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İÇİNDEKİLER
Feminist Politika’nın üçüncü sayısının dosya başlığı-
nı “ücretli/ücretsiz emek kıskacında kadınlar” olarak 
belirlerken muradımız, kadınların ücretsiz emeği ile 
işgücü piyasasındaki konumları arasındaki mevcut 
bağları ortaya koymak ve “aile ve iş yaşamını uyum-
lulaştırma” güncel tartışmalarına feminist bir müdaha-
lede bulunmaktı. 

“Emek” bölümündeki yazılar da, dosyanın devamı gibi 
okunabilir. Burada da kadınların ev eksenli, yarım za-
manlı ya da serbest bölgelerde çalışmaya itilmesi, daha 
çok feminist politika yapma biçimleri açısından tartı-
şılıyor. Novamed grevi ve DESA direnişi, kadınların 
özel yaşamlarında bir değişim yaratmaları açısından 
orada kurulan ilişkilerin sürekliliği bağlamında değer-
lendiriliyor. Ankara’da atık kağıt toplayan kadınlarla 
yapılan görüşmeler, yeni yoksulluğun en önemli özel-
liği olan geleceğe dair umutsuzluğu bize gösteriyor.

Mevcut cinsel taciz düzenlemelerinin eleştirel bir 
değerlendirmesine yer veriyoruz bu sayıda. Ankara 
Üniversitesi Kadın Çalışmaları’nın yürüttüğü bir araş-
tırmadan yola çıkan yazıda, tacizin kişisel olarak yaşa-
nan kriminal bir sorun olarak ele alınması yerine genel 
bir cinsiyetçi kültür sorunu bağlamına yerleştirilmesi 
ve toplumsal ve politik araçlarla hedef alınması öneri-
liyor. Bu yazının anlamlı bir tartışmaya önayak olaca-
ğını düşünüyoruz. 

On yıl sonra yeniden bir araya gelen Cumartesi Anne-
leri, 12 Eylül’de anne olmak, feministlerin militariz-
me karşı mücadelesi, dergide yer alan diğer konular. 
Geçen sefer aşkın konuşulduğu “Yuvarlak Masa”da 
bu sayıda cinsellik konuşuluyor. Son dönemde İran’da 
olanlar, “Dış Haberler”in ötesine geçen bir ilgiyi hak 
ediyor: İran’daki Yeşil Hareket içinde yer alan kadın-
ların durumunu bizlere onlardan biri anlatıyor. “Bel-
lek” bölümünde Ekim Devrimi’ndeki kadınlar, “Hiç 
Şaşırmadık”ta da Sine-Sen’deki taciz vakası ve sosya-
list solun kriz karşıtı politkalarında kadınları yok sayışı 
ele alınıyor. Bu sayıda ayrıca medyadaki cinsiyetçilik 
ve feminizm düşmanlığına Taraf gazetesi örneği üze-
rinden bakan bir yazımız da var. Bir başka yazıda ise, 
DNA’nın keşif hikâyesinin aynı zamanda bir bilimde 
cinsiyet ayrımcılığı hikâyesi olduğunu öğreniyoruz. 

Bu sayımızda da feminist yol arkadaşlarımızın yazıla-
rıyla sundukları katkılardan güç aldık. Kapak fotoğra-
fımızı çeken Aysel Öztürk’e ayrıca teşekkür ediyoruz. 

Derginin önümüzdeki sayısını beden politikalarına 
ayırmayı planlıyoruz. 

O zamana kadar hoşçakalın…
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Neoliberalizmin cinsiyetçiliğine karşı politikayı, bundan en çok etkilenen ve örgütlen-
meye en açık kadınlarla yapacaksak, bunlar “bugün için” hangi kadınlardır sorusuna 
cevap üretmeliyiz

Patriyarkal kapitalizm kendini 
kadın emeği üzerinden örgüt-
leyerek güçlendiriyor. İçinden 
geçtiğimiz dönemde kadınlara 

sunulan “iş ve aile yaşamlarının uyum-
lulaştırılması” politikası, kadınlar için 
sınırlı kimi olumluluklar içermesine 
rağmen, sürekliliği olmayan, sendikasız, 
sigortasız, güvencesiz işlerde yarım za-
manlı ya da esnek çalışmayla sömürül-
mek anlamına gelebiliyor. Görece daha 
iyi koşullarda çalışanlar açısından ise, 
örneğin Türkiye’de SSGSS ve İstihdam 
Yasalarında olduğu gibi, neoliberalizm-
patriyarka işbirliğinin hukuksal zemini-
nin örgütlenmesi tamamlandı. Serbest 
bölge, ev eksenli çalışma ve yarım za-
manlı çalışma kadınların çalışma mo-
delleri haline geldi. Yine güvencesiz, 
geçici işçi çalıştırmanın resmiyet kazan-
mış hali olan özel istihdam bürolarının 
da ilk hedefi ucuz kadın emeği. Cinsi-
yetçi iş bölümünün aşılması ve eş değer 
işe eşit ücret hâlâ ancak bir hayal gibi 
görünüyor.

