  o lmas ın ı  nas ı l  
portapak kamerayı kullanıma değerlendiriyorsunuz?
sunması ile sanatçılar yepyeni bir 
medyuma kavuşuyor. Bu dönemde Nil Yalter:

görünebilme. Kadın sanatçının kendi 
gövdesini kullanarak yapabileceği işler, 
daha yakın hissetme, kadın sanatçının 
kendi kendine yapabileceği işler. Bütün 

endisini Marksist feminist bunların bir rolü var. 
olarak tanımlayan, işleriyle 
70'lerden bu yana Avrupa'da ve Tarihi yazılmamış bir medyum olduğu 

Amerika'da önemli sergilerde yer alan için bir baskı yok. Kadın hem nesne hem 
aktivist-sanatçı Nil Yalter, 1965'ten beri de özne. Hem çekiyorsun, hem kendine 
Paris'te yaşıyor. “Modern ve Ötesi” bakıyorsun.  Bize i lginç gelen,  
(Santra l  İs tanbul-2006)  i le  bu kendilerine bakmayı öncelikli halde ele 
coğrafyada görünürlüğü artan Nil Yalter almaları. 
ile “Haksız Tahrik” sergisi vesilesiyle 
biraraya gelip söyleşi yapma imkânı Kendi kendimize bakarak, kimse 
bulduk. Bilinen işleri arasında “Topak olmadan. Erkeğin bakışı değil, kendi 
Ev” (1973), “Başsız Kadın veya Göbek kendimize bakışımız. Ben bütün 
Dansı” (1974), “La Roquette Kadınlar işlerimde kamerayı hep gösteriyorum. 
Hapishanesi” (Judy Blum ve Nicole 
Croiset'le, 1974) ve “Rahime'nin 
Öyküsü” (1979) bulunan, Combative 
Arts, Profiles and Visions (AIR Gallery, 
NY, 1976), Issue: Social Strategies by  Aktivist kelimesini 
Women Artists (ICA, Londra, 1980) ve kullandınız, bu son derece önemli. 
WACK!: Art  and the Feminist  Portapakı ilk kullananlar Afrika'da 
Revolution (MOCA, Los Angeles, 2007) aktivizm yapan kadın ve erkekler. 
gibi sergilere katılan Yalter ile sanat, Dediğiniz gibi Sony'nin bu reklamı son 
aktivizm ve feminizmin seyri üzerine derece anti-feminist. Fakat aslında, 
konuştuk. bence kadın sanatçıların bu medyuma 

hemen yaklaşmalarının nedeni; ilk defa 
resim, heykel gibi erkeklerin alanı olarak 
tariflenen medyanın dışında bir medya 
olması. Hakikaten baktığınız zaman, bir 
sanat medyası olabileceğini görüyor-
sunuz. Erkekler başlamış ama kadınlar 
da aynı şekilde başlayabilir. Bir de bu 
ayna hikâyesi var. Yani feedback. Derhal  Biz feministleri son derece 

üzdü bu. Yalnız fotoğraf değil, 
içeriğindeki bütün yazı. Son derece 
yanlış bir yazıydı. Düşünün, biz 1974'te, 
bu tavrı eleştiren bir sergi açmışız. Böyle 
kapakları, böyle reklamları eleştirmişiz. 
Biz o tarihlerde, iç çamaşırı reklamların-
da kadın bedeninin kullanımına yönelik 
imajları kesiyoruz, biçiyoruz, düşündük-
lerimizi yazıyoruz, muhalif sergiler açı-
yoruz. Bugünse otobüslerin içinde iç ça-
maşırı satmak için pornografik denilecek 
fotoğraflar var; demek ki o açıdan pek 
muvaffak olamadık. Bugünün reklam-
larındaki pornografik kadın kullanımı o 
senelerde yapılsaydı, kıyametler 
kopardı, yakarlardı Amerikan feminist-
leri o afişleri. Şimdi her şey kabul 
edilmiş durumda. Şimdi Amerikan femi-
nistlerinin de diğer feministlerin de 
ilerlemek istedikleri noktalar, demek ki 
bambaşka yerlerde. Bunu da anlamak 
lazım. 

Erkeğin bakışı değil, kendimize bakışımız
Kadın sanatçıların videoya hemen yaklaşmalarının nedeni; ilk defa resim, hey-
kel gibi erkeklerin alanı olarak tariflenen medyanın dışında bir medya olması

Dilek Winchester 
Yasemin Özcan Kaya
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Beauvoir senesi kadar sönük bir sene (1992), 18. yüzyılda hiçbir kadında anne 
görmedim. Le Nouvel Observateur, ki olma ve çocuk doğurma isteği yok, bu 
sözüm ona sosyalist bir dergi; olacak doğal bir şey değildir diyor. Olabilir de 
kepazelik değildi. Kepazelik aslında diyor, olmayabilir de. Bu diyor, 19. 
derginin içindeki dosyaydı. Eleştiriyor- asırda sanayileşme ve burjuva sınıfının 
lar Beauvoir'ı, kafası karışıktı, çelişkiler ekonomiye hâkim olması ile başlıyor. 
içindeydi diye. Ama bütün hikâye o, Kadını tekrardan eve kapatmak, kadının 
feministin en önemli özelliklerinden bi- vazifesini burjuva kuralların içine 
ri; tez, anti-tez, sentez. Tabii ki çelişkileri sokmak nasıl olur? Anne olması ile olur 
olacak, kadın mantığında var. Beauvoir tabii. 
büyük bir filozof, büyük bir entelektüel; 
erkek gibi düşünecek, erkek gibi olacak, 
yok böyle bir şey. 