Kriz günlerinin hemen öncesinde başla-
yıp, krizin belirginleşmesiyle daha çok 
gündeme gelen grev ve direnişlerde de 
kadınlar fiziksel olarak görünür durum-
da. Yer yer kadın hareketinin desteğiyle, 
patronlarının cinsiyetçiliğini, sendika 
düşmanlığını, kâr hırsını vb. gündeme 
taşıyorlar. Kadın hareketi, özellikle de 
feministler, grev ve direnişlerle düzenli 
bir ilişki içinde. Novamed, Tuzla, Desa, 
Sinter, Meha, Kızılay, ATV bunların ör-
nekleri. 

Kadın hareketinin işçi sınıfıyla daya-
nışması son derece doğal, ancak bu da-
yanışma, ev içindeki karşılıksız emeği, 
ücretli emek gücündeki patriyarkal sö-
mürüyü ve her iki alandaki cinsiyetçi 
işbölümünü görerek feminist politika 
yapmaktan ayrı bir şey. Gerek SSGSS 
gerekse İstihdam Yasası bağlamında ka-
dınların ev içindeki emeğini görünür kı-
larak üretilen politikalar hiç kuşku yok 
ki feminist analizlerden süzülüyordu. 
Ancak bu politikalar [örgütlü ya da ör-
gütsüz] hangi kadınlara değiyor ve mü-

cadeleye hangi kadınları katıyor, bunu 
tartışmak gerek. 

Bugün öne çıkardığımız üç talep, er-
keğe de zorunlu doğum izni, kreş ve 8 
Mart’ın kadınlar için ücretli izin günü 
olmasıdır (sonuncusu feminist müca-
delenin kadın emeği bağlamında politik 
yönünü vurgulamak açısından önemli ve 
gerekli). Aslında feministlerin (ve kimi 
sosyalistlerin) yıllardır dillendirdiği bu 
taleplerin, bugün toplumsal muhalefet 
içinde daha görünür olmaları daha çok 
dikkate alınır oldukları anlamına gelmi-
yor. Neoliberalizmin ve krizin, işsizliği, 
aslında yedek sanayi ordusunu, kadın 
emeği üzerinden yeniden yapılandırdı-
ğı günümüzde, sosyalist solun da kadın 
emeğini gündemine aldığını söylemek 
mümkün değil. “7. Paket” de “İşten 
Atılmalara Son Forumu”∗ da durumu 
ortaya koyuyor. 

Grevler/direnişler, kadınlar ve 
sosyalistler 

Grevlerde kadınların koşulları, zorluk-
ları, en azından direniş süresince yaşa-
dıkları değişimler ve -kiminde sınıfsal 
kiminde cinsiyete dayalı- bilinçlenme, 
işverenle yaşadıkları sorunlara, dire-
nişin/grevin örgütlenme koşullarına 
ve aileleriyle yaşadıkları sürece göre 
farklılaşıyor. Genellikle bu süreçlerden 
tartışmasız biçimde sendikal bilincin 
yükselmesiyle çıkıyorlar. Sendikanın, 

özellikle iş koşullarının düzelmesiyle 
kendi hayatlarında yaratacağı dönüşüme 
inandıkları için sendikalaşmayı sahiple-
niyorlar. Feministlerin onlarla kurduğu 
ilişki ise, feminizme ilişkin önyargıları-
nın kırılmasını sağlıyor.

Sosyalistler açısından zaten hedef, iliş-
kiye geçtikleri işçilerin en öndekileriy-
le, olmadı birkaçıyla düzenli politik iliş-
ki kurmak. Bunlar ise istisnalar dışında 
erkekler oluyor (özellikle kadınlı erkek-
li grev ve direnişlerde). Dayanıştıkları/
ilişkiye geçtikleri grev ve direnişlerde, 
kadınlara özel bir çalışma ya da politika 

Peki, işçi kadınlar politikanın neresinde? 
EMEK

Hülya Osmanağaoğlu

Örneğin, “sizin örgüt-
lediğiniz öncü işçi beni 

taciz ediyor” diyen kadı-
na, adamın çevresindeki 
diğer işçileri kaybetme-
mek için fazla abartma-
masını söyleyecek bir 
sosyalizmle, kadınların 
politik mücadelenin öz-
nesi/parçası olabilmesi 

mümkün mü?
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üretmek gibi bir dert söz konusu değil. 
Kadın ağırlıklı işyerlerinde örgütlenme 
çabası da, istisnalar dışında söz konusu 
değil. Bu anlamıyla sosyalistler sen-
dikalardan bile geri durumdalar. İşçi 
kadınlar ise sendikal mücadelenin öte-
sinde bir politik mücadeleye açık değil-
ler. Muhafazakârlığın gücü ve sendikal 
mücadeleye bile çoğu kez ailenin onayı 
veya emrivakilerle katılıyor olmaları, 
kadınların politikada aktif olmalarını 
zaten engelliyor. Bu koşullarda özel bir 
çalışma yapılmaksızın ve kendi hayat-
larını dönüştüreceklerine ikna olmadan, 
kadınların politik mücadeleye sıcak 
bakmaları pek de olanaklı olmuyor, 
özellikle de solun toplumsal gücü bu 
kadar sınırlıyken ve ideolojik hegemon-
yası neredeyse hiç yokken. 