Beauvoir'ın çocuk sahibi olmaya karşı 
olmasını düşünün. Kitabı yazdığı vakit 
oy hakkı yok kadınların Fransa'da. Aile “Femmes en Lutte” Direnen Kadınlar 
kurmayın diyor, evlenmeyin diyor, demek. 68 olaylarının verdiği dinamizm 
çocuk doğurmayın diyor kadın, artık ve enerji ile 70'li yıllarda feminist 
daha ötesi var mı? Bugün tam onun tersi kadınların hareketi çok güçlendi yaptı. Çocuk senesi de yaptı. O çerçeve-
oluyor dünyada biliyorsunuz. Hele Fransa'da. Mesela kürtaj hakkı için, eşit de kadınlar bir sergi yaptı. Biz o sergiye 
Fransa gibi bir yerde çifter çifter çocuk haklar için, eşit maaşlar alınabilmesi için eylem yapan kadınlar olarak katılmadık. 
doğurmaya doğru bir dönüş var ve artık savaşlar oldu. Kadın sanatçılar da kendi Karşı geldik. Niye kadın senesi olsun? 
sokaklarda pusetlerden geçemiyorsu- direnişlerini sürdürdüler diyelim. Erkek senesi var mı? Sergi alanının dı-
nuz. Aile değerlerine, kadının çocuk şında pankartlarla eylem yaptık. Ayrıca 
doğurması gerektiği fikrine, aktivizm ve O senelerde hiçbir ayrım yapmıyorduk. politize olmuş erkek ve kadın sanat-
sanat bağlamında bir dönüş var. Burayı Sanatçı olan da vardı, teorisyen de, resim çıların kurduğu salonda kadınlar olarak 
bilmiyorum fakat Avrupa'da var bu. Sağ yapan da vardı, çağdaş sanat yapan da. sergi kurduk. İsmimizi bile koymadık. 
hükümetlerin dönüşü olduğu gibi, çocuk Aşağı yukarı her on günde bir, birinin Reklamda, sinema dünyasında, güncel 
hikâyesi de birden yine fırladı. atölyesinde toplanıp tartışmalar yapıyor- hayatta kadının görüntüsü nasıl kul-

duk. Kadın sanatçının yeri nedir sanat lanılıyor. Bunu eleştiren panolar yaptık.
Üç çocuğu olan çok önemli feminist bir dünyasında diye.
kadın vardır, Elisabeth Badinter, büyük 
bir feminist filozof Annelik Sevgisi Yine o senelerde Unesco, kadın senesi 

Aktivizm ve sanat ilişkisi bağlamında 
1974'te kurduğunuz “Femmes en 
Lutte” kooperatifinden bahsedebilir 
misiniz?

Hafriyat'ta feminist eylem-sergi

K
röntgencilik, örtünme, taciz, tecavüz vb. 
temalar etrafında gündelik hayatı be-
lirleyen cinsiyetçi politikalar sorgulandı 

üratörlüğünü Canan Şenol'un ve böylece, farklı ayrımcılık biçimlerinin 
üstlendiği “Haksız Tahrik de altı çizilebildi.
eylem-sergi” 8-31 Mart tarihleri 

arasında Hafriyat Karaköy'deydi. Açılışı Küratör Canan Şenol'un da vurguladığı 
8 Mart'ta yapılan sergi, kadınların gibi, kadınları konu alan sanat işlerinden 
çiçeklerle tebrik edildiği kutlamalara bir yanıyla farklı olarak, feminist bakış 
dönüşen 8 Mart algısına bir nevi cevap açısıyla üretilen işlerin politik alana 
niteliğindeydi. Sergi, bu yönüyle, 8 müdahil olmak gibi de bir derdi var. Bu 
Mart'ın kadınların sesini yükselttiği bir sergiyle altı çizilen de bu; feminizmi 
gün olduğunu hatırlatarak, kutlamadan sergi teması olarak seçmek yerine, 
ziyade bir karşı çıkış öneriyor, izleyiciyi güncel politikalara dair birlikte eylem 
katılımcı olarak varsayarak mücadele üretmek ve geçici olmayan ortak bir 
çağrısında bulunuyordu. platform kurabilmek. Bu sebeple, eylem-

sergi, Hafriyat'a kendini kapatmayıp, 
Sergi, farklı disiplinlerden feminist söyleşi, tiyatro ve stand up'la tamam-
kadınları bir araya getirmesi açısından da layıcı bir çerçeve oluşturmuş. Öte 
önemli. Sergide, performans, fotoğraf, yandan, “Haksız Tahrik”in çıkacak olan 
resim, video-art gibi çeşitli alanlarda kitabı ise serginin, sınırlarından daha 
çalışan sanatçıların yanı sıra,  aktivistler fazlasını hedeflediğini gösteriyor. 
ve teorisyenler de Haksız Tahrik indirimi Kitapla, sergi bünyesindeki işlerin yanı 
kavramından yola çıkarak birçok mesele sıra, sergide yer almayan işlere ve 
üzerinde politik söz üretme olanağı bul- feminizmlere de açılarak birlikte hareket 
du. Kadınların nasıl ve ne biçimlerde tah- edebilecek bir alan yaratmak amaç-
rik nesnesi olabilecekleri irdelenirken, lanıyor. 
bunlarla iç içe geçen, kadın bedeni, 

Cemre Baytok

Beauvoir'ın çocuk sa-
hibi olmaya karşı olma-

sını düşünün. Kitabı 
yazdığı vakit oy hakkı 
yok kadınların Fran-
sa'da. Aile kurmayın 
diyor, evlenmeyin di-

yor, çocuk doğurmayın 
diyor kadın, artık daha 
ötesi var mı? Bugün 

tam onun tersi oluyor 
dünyada biliyorsunuz
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“Bamya” neyin ölçü birimi?
Çünkü bizler, erkek egemenliğinin, sinema ve medya aracılığıyla binlerce de-
fa, en ağır ve ilkel halleri ile beynimize tekrar kazındığı bir ülkede yaşıyoruz

Berrin Hatacıkoğlu

F
toplumdan edindiğimiz korkularımız kimin 'erkek' olduğuna karar verirken 
kökleniyor; nasıl iyi kız, kötü kız aşağılanma korkusuna tokat vurdu. 
olacağımızı, bu toplumda olmamız gere- Daha çok veya az erkek olmanın penisin 

ilmmor Kadın Kooperatifi 2003 ken yeri, kimlere, nasıl aşık olunduğunu, boyutuyla ilgisinin olması, penisin 
yılında feminist sinema dilini, aşk için 'neler yapmamız' gerektiğini, hayatımızın erki olmasıyla ve daha 
yöntemini araştırmak, birikim namussuz olursak başımıza neden, büyük penisin daha çok erk olduğuna 

oluşturmak ve bunu üretime döndürmek nelerin geleceğini, 'ideal kadını ve karar verilmiş olmasıyla ilgilisi var. 
amacıyla kuruldu. Kurulan atölyelerde, aileyi', kısacası dünyanın 'ne menem' bir Maalesef mensubu olduğumuz meme-
film yapımlarında, festival organizas- yer olduğunu dizilerden, filmlerden, lilerin xy kromozomlularının çoğu, akıl-
yonlarında gönüllüler çalıştı, çalışıyor. haberlerden, reklamlardan öğreniyoruz. larında penislerinin boyu ile dolaşıyor 
Kadınlar kamera kullanmayı, kurgu Mediz uzun incelemeler, medya takibi ve boylarının ölçüsüne göre bir iç 
yapmayı, feminist sinemanın farklı yo- ve değerlendirmeler sonucunda çarpıcı duygusu ediniyorlar. 
rumlarını öğrendi, öğreniyor. Filmmor bir kitap yayınladı ve ilgilenen olmadı,  
kadın filmleri festivali 7 yıldır kadın yö- Altın Bamya ödülleri ise daha ödüller Gani Müjde'nin jüriyi faşist olmakla 
netmenler tarafından çekilmiş ve erkek dağıtılmadan kıyameti kopardı ve en çok suçlaması, Okan Bayülgen'in, Alin 
egemen bakış açısını yeniden üretmeyen tartışılan konu hangi filmin neden Taşçıyan'a, kendisine anlamlı gelen bir 
filmleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde cinsiyetçi bulunduğu değil, ödülün tatlı hediye etmesi, saldırıların belden 
izleyicilerle buluşturuyor. Festival üc- neden 'bamya' olduğu oldu. aşağı, densiz, içgüdüsel reaksiyonlar 
retsiz. Organizasyon her geçen yıl daha olması ise Altın Bamya'nın nereye isabet 
iyi hale geliyor ve giderek daha kalaba- Neden bamya? Çünkü feministlerin fal- ettiğini gösteriyor. Bu adamlar soyut 
lık bir seyirciyle buluşuyor. Gezdiği ille- lus sistemine bir sözü var, tüm hayatımı- bağlamda konuşurken, erkek egemen bir 

zı penis egemenliğinde geçirmeye itira- sistemde yaşamadığımızı mı söylüyor-
zımız var. Bamyanın 'bamya' ile ilgisi lar? Bu kadar erkek bir sistemin sine-
olsaydı kadın karakterler değerlendiril- masının, medyasının, erkeklerinin ve 
mezdi ve jüride erkekler yer almazdı, jü- kadınlarının bu sistemin bir parçası ol-
ri tahmin! usulü karar verirdi. Altın masının mümkün olmadığını mı 
Bamya, sinemada erkek egemenliğine düşünüyorlar? 
güzel bir karşı çıkış. En azından biz fe-
ministler, fikir ortaya çıktığından beri Bence söylenecek ne varsa ben 
hangi film neden cinsiyetçi bulundu diye söylerim, penisi olan ben değil miyim 
tartışıp duruyoruz, bazılarında anlaşa- diyorlar. Tamam şekerim o zaman, kapa 
mıyoruz ve tam da bu nedenle tartıştıkça kulaklarını-gözlerini, bir tek ağzın açık 
zenginleşiyoruz. kalsın, bağır avaz avaz “en erkek benim 