Örneğin, “Sizin örgütlediğiniz öncü işçi 
beni taciz ediyor.” diyen kadına, adamın 
çevresindeki diğer işçileri kaybetmemek 
için fazla abartmamasını söyleyecek 
(belki de patron işbirlikçiliğiyle suçla-
yacak), en iyi ihtimalle adamı birkaç ay 
geri plana çekip sonra yeniden önderlik 
konumuna getirecek bir sosyalizmle, 
kadınların politik mücadelenin öznesi/
parçası olabilmesi mümkün mü? Bir dizi 
türbanlı kadın, ücretli emek gücüne ka-
tılırken ve direnişlerde yer alırken, sos-
yalist örgütlerin türbanlı kadınları nasıl 
fabrika komitelerine alacağı veya onlar-
la ne tür bir politik ilişki kuracağı belir-
siz. “Evde karısını döven, kızını politik 
toplantılara göndermeyen işçilerin işyeri 
komitelerimize girmesi uygun değildir.” 
diyebilecek mi memleketim sosyalistle-
ri? Kaldı ki, kadınlara ilişkin taleplere 
programlarının acil hedeflerinde hiç yer 
vermezken ve bu talepleri aynen sendi-
kacılar gibi pazarlıkta ilk vazgeçilenler 
arasına atarken, ev içindeki erkeğin ka-
dın emeğine karşılıksız el koyduğu ger-
çeğini görse bile bunun üzerine politika 

yapmayı, yani kadınların ayrımsızca en 
önemli sorunu üzerine politika yapma-
yı devrim sonrasına ertelerken, üstelik 
sınıf mücadelesinin bu kadar gerilediği 
bir dönemde ve işçi sınıfı üzerindeki et-
kinliği ve prestiji de bu kadar zayıfken, 
sosyalistlerin kadınların yaşamlarında 
bir değişim ışığı yakarak onları politik 
mücadeleye çekme şansı yok. Sonuçta 
tüm bu grev ve direnişlerde kurulabile-
cek ilişkiler olsa olsa erkekler ile olacak 
ve kadın işçilerin örgütlenmesi ancak 
tek tek kadınların kişisel kararlılığıyla 
gerçekleşebilecek gibi görünüyor. Çün-
kü kadınlar solcuların dağıttığı bildiri-
lerde bile kendilerine ilişkin neredeyse 
hiçbir şey bulamıyorlar...

Ya biz feministler? 

Feminist hareketin patriyarkal kapita-
lizm karşısında işçi kadınlarla dayanış-
ma kurması açısından Novamed çok iyi 
bir örnek oldu. Biz feministler ve işçi 
kadın arkadaşlarımızın dışındakilerin, 
Novamed deneyiminden bugün zihnin-
de kalan, sadece bir sermaye grubunun 
kâr hırslı/cinsiyetçi yüzünün teşhiri. 
Ancak yürüttüğümüz kampanya özel 
yaşamlarında değişim yaratabildi mi? 
Aynı soru, dayanışma eylemleri ve zi-
yaretleri örgütlenen bir dizi işçi kadın 
grevi/direnişi için de geçerli. 

Özel yaşamlarında değişim yaratması 
için, grev/direniş dönemlerinin olağa-
nüstü koşullarında kurulan ilişkinin bu 
dönemden sonra da sürmesi gerekir. 
Grev/direniş süreci sonunda sıcak bir 
arkadaşlığın ötesine geçen bir politik 
ilişki nasıl kurulabilir? Tek başına ser-
mayenin cinsiyetçi yüzünü teşhir eder-
ken, özel alana ilişkin eleştirel gönder-
melerimiz ne kadar anlaşılıyor? Dahası 
kadın ve erkeklerin beraber mücadele 
ettiği grev ve direnişlerde kadınları 
güçlendirmek için neler yapmalıyız? 
Bunları acilen tartışmak gerekiyor. Bu 

grev ve direnişlerde sermaye-patriyarka 
işbirliğine karşı elde edilecek her minik 
kazanım kuşkusuz anlamlı, ancak işçi 
kadınlarla politik ilişki kurmak için bir 
çerçeveye ihtiyacımız olduğu da her 
geçen gün daha belirgin hale geliyor. 
Düne kadar bu konuda “feministlerin 
işçi kadınlar gibi bir önceliği olamaz/
olmamalı” diye ertelediğimiz bu tartış-
ma, önceliğimiz olsa da olmasa da ar-