diye”, aferin, böyle hızla dosdoğru git, 
Neden 'neden bamya'? Çünkü, bamya en sert duvarlar çarpsın kafana, rin ise ayrı bir önemi var; Urfa, Van, 
lafı erkeklerin bilinçaltlarının derinleri- dünyanın bütün bamyaları da senin Diyarbakır, Trabzon, Manisa, Batman, 
ne işlemiş bamya kadar olmak korkusu- olsun, bravo... Samsun… Festivalin afiş ve filmlerinin 
na, birbirlerine çüklerini gösterip en çok ortaya çıkış süreci ise ayrı bir dayanışma 

hikâyesi; Rafineri çalışanları ve 
Filmmor gönüllüleri 7 yıldır muhteşem 
işlere imza attılar. Her bir afiş hem derin 
bir kadın bakış açısının hem de 
olağanüstü yaratıcılığın vücut bulduğu 
materyaller haline geldi, o kadar ki 
herkes bu yıl nasıl bir film ve afiş 
çıkacak diye beklemekte. 

Kooperatifin son dönemde organize 
ettiği çok önemli iki faaliyet ise Medya 
İzleme Grubu (Mediz) ve Altın Bamya 
Ödülleri. Mediz medyada cinsiyetçiliği 
takip altına alan bir proje, Altın Bamya 
ise sinemada erkek egemenliğinin 
yeniden üretilmesine karşı çıkmayı 
hedefliyor. Çünkü bizler, erkek 
egemenliğinin, sinema ve medya 
aracılığıyla binlerce defa, en ağır ve ilkel 
halleri ile beynimize tekrar kazındığı bir 
ülkede yaşıyoruz. Ailelerimizden, 

Çünkü feministlerin 
fallus sistemine bir 

sözü var, tüm 
hayatımızı penis 
egemenliğinde 

geçirmeye itirazımız 
var
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Kiminin çocuğu Kuzey Irak'a 
operasyona giderken "pusuya 
düşürülmüş", kiminin ölümü 

arkadaşının cansız bedeninden seken 
kurşunun şah damarına isabetiyle 
gerçekleşmiş. Terhisine bir hafta kala 
gitmeseymiş operasyona, belki de 
yaşayacakmış oğlu... Gitme demiş, son 
görevim demiş, gitmeseymiş... Oğlunu 
yeni nişanlamış, pusuya düşürülen ekibe 
takviye kuvveti olarak gitmeseymiş... 
Belki yelek giyseymiş olmayacakmış, 
gerçi devletin de herkese yelek alacak 
gücü mü varmış... Hiçbir komutan 
sürmezken teröristlerin izini, onun oğlu 
peşlerinden gitmiş gecenin karanlığında, 
gitmeseymiş o da şimdi burada,  bu soğuk 
mezar taşının başını koklayıp sevmeye-
cekmiş herkesler güler oynarken…  
 
Erkeklerin “vatanı beklerken” toprağa 
karışan bedenlerinin başında alışageldiği-
miz kadınlar, çocuklar ve yaşlı erkekler 

Her şey "kader" olsa da, önlenemez bir nü beklemesi ve o düğününün tadını 
topluluğuna dönüşüyor Cumaları şehitlik.  

şekilde "Allah'ın verdiği canı Allah alsa da çıkarması gibi sanki… Burada tat yok, 
Annelerden duyuyorum bu "olmasaydı" 

"acılarını haykıracak, haklılıklarını ve herkes bu gün  ”acısını” çıkarıyor… 
ları; savaş hep var, vatan sağ olmalı hep, 

mağduriyetlerini duyuracak," devletin Ordumuz hep yanımızda ,  Al lah  
neden yanlarında olmadığını" soracak,  devletimize zeval vermesin, diyor anneler 
şehit annelerinin başrolde olacakları bir bir ağızdan… Askerler sessizce uzaklaşı-
sabah yaşıyoruz 18 Mart'ta Cebeci Şehit- yorlar yanlarından, sessiz bir onaylama 
liği'nde. Onlarca gazeteci, hepsi haber var her hallerinde. Uygun adım yürüyüşle-
peşinde.  İşini görmeye gelmiş askerler, rinde, mesafeli “saygılarında” burası bi-
boy gösteren devlet erkânı. Ama ille de zim, her şey de istediğimiz gibi  diye ba-
şehit anneleri, ille de onlar…  Kendileri ğırıyorlar, kulaklarımızın zarı yırtılacak. 
için ayrılan sandalyelere oturmuşlar, 
bugün onlar çok özel. Kıyısında köşesinde Görüşmelerim boyunca dokunduğum, 
kaldıkları hayatın sadece bugün tam dertleştiğim, yan yana durduğum anneler, 
merkezinde yer aldıklarını hissettiriyorlar şimdiyse “makbul” öfkeleriyle görünür-
anneler ve sanki yalnızca bugün sözleri lüklerinin tadını çıkarıyorlar. Onlara göre 
dinleniyor. Öylesine özeller ki bugün, öbür dünyada kendilerine düşen şehit 
piyade albay bile onlardan “En değerli annesi mertebesinden daha yükseği yoksa 
yavrularını gözünü kırpmadan ölüme da, bu dünyada biliyorlar ki garibanın 
gönderen kahraman anneler” diye çocuğu askerde ölüyor, “zenginimiz bedel 
bahsediyor. Peki çocuklarının ölümlerinin ödüyor, askerimiz, şehidimiz fakirden 
ardından gözlerini kırpabiliyorlar mı çıkıyor.” Çok alışık olsak da televizyon-ama sanki bir şeyler ters gitmiş, çocukları-
anneler? lardaki “mağdur ve fedakâr” şehit annele-nı yitirmiş anneler. Savaşın dehşetini de-

rine, ancak azıcık yanlarına sokulanlar, ğil, ama her şeyiyle meşru olan bu savaşta 
Tören bitiyor, kalabalık dağılıyor, sanki duymak isteyenler duyabiliyorlar an-ters giden birkaç şeyi, “talihsizlikleri” din-
oyuncular işte şimdi tiyatro sahnesine nelerin “Benim canım yanmış neden vatan liyorum evlatlarının ansızın gelen ölüm-
çıkıyor; bir anne feryat ediyor, “Başbakan sağ olsun?” haykırışını. Yaşadıkları ani lerini anlamlandırmaya çalışan anneler-
nerede, seçimlerde Medine fukarası gibi kaybın ipuçlarını kaderde ve şehitlikte den. Bir anda normalleşiveriyor henüz 
oy istiyor, vermeyeceğiz”, gazeteciler pe- ararken, savaşın yarattığı kayıpların okulunu bitirmiş, yeni nişanlanmış, tam da 
şine vermiş gidiyor, kurmalı bir saatteki anlamsızlığında bir çığlık olup patlayan hayatının en baharındayken, bir annenin 
gibi birbirine geçip giriyor çarklar. Anne bu haykırış, bu dehşete karşı annelerden sözüyle, açmamış bir tomurcukken sa-
mezara kapanıyor, ağlıyor, ama sahne se- gelecek bir başkaldırıya dair umutlar vaşta ölmek. Sadece üç- beş “çapulcunun 
siyle ağlıyor, destekleyenler, karşı çıkan- yeşertiyor içimde. Törenin ardından, hain pususu”, serseri bir kurşunu hayatları 
lar. Bu annenin odak olması bir anda hem savaşın ortasındayken en güzel barış söndüren ve tüm bu kadınları “sıradan” 
kızdırıyor anneleri hem kendileri için de dilinin yine bu annelerce yaratılacağı hayatlarından çekip bir anda öfkeli şehit 
bir fırsat yaratıyor belki de. Bir genç kızın, inancıyla usulca ilerliyorum makam ara-annelerine dönüştüren… 
yıllardır köyünde gerçekleşecek düğünü- balarının arasından.  

Benim canım yanmış, vatan neden sağ olsun?  
Kıyısında köşesinde kaldıkları hayatın sadece bugün tam merkezinde yer 
aldıklarını hissettiriyorlar anneler ve sanki yalnızca bugün sözleri dinleniyor

Burcu Şentürk

Onlara göre öbür 
dünyada kendilerine 
düşen şehit annesi 

mertebesinden daha 
yükseği yoksa da, 

bu dünyada 
biliyorlar ki 

garibanın çocuğu 
askerde ölüyor
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Çöp birey

Askeri güç, hukuk, kamusal erk, 
ekonomi ve siyaseti kapsayan 
kamusal alan ile bu alanın 

dışında kalan ve mahremiyet duyguları 
ile ilişkilendirilen özel alan, sanayi dev-
rimi ile üretimin fabrikalara taşınmasın-
dan dolayı ev ve işin mekan olarak birbi-
rinden ayrılmasıyla oluştu. Kamusal al-
an, var olan üretim araçları üzerinde ha-
kimiyet ve üretim sürecine aktif katılım 
ile ulaşılabilinen alan olarak kurulurken; 
özel alan duygusal ilişkilerin doğal ola-
rak süregeldiği, kişiye ait, devlet mü-
dahalesinden uzak alan olarak, kamusal 
alan ile karşıtlık ve hiyerarşi ilişkisi 
içinde tanımlandı.

Özel alanın yapılanması ile kamusal ala-
nın yapılanması benzeşmektedir. Kamu-

lerini yerine getirerek bir yandan var tarafından dışlanarak “korunacak birey”, sal alanda bireyler, üretim araçlarına ha-
olan sisteme “ideal” bireyler hazırlar “farklı birey” tanımlarıyla özdeşleştiri-kim sınıfa hiyerarşik olarak bağımlıdır-
diğer yandan da esas olarak özel alan lirler. Dünyaya getirdiği zihinsel özellik-lar ve kendi rızalarıyla kendi hayatları ve 
içinde aktifleşirler. leri farklı olan çocukla birlikte, cinsi-bedenlerine dair hakimiyetlerini 

yetçi ideolojinin şekillendirdiği toplum-mülkiyet açısından üstün sınıfa 
sal bakış açısının etkisi ile görev süreci-devrederler. Özel alanın kurumu olan 
nin getirdiği sorumluluklarla özdeşleşen ailede de, tıpkı kamusal alanda hakim 
annede her anneye göre daha derin çeşitli olan sınıfın egemenliğinin hiyerarşik 
psikolojik problemler ortaya çıkar. Bu yapılanması gibi, erkek egemenliğine 
toplumsal tepkilere bağlı olarak anneler-dayalı hiyerarşik yapılanma mevcuttur.  
de annelik duygusu ile ilintili olarak ka-Evliliğe verilen onaydan sonra kadın, 
muya ait ortamlarda bulunma korkusu, üretim araçlarına hakim olan veya 
çocuktan utanma, sıkılma ve buna bağlı üretimin sonucundan pay alan erkeğe 
olarak da ağlama isteği oluşur. Bu duy-kendi rızasıyla, bedeni ve hayatı 
guların yarattığı etkilerle toplumsal tep-üzerindeki egemenliğini devretmekle 
kilere bağlı olarak, anneler toplumsal ya-bağımlı hale gelmektedir.
şamda da aktif olarak yer alamaz. Diğer 
bir ifade ile toplumsal tepkiler, kamusal 