tık gündemimize girmiş durumda. Zira 
Novamed’le başlayan süreçle birlikte 
yaklaşık iki yıldır, ücretli kadın emeğine 
ilişkin -karşılıksız ev emeğiyle bağlantı-
sını asla göz ardı etmeden- özellikle de 
grev ve direnişlerdeki kadınlarla daya-
nışmaya yönelik kampanya ve eylemler 
örgütlüyoruz. Neoliberalizmin cinsi-
yetçiliğine karşı politikayı, bundan en 
çok etkilenen ve örgütlenmeye en açık 
kadınlarla yapacaksak, “Bunlar ‘bugün 
için’ hangi kadınlardır?” sorusuna ce-
vap üretmeliyiz. Kuşkusuz biz, kadın 
emeği üzerine feminist politikayı, yine 
“bugün için”, feminist tahlillerin sesi-
ni yükseltip, sendikal mücadeledeki ve 
sosyalist örgütlerdeki kadınlarla değme 
noktası yakalamak, feminist sözümüzü 
duyurmaya/ortaklaştırmaya çalışmak-
la sınırlandırabiliriz. Hatta yıllardır fe-
minizmin işçi sınıfı içinde en görünür 
olduğu kamu çalışanları arasında femi-
nist sözü daha etkin kılmak amacıyla, 
KESK’li kadınlarla iletişim ağları ku-
rarak kampanyalar düzenleyebiliriz (ki 
bu da olumlu sonuçlar üretecek bir hat 
olacaktır). Ancak bu yoldan gidersek 
de babalara doğum izninin, bırakalım 
kampanya konusu olmasını, toplu gö-
rüşme masasına bir türlü neden gelme-
diği üzerine düşünmemiz gerekir. Hele 
sosyalist solun neredeyse tüm zaafları-
nın KESK’e de aynı biçimde yansıdığı 
bu kadar ortadayken... Ama belki de en 
önemlisi, Novamed’i sadece bir daya-
nışma kampanyası mı, yoksa patriyarkal 
kapitalizme karşı bir feminist kampanya 
mı olarak tanımlayacağımıza karar ver-
meliyiz. 

______________________
∗ Krize Karşı 7. Paket’te kadınlar bir 
cümleyle bile yer bulamazken, Krize 
Karşı İşçi Forumu’na yapılan çağrıda 
kadınlar sadece işsizlik istatistiğiyle bir 
cümle yer bulabildiler. 

EMEK

Özel yaşamlarında değişim yaratması için, grev/di-
reniş dönemlerinin olağanüstü koşullarında kurulan 
ilişkinin bu dönemden sonra da sürmesi gerekir
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Grev tümüyle ekonomik gerekçelerle yapıldığı durumda bile emeğin sermayeye karşı 
politik bir güç gösterisidir de aynı zamanda. Patriyarkal bir toplumda iktidarın ve gü-
cün hemen hemen her türlüsü erkeklere aittir, erkekliği üretir ve onların işine yarar

Tek tek örnekler şüphesiz daha 
önce de vardır. Ama son dö-
nemlerde feminist hareket 
Novamed Grevi’yle birlikte 

ilk kez grev ve direnişlerdeki kadınlar-
la, kadın ezilmesi temelinde bir araya 
gelerek dayanışma kampanyaları örgüt-
ledi ve eylemler gerçekleştirdi. Tümüyle 
kadın kurtuluş hareketi politikasına uy-
gun, onun yöntemleri, araçları ve ilişki 
biçimleriyle şekillenen kampanya ba-
şarılıydı, grevin seyrini değiştirdi ve 
kazanılmasında önemli rol oynadı. 
Novamed hepimize moral verdi.

Novamed deneyimi ardından DESA 
ve Emine Aslan ile dayanışma kam-
panyası örgütledi feministler... B---
--u kez biraz daha deneyimliydiler. 
Geride bıraktığımız süreç bu kam-
panyaların, kampanyalarda karşıla-
şan ve etkileşim içine giren kadın-
larla ve direnişi başlatan sendikalarla 
ilişkilerin feminist açıdan değerlen-
dirilmesini gerekli kılıyor. Gülnur’un 
ve daha sonra Gülfer’in Feminist 
Politika’daki yazıları böyle bir tar-
tışma zeminin önünü açtı… Ben de 
dilimin döndüğünce kendi gördüklerimi 
ve düşündüklerimi ifade etmeye çalışa-
cağım.