Özel alanın kurumu olan ailede alana ait olan toplumsal yaşama, zihinsel 
bireylerin görev dağılımının toplumsal olarak farklı çocuk sahibi annenin katıl-
cinsiyet hiyerarşisine göre belirlendiğini masını zorlaştırıcı bir etkide bulunur.
ve bu görev dağılımında annelik kavra-
mının çocuk doğuran kadın olarak ta-

Kadınların annelik duygusu ile ilintili nımlandığını açıklayabiliriz. Çocuk sa-
olarak yaşadığı bu ağır duyguyu;  hibi kadınlar uzun süreli bir emek süre-
toplumu bu çocuklar ile ilgili olarak cine girerler: Bireyler dünyaya getirir, 
bilgilendirerek ve bu çocukların kendi bireylerin ilk çocukluk döneminde öz 
yaşıtları ve onların ebeveynleri ile sosyal bakım ihtiyaçlarını karşılar, okul 
etkileşime girebilecekleri kaynaştırma döneminde ve yaşama uyum sürecinde 
programları oluşturarak; çocuğu yanında yer alırlar, bu meşakkatli emek Dünyaya farklı zihinsel özelliklerle ge- yetiştirme sürecinin sadece kadına ait sürecinin doğal sonucu olarak da çeşitli len çocuklar, büyüdüklerinde toplumun doğal bir görev olduğu anlayışını yıkabi-psikolojik problemler yaşarlar.  üretim faaliyetlerine katılamadıkların- lecek ve bu emek sürecinin anne ve 

dan ya da ancak kısıtlı olarak katıldıkla- babanın ortak görevi olduğu anlayışını 
rından, üretim sürecine katılımları var Üretim sonunda kâr sahibi olmanın ya da topluma yayacak ücretsiz eğitimler 
olan sistem açısından “ideal” olan üretim sürecine katılmanın, kamusal ala- düzenleyerek hafifletebiliriz. 
bireyinkine göre farklılık gösterir ve na bireyin kabul edilmesinin koşulu ol-
bunun sonucu olarak da toplum duğu toplumumuzda, kadınlar bu görev-

Kadınlar bu görevlerini yerine getirerek bir yandan var olan sisteme ideal 
“bireyler” hazırlar diğer yandan da esas olarak özel alan içinde aktifleşirler

Beliz Baldil

Dünyaya getirdiği 
zihinsel özellikleri 
farklı olan çocukla 
birlikte, cinsiyetçi 
ideolojinin şekil-

lendirdiği toplumsal 
bakış açısının etkisi ile 
görev sürecinin getir-
diği sorumluluklarla 