Novamed kadın işçi ağırlıklı işyeriydi, 
kadınların bedenlerine yönelik doğru-
dan bir müdahale vardı ve bunu başlan-
gıçtan itibaren dile getiriyorlardı. Toplu 
sözleşme sürecinde sözleşmelerin sınır-
lı ve biçimsel, tekdüze mantığı içinde 
ücret anlaşmazlığı gibi yansıtılmasına 
rağmen, kadınlar sürekli hamilelik sırası 
ve kadın oldukları için uğradıkları aşağı-
lanmalardan bahsediyorlardı… Gülnur 
serbest bölgelerin kadın emeği ağırlıklı 
yapısına patriyarkal kapitalizm bağla-
mında değinmiş… Ben biraz daha ileri 
giderek serbest bölgelerin varlık nedeni-
nin patriyarka olduğunu söyleyeceğim. 
Patriyarka, onun ülkeye göre şekillenen 
iktidar ve güç mekanizmaları olmasa 
serbest bölgeler de olmazdı… Dolayı-

sıyla Novamed’in serbest bölgede olma-
sı kadın ezilmesini gözümüze gözümüze 
sokuyordu, feminist politika açısından 
daha uygun bir zemin oluşturuyordu. 
Novamed’in bir başka ayırt edici özelli-
ği ise Petrol-İş Sendikasında bir süredir 
yürütülen kadın çalışmalarından dolayı 
oradaki işçi kadına özgü ezilme halinin 
haklar bazında daha önce gündeme ge-
tirilmiş ve tanımlanmış olmasıydı. 2007 
yılının 8 Mart’ında Antalya’da yapılan 
etkinliğin sloganı “Novamed’de çiğne-
nen kadının insan haklarıdır” idi. Kadın 
bedenine yönelik bir ihlalin söz konusu 

olduğu, kadın hakları bağlamında sen-
dikal politikanın içine bir biçimde zaten 
oturtulmuştu. DESA’da feministlerin 
devreye girmesi ile kadınlara ilişkin 
ezilme hali üzerine düşünülmeye baş-
landı ve bunun üzerinden bir söylem 
oluşturuldu. Sendika içinde daha önce 
yapılmış bir kadın çalışması yoktu. 
Düzce’de kadınlarla yaptığım söyleşide 
bir kadın “Kadın olduğum için sendikalı 
oldum.” demişti. Sendikaların ciddi üye 
erozyonuna uğradığı bir dönemde, bu 
onlara ihmal ettikleri bir potansiyeli işa-
ret ediyordu, üzerinde durmadıklarından 
eminim. Ama Emine Aslan’ın direnişi, 
daha kadına özgü ve feministlerin ey-
lem biçimlerine daha uygun bir eylemdi, 
dayanışmanın yaygınlaşmasında bu ey-
lem tarzının önemli rolü olduğu âşikar. 
Novamed’den farklı olarak DESA Plat-
formunun eylemleri, DESA ürünü tüke-
ticisi kadınları da sürece katmaya yöne-

likti. Sendikaların da sıkça başvurduğu 
bu yöntemin, feminist politika açısından 
tartışılmaya muhtaç olduğu kanısında-
yım. Ama bence bu sonraki iş.

Grev yeri kimin yeri ?

Novamed bir grevdi, Desa ise bir direniş. 
Grev kolektif bir eylemdir, direniş ko-
lektif de olabilir, bireysel de; grevlerde 
sendika vardır, direnişlerde sendikaların 
olması zorunlu değildir. İki dayanış-
ma eylemi üzerinde kafa yorduğumda, 
grevde kadın olmakla kadın grevlerinin, 
direnişte kadın olmakla kadın direnişle-

rinin ayrı olduğunu düşünmeye 
başladım. Bu düşünceme ilişkin 
yakaladığım ipuçlarını paylaşa-
yım diyorum. 

Sendikal dünyada tanımlandığı 
biçimiyle grev genel anlamda, 
çalışanların daha iyi çalışma 
koşullarına sahip olmak, üc-
retlerini yükseltmek, sendikal 
hak ve özgürlükleri geliştirmek 
ve sınırlarını genişletmek için 
yaptıkları örgütlü kolektif bir 
eylemdir. Grevlerdeki kolek-
tif özne elbette erkek işçilerdir. 
Kadınların emek piyasalarına 
geç girmeleri, sendikaların ku-

ruluş yıllarından itibaren erkek egemen 
yapılar olmasının ötesinde, grev klasik 
anlamda tümüyle ekonomik gerekçeler-
le yapıldığı durumda bile emeğin serma-
yeye karşı politik bir güç gösterisidir de 
aynı zamanda. Patriyarkal bir toplumda 
iktidarın ve gücün her türlüsünün erkek-
lere ait olduğunu, erkekliği ürettiğini, 
onların işine yaradığını ise bilmem ha-
tırlatmama gerek var mı?

Grev; tanımından, grev yerinin hukuksal 
düzenlemesine, orada yürütülen dire-
niş biçimlerine, grev gözcülerine kadar 
erkekler tarafından yürütülen bir ey-
lem biçimidir. Türkiye’de 12 Eylül’den 
kalma 2822 sayılı yasanın grev yerini 
tanımlayan 38-1 maddesine şöyle bir 
baktığımızda, egemenlerin, kanun ko-
yucunun da erkek olduğunu açıkça gö-
rürüz. Greve katılanlar, kulübe, çadır, 
baraka kurmayacaklar, işi bırakmayan-

Feminist dayanışma; direnişte, grevde 
kadınlar ve kadın grevleri

EMEK
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ları engellemeyecekler, pankart asama-
yacaklar. Soğukta, yağmurda, kışta grev 
yerinde bulunan, direklere tırmanarak 
afiş asan, grev kırıcılarını güç gibi ikna 
yöntemlerini kullanarak engelleyecek 
olanlar kim? Elbette işçi erkekler. Diğer 
yandan grev sürecinde de ev işleri ve ço-
cuk bakımı kadınların görevi olduğuna 
göre, baraka olmadığı yerde işçi kadının 
çocukları ne olacak? İster iki erkek ol-
sun, isterse elli kadın ve erkeğin birlikte 
yürüttüğü karma grevlerde olsun, grevci 
erkek işçilerin de grev yerini bir erkek 
alanı olarak değerlendirdiklerini görüyo-
ruz. Gözlemlerime dayanarak şunu söy-
leyebilirim ki, karma grevlerde ve dire-
nişlerde grev yeri sahibi erkekler oluyor 
genellikle. Klasik anlamda kadınlar grev 
yerinde de evde yaptıkları işlerin deva-
mı olan çay pişirme, misafir ağırlama, 
bardak yıkama, medyaya güzel görüntü 
verme işlerini yürütüyorlar.

Bu tutum eleştirilebilir, karşı tutum ge-
liştirilebilir, ama bundan daha zor tepki 
geliştirebileceğimiz bir başka egemenlik 
göstergesi daha var. Himayecilik… Ka-
dınları koruma ve kollama… Grev ye-
rinde bu kadar insani bir tutum karşısın-
da nasıl politik bir çapanoğlu aranabilir 
diye kötü niyet sorgulaması yapılabilir; 
ama biliyorsunuz, ailede de, iş yerinde 
de bizi düşünen koruyan kollayan (hem 
seven hem döven) adamlar var. Sinter 
Grevi’nde “Erkek arkadaşlarınızla ara-
nız nasıl?” diye sorduğum grevci ka-
dınlardan Necla, “Aramız çok iyi. Beni 
çoğu zaman, çayhaneye yolluyorlar, bu-
rada oturmayayım, üşümeyeyim diye.” 
demişti. ATV Grevi’nde de kadın ezil-
mesi üzerine düşünmüş başka bir kadın 
arkadaşımız benzer bir örnek vermişti. 
Grevin başarısı bir anlamda sendikanın, 
orada direnenlerin taleplerine uygun bir 
toplu sözleşme imzalanması ile ölçülür. 
Grev sonrası toplu pazarlık sürecine 
baktığımızda ise, Novamed Grevi gibi 
kadınların özne olduğu, kadın ezilmesini 
içeren taleplerin ifade edildiği grevlerde 
bile, sınırları neredeyse elli yıl öncesin-
de çizilmiş toplu iş sözleşmesi (TİS) 
taslaklarından hareketle standartlaştırıl-
mış talepler üzerinden yürütüldüğünü 
görüyoruz. TİS metinlerindeki talepler 
soyutlanabilirliği ölçüsünde erkektir. 

İşçi kadınla dayanışmadan                         
kadın grevine

Novamed Grevi’ne de, kadınların ağır-
lıklı olarak bulunduğu başka grevlere de 
başlangıçları, kuruluş biçimleri, amaç-
ları açısından kadın grevi demek müm-
kün görünmüyor. Aynı biçimde DESA 
direnişine de… Eşdeğerde işe eşit ücret, 
kadın bedenine yönelik saldırı, taciz, 

şiddet vb. konular şimdiye kadar hiçbir 
grev ve direnişte grevin başat pazarlık 
maddelerinden olmadı, olamadı. Kadın-
lar bu süreçte elbette kendilerini ifade 
etme konusunda inanılmaz geliştiler, 
güçlendiler. Fakat patriyarka güçlü ve 
her yerde. Novamed sonrasında grevin 
yürütücülerinden bir kadının evlenme 
kararı almasıyla sendikal mücadeleden 
tümüyle çekilmesi, evlenenlerin işten 
çıkması, sendikayla ilişkilerinin azal-
ması, kadınların seri bir biçimde çocuk 
doğurmaya başlaması, sendikal örgüt-
lenmenin cinsiyete özgü yanlarını ihmal 
etmenin, sendikalara nelere patlayacağı-
nı göstermesi açısından önemli.

Novamed’de de, DESA’da da biz femi-
nistler olarak, daha önce bir sendika ta-
rafından örgütlenen veya örgütlenmeye 
çalışan bir grev ve direnişte kadınlarla 
dayanıştık. Bu noktada, iki deneyimde 
de feministleri işçi kadınlara yaklaştı-
ran ana eksenin patriyarkal sömürü ve 
ezilmeye karşı ortak çıkar birliği oldu-
ğunu düşünüyorum. Kadınlar sendikalı 
olma aidiyetini kavramaya çalışırken, 
onlara bir başka aidiyet daha öneriyo-
ruz biz, kadın olma halini. Kadın olma 
hali üzerinden sendikaya yaklaşmak… 

Bu sendikalar açısından yeni bir imkân 
oluşturuyor.