özdeşleşen annede her 
anneye göre daha 

derin çeşitli psikolojik 
problemler ortaya 

çıkar



I. II. Gençler Yerel Seçimi Tartışıyor III. Beyoğlu bağımsız 
feminist adayı

Suyun ticarileştirilmesi sürecinin baş   
aktörleri olan devletler ve sermayedarlar başlığıyla 17 Mart gecesi bir forum  Ülfet 
bir yanda sözümona toplumsal cinsiyete düzenleniyor. Çağrıcı Genç Dayanış- Taylı Taş'a, 18 Şubat 
duyarlı bir yaklaşımla kadınların özgül macılar. Girişimin desteklediği adaylar- 2009'da Dur-De girişi-
konumunu gözetmeye ve bu yolla dan Akın Birdal ve Ülfet Taylı konuşma- minden bir ileti geliyor: 
ticarileştirme faaliyetlerinin sürekliliğini cılar. Ve bir de Ufuk Uras. Onların “(H)em ayırımcılığa 
garantiye almaya çalışırken, öte yanda konuşmalarının ardından ise gençlik maruz kalanların hem 
suyun ticarileştirilmesine muhalif olan örgütleri, öğrenci toplulukları, işten atılan de mücadele edenlerin bulu-
kesimlerin suyun ticarileşmesi sürecinde gençler, genç belediye işçileri ve genç şacağı”, “Yerel seçimlerde ırkçı-ayırımcı 
kadınların erkeklerden farklı olarak kadınlar yerel seçimlerle ilgili fikirlerini partilere oy yok!” başlıklı toplantıya ko-
yaşayacakları sorunlara yeterince duyarlı paylaşıyorlar. Ülfet çıkıp feministler nuşmacı olarak davet ediliyor Ülfet. 
olmaması bizleri şaşırtmadı. Geçtiğimiz olarak neden feminist bir belediye başkan Toplantının diğer konuşmacıları ise Akın 
Mart ayında İstanbul'da 5.'si toplanan adayı çıkardığımızı anlatıyor güzelce; Birdal ile Ayten Alkan. Ülfet kendisinin 
Dünya Su Forumu'na alternatif olarak iki duymayanlar duysun, anlamayanlar ya da “Seçim için feminist kolektif”ten 
farklı  forum düzenlendi.  Suyun anlasın diye. Sıra Ufuk Uras'a geldiğinde, bir başka kadının katılabileceğini bildi-
Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Uras Beyoğlu'nda yaşadığını söyledikten riyor. 6 Mart'ta aldığı ikinci iletide ise, 
tarafından düzenlenen forum kapsamında sonra, Ülfet karşısında otururken Dur-De'den Ülfet'e, toplantının “içeriğin-
ele alınan başlıkların ve atölyelerin sahneden kendi oyunu açıklıyor: de değişiklik yapmak zorunda kaldık-
hiçbirinde kadınların omuzundaki ev içi “Feministlerin çabası çok önemli tabii (ları), ister istemez konuşmacı bileşi-
yeniden üretim yükü nedeniyle içinde ama benim oyum Yusuf Çetin'e” diyor. Ve mi(nin) de değişti(ği)” bildiriliyor. 10 
bulundukları  özgül  duruma yer  gerekçelendiriyor tercihini de: “Bizim Mart'ta toplantı, “”Küreselleşmenin 
verilmedi. Bilgi Üniversite'sinde yapılan için bir oy bile çok önemli!” Siz kimsiniz, yerelleşmeyi de öne çıkardığı bu dönem-
Alternatif Su Forumu'nda ise “Su ve biz kimiz peki ya onlar diye sormak de; ırkçılığa, milliyetçiliğe, ayırımcılığa, 
Kadın” başlıklı bir panel yapılmış istiyor insan. Hele hele ÖDP'li kadınların piyasacılığa karşı olan demokratik, katı-
olmasına rağmen, Türkiye'den seçilen parti içinde büyük uğraşlarla kabul lımcı bir siyaset yerelde nasıl inşa edil-
konuşmacıların sadece sol - sosyalist ettirdiği Beyoğlu'nda Ülfet'i destekleme ebilir?” şeklinde “değişmiş”(!!!) olan 
partilerden kadınlar olması ve panelde kararı varken. Kadınların bağımsız içerikle ve Akın Birdal ve Ayten Al-
hiçbir feminist konuşmacının olmaması, feminist mücadelesinin yok sayılmasına kan'dan oluşan “değişmiş” (!!!) konuş-
ikinci forumun da kadın kurtuluş alışmıştık; ama parti içindeki feminist macı bileşimiyle gerçekleşiyor. Acaba 
persfektifinden ne denli uzak olduğunu kadınların orada verdiği mücadeleyi yok Ülfet “milliyetçiliğe ve piyasacılığa” kar-
gösterdi. Su kadınların hayatını en çok saymak, “yoldaş”ların hâlâ erkek erkeğe şı olmadığı (!!!) için mi dışlandı, yoksa 
özel alanda etkilerken, özel alanının iş yaptıklarının göstergesi mi, yoksa kolektiften başka bir kadının katılması 
politikasını yapan feministler forumda partisi adına konuşma yapması beklenen olasılığı karşısında Dur-De girişimi “şah-
yoktu. milletvekilinin aymazlığı mı bilinmez. siyet” ayırımcılığı mı yaptı?
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Hiç şaşırmadık!

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdür- yi devriminin dayattığı yeni yaşam biçim-
lüğü'nün Diyarbakır'da yapılan toplantısın- leri ve değerlerinin “aile müessesesi”ni 
da, bölgedeki sorunlar sıralanırken, dağılma sürecine ittiği savunulan raporda, 
“Kadınların çok çocuk sahibi olmasını en- özellikle Kürt illerinde tespit edilen sorun-
gelleme amaçlı yasa çıkarılsın. Örneğin; lar dan bazıları şöyle:
halka, belli bir çocuk sayısından sonra 
sağlık hizmeti verilmesin” denildi. “Ebeveynler tarafından uygulanan yanlış 

dini tutumlardan kaynaklı cinsiyet 
Başbakanlığa bağlı kurumun raporunda, ayrımcılığı; kalabalık ailede mekândan 

Raporda bu sorunlara karşı, aslında Kürt 'töre cinayet'leri de bir sorun olarak ele kaynaklanan sıkıntılar (aile içi mahremi-
kadınlarının çok çocuk sahibi olmasını en-alındı. Çözüm önerileri arasında ise 'med- yetin korunamaması- tek odalı yaşam); ya-
gellemek için yasal düzenlemeler yapmak yada töre cinayetlerine ilişkin kullanılan bancılarla yapılan evlilikler (örneğin Su-
(belli bir çocuk sayısından sonra sağlık hiz-feminist dilin değiştirilmesi, doğru dini riye'den alınan gelinler) sonucu oluşan yeni 
meti vermemek), kadınlara doğru bir şekil-bilgilerin medyada yer almasının teşvik aile formları (kumalık); mezhep ve etnik 
de din eğitimi vermek için bayan Kur'an edilmesi' dikkat çekti. köken farklılığı ve eğitim düzeyinden 
kursu öğreticilerine aile eğitimi bilgisi ver-bağımsız olarak anaerkil yapıdaki aile tip-
mek, dinin kadına bakış açısının doğru bi-Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar lerinde çocuğun kadına sağladığı prestij ve 
linmesi için doğru dini bilgilerin görsel ve Genel Müdürlüğü, Devlet Bakanı Nimet kadından kadına yönelik şiddet (planlı töre 
yazılı basında yer almasını teşvik etmek,  Çubukçu'nun da katıldığı 29 Şubat-2 Mart cinayetleri); bilinçlendirilme noktasında 
medyada töre cinayetlerine ilişkin kullanı-2008 tarihli 'Aile Hizmetlerinde Sivil Top- halk tarafından başvurulabilecek güvenilir 
lan feminist dilin değiştirilmesi ve hukuki lum Kuruluşları ile İstişare Toplantısı'nı mercilerin bulunmaması, sunulan hizmet-
boyutların ön plana çıkarılması için çalış-rapora dönüştürerek yayımladı. lerde dil ve etnik farklılıktan kaynaklı ileti-
mak gibi birtakım çözüm ! Önerileri de şim sorunu.”
sıralandı.Hızlı kentleşme, köyden kente göç ve sana-