Ama bunu bizim böyle düşünmemiz yet-
miyor elbette. Biz kadın ezilmesinden 
bahsederken, bunu sendikal mücadele-
nin kullanabileceği, yedeğine katacağı 
bazen de absorbe edeceği bir alan ola-
rak görenler bulunmuyor değil -onların 
örgütleri var çünkü-. Çoğunluğu erkek 
bazı sendikacıların, direnişte bulunan 
işçi kadınların çıkarlarını savunmak için 
feministlere çağrı yapmaları, sendikal 
platformlarda Novamed anlatılırken 
kadın dayanışmasının çoğu kez es ge-
çilmesi, DESA sitesinde kadın kampan-
yasının sendikanın faaliyetleri arasında 
sayılması bu bakış açısının ürünü. Bi-
zim birilerinin vurucu ya da yedek gücü 
olmadığımızın, cinsiyet ezilmesi, ya da 
sömürüsü temelinde öznesi kadın olan 
bir politik hareket olduğumuzun da an-
latılması gerekiyor sanıyorum. 

Dayanışma sürecinde işçi kadın ile ku-
rulan ilişkilerin karşılıklı biçimde ya-
şamlarımızı değiştirip dönüştürmesi, 
kolektif bir kadın deneyimi haline gel-
mesi için de bizim kendimize uygun 
yöntemler üzerinde düşünmemiz gere-
kiyor. Benim aklıma gelen bilinç yük-
seltme grupları.

İş ağır ama umut yok da değil. Yuka-
rıda kadın grevlerinden bahsetmiştim, 
örnekleri varmış, konu üzerine kafa 
yormaya başladığımda gördüm. 1975 
Ekim’inde İzlanda’da kadınlar, kadın 
örgütleri önderliğinde, ev kadınlarını da 
içine alan bir genel grev örgütlemişler. 
İzlanda’daki kadınların yüzde 90’ı bu bir 
günlük grevde yerlerini almışlar. Bunlar 
kimler oluyor: İşçi kadınlar, ev kadınları, 
memurlar, köylü kadınlar… Her kadın 
yaptığı işi bir günlüğüne durdurmuş. Or-
taya çıkan tablo tam bir sistem krizi tab-
losu. Endüstri, hizmet sektörü, ev içleri 
felç oluyor. Kreşler de çalışmadığı için 
erkekler çocukları işe götürmek zorunda 
kalıyorlar, o tarafa bu tarafa koşuştur-
dukları için işyerlerinde yüce “üretim 
verimliliği” düşüyor. Bazıları evde kalı-
yorlar, sevimli yavrularına bakmak için 
-kadınlar sokaklarda gösteri yürüyüşün-
deler. Ev işlerinin yapılmaması, üretim 
sürecinde bu işlerin ne anlama geldiği-
ni gösteriyor. Adamlar lokantalarda da 
karınlarını doyuramıyor, çünkü hizmet 
sektörü de kadın ağırlıklı. İzlanda’da o 
zamana kadar sendikalar tarafından yü-
rütülen hiçbir genel grevin kadın grevi 
kadar etkili olmadığı saptanıyor.

Evet, erkekler işi bıraktığında çarklar 
dönmüyor ama kadınlar işi bıraktığında 
hayat duruyor. Gücümüzün kıymetini 
bilelim. 

EMEK

Feministler son zaman-
larda işçi kadın deneyi-
minin ve mücadelesinin 
görünür kılınması, ortak 
mücadeleye ve hafıza-
ya katılması açısından 

önemli işler yaptılar
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Kağıt toplayıcılığı, Ankara’da önceleri yaygın olarak Çingenelerin yaptığı bir iş ola-
rak bilinirdi. Bir de evsizler, şarapçılar yaparlardı bu işleri. İçlerinden birinin söylediği 
gibi: “Bu iş kimliksizlerin işiydi, yani onlara kimse kimlik sormazdı…” 

“Kapitalizmi tarihin çöplü-
ğüne atmayın beş para 
etmiyor” pankartı ile 

Ankara’da 2002 yılında katıldıkları 
1 Mayıs mitinginden sonra dikkatleri 
çektiler. Katık dergisi çevresinde ör-
gütlenen atık kağıt işçilerinin içinde az 
da olsa kadınlar da var. Çok zor ve özel 
koşullarda çalışmaları ve neredeyse en 
alt gelire sahip kesimlerden birini oluş-
turmaları nedeniyle Ankara’da atık ka-
ğıt işçisi kadınlarla görüşmeler yaptık. 
Bu görüşmeler zor gerçekleşti, çünkü 
kadınlar konuşmak istemiyor ve gü-
venmiyorlardı.