Bölgenin sorunları 
kadınların çok çocuk sahibi olmasıymış!

Yorumsuz!



Ellerine, ayaklarına kınalar yakıp, 
mor çiçeklerle omuzlarımızda 
uğurladık onu...  

Melek'in son sözü “bütün kızlar 
toplandık” idi, biz bütün kızlar 
toplandık da uğurladık onu... 

Melek çocukken dedesinden, çocukken 
ve genç kızken babasından, daha sonra 
da babasından kurtulmak için evlendiği 
kocasından şiddet gördü. 

yılında, sevgilerini hiçbir zaman 
üzerinden eksik etmeyen kardeşi Zeh-Susmanın erdem olduğu öğretildi 
ra'nın, Rıza'nın, Dilber'in evinde, bebek Melek'e. O, iyi bir evlat ve iyi bir anne 
gibi bakılarak, hatta ilk defa şımar-olmak için sustu. 
tılarak gördü. Yüreği acılarla, bakışları 
umutla dolu annesi Sakine teyzenin Sonunda susmanın erdem olmadığını 
telkinleri ona moral oldu. gören Melek, kendi ifadesiyle “kelleyi 

koltuğa alıp gidiyorum” diyerek “yeter” 
Zehra ve Rıza onu hiç bırakmadı. Ka-dedi. 

DAT!...” dedi. Kimse duymadı. dınlar onun umudu oldu. Hayatında ilk 
defa kadınlarla şımardı, kadınlarla Evliliğini bitirdi. Evlilik bitince şidde-

Sonunda pompalı tüfek patladı. Zehra şenlendi. tin de biteceğini sandı, bitmedi....
ayak bileğinden vuruldu, kardeşinin 
kafasına nişan alındığını gören Melek, Kadınların omuzlarında yükseldi.Melek direnmeye devam etti. Yaşadığı 
tüm cesurluğuyla Zehra'nın önüne attı 

psikolojik travma, toplumun “evine geri 
kendisini. Bacakları parçalandı, iki- iki- Mor çiçeklerle bezendi.dön” baskısı, çocuklarına duyduğu 
buçuk yıl hastanelerde geçti ömürleri.

özlem ve yoksulluk onu hiç yıldırmadı. 
Kendi gibi olan kadınlara, kadınların Yüzüğünü satarak “can güvenliğim 

Melek türkülerle girdi hep ameliyatlara omuzlarından seslendi: 
ve türkülerle çıktı ameliyatlardan.

“Ben ölmedim, siz de ölmeyin !...”
Türkülerden hiç vazgeçmedi.

Melek'in imdatlarına duyarsız kalan 
devlet, iki cana kasteden, ceza 
evindeyken bile yazılı-sözlü tehdit-
lerine devam eden adamı “iyi halden” 
ikibuçuk yılda tahliye etti. Ve tehditler 
devam etti.

Direnmeye devam eden Melek, yolunu 
feministlerle birleştirdi. Kadınlarla 
birlikte yürümeye devam etti. 

Kurşunlarla ölmeyen Melek'in karşısı-
na, bu defa da kanser çıktı. 

“Ben bu sistemi, bu adamı yendim, bu 
yok” diyerek savcılığa dilekçeler verdi, hastalığı da yeneceğim” dedi. Ve yeni 
devletten kendisini korumasını istedi. bir mücadeleye başladı. 

Tehditler, tacizler, çocukları kendisin- Ne acıdır ki, bunca yıllık hayatında gör-
den uzaklaştırmalar hep devam etti. mediği ilgiyi, görmediği sevgiyi, gör-
Melek, devletin kurumlarına “İM- mediği değeri ve dayanışmayı, son bir 
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Melek'e veda
Susmanın erdem olduğu öğretildi Melek'e. O, iyi bir evlat ve iyi bir anne olmak için sustu. So-
nunda susmanın erdem olmadığını gören Melek, kendi ifadesiyle “kelleyi koltuğa alıp gidiyo-
rum” diyerek “yeter” dedi

Birgül, Mihriban, Tülay Melek'in imdatlarına 
duyarsız kalan devlet, 

iki cana kasteden, ceza 
evindeyken bile yazılı-
sözlü tehditlerine de-
vam eden adamı “iyi 

halden” ikibuçuk yılda 
tahliye etti. Ve tehditler 

devam etti

Hep  
bizimlesin...



8 Mart 2009

Yaşasın 8 Mart!

Biji 8 Adare!

Abris 8 Mard!



Ev emeğinin mesai saatleri, paydosu, gecesi, gündüzü yok!
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