Kağıt toplayıcılığı, Ankara’da önceleri 
yaygın olarak Çingenelerin yaptığı bir 
iş olarak bilinirdi. Bir de evsizler, şa-
rapçılar yaparlardı bu işleri. İçlerinden 
birinin söylediği gibi: “Bu iş kimlik-
sizlerin işiydi, yani onlara kimse kim-
lik sormazdı…” 

1994 yıllarından itibaren bölgede bo-
şaltılan köylerden Ankara’ya göçün 
sonucunda, kağıt toplayıcılığı bir iş 
alanı haline geldi ve yalnızca Çingene-
lerin işi olmaktan çıktı. Böylece Kürt-
ler de atık kağıt toplama işine girdiler. 
Ankara’da yaklaşık 6 bin kağıt toplayı-
cı var ve bu işi çoluk çocuk birlikte ya-
pıyorlar. Hakkari ve Van’dan gelenler 
ağırlıklı ve büyük çoğunluğu Çankaya 
Belediyesi’nin sınırları içinde çalışı-
yorlar.

Çingene kadınlar, tek başlarına topla-
maya çıkıyorlar, erkekler ise genelde 
oturuyor. Kadınlar, akşam saat 17.00’de 
işe başlayıp gece yarısına kadar çalışı-
yorlar. Her arabada en az bir, bazen de 
üç dört kadın oluyor. Kadınlar toplama 
işini, çekmeli ya da itmeli arabalarla ya 
da sırtlarındaki çuvallarla yapıyorlar. 
Erkekler, toplanan ve bir yere yığılan 
bu kağıtların ayrıştırma işinde devreye 
giriyor. Kağıtları fabrikaya onlar götü-
rüyor ve parayı da onlar alıyor. 

Kürt kadınların kağıt toplayıcılığı yap-
madığını, yapan birkaç kadın olsa bile 
tek başlarına sokağa çıkmadıklarını, 

Çingene kadınların ise gece dahil bu 
işi tek başlarına yaptıklarını söyleyebi-
liriz. Şimdiye kadar gittiğimiz bu böl-
gelerde kağıt işçisi kadınlara yönelik 
tecavüz vakası bilinmiyor, fakat sürek-
li tacize uğruyor, gün boyu sarkıntılık 
ve laf atmalara maruz kalıyorlar. 

17 yaşında gencecik bir Çingene kız

Eryaman’da 17 yaşındaki Ayşe’yle gö-
rüşüyoruz, diğer Çingeneler gibi o da 
Nizip’ten gelmiş, bir yaşında bir oğlu 
var. Biz onu gördüğümüzde çocuğunu 
sırtına bağlamış, demirden kocaman 
bir arabayı itiyordu. Ayşe benimle ko-
nuşmaya korkuyor. “Bana zarar verir-
sen ya” diyor. Bıçağı olduğunu söylü-

yor. Korkmamasını, sadece konuşmak 
istediğimi söylüyorum. “Niye?” diye 
soruyor. Sorusunun cevabını vermekte 
çok zorlanıyorum. 

Çocuğunu seviyorum, “ellerinden 
öper” diyor. Bebeğin yüzündeki yara-
lara bakıyorum, “pislikten” olduğunu 
söylüyor ve bir yandan da emziriyor. 
Bütün gün topladıkları, Ayşe’ye 10 
lira kazandırıyor. Eryaman’da üç yüzü 
aşkın kağıt işçisi var. Bunun yarısına 
yakını kadın. Ayşe’nin kocası askerde. 
“Ben bu işi yapmazsam ne abim ne de 
babam bana bir lokma bir şey veremez. 
Ben şimdi hem arabayı sürüyorum, 
hem kağıdı topluyorum” diyor.

“ Çöpten bir şey çıkarsa yiyoruz, çık-
mazsa açız, bir şey bulamazsak ak-
şam ekmek yiyoruz” diyor Ayşe… 
Sincan’daki çadırlarda yaşıyor.

“Kocam sevmiş dediler, ben de ev-
lendim”

“Severek mi evlendin?” diye soruyo-
rum, “Kocam sevmiş dediler, ben de 
evlendim.” diyor. 

“Bu işi yaparken sana kötü davranı-
yorlar mı?” der demez, Ayşe kızıyor 
biraz, “Bana kimse bir şey yapamaz 
ama adamlar bazen küfrediyor, bazen 
de benimle gel diyorlar.” diye ekliyor.

“Yaptığın işin adı ne, Ayşe, ne iş ya-

pıyorsun?” dediğimde, “Şişe toplu-
yorum.” diyor. “İşçi ne demek biliyor 
musun?” diyorum, “Bilmiyorum.” di-
yor. Ayşe’nin yeşil kartı yok ve Ayşe 
güvence, sigorta nedir bilmiyor. Israr-
la başka bir iş yapamayacağını, ömür 
boyu ancak bu işi yapabileceğini an-
latıyor. Ayşe okuma yazma bilmiyor, 
ama topladığı kağıtlara baktıkça “ak-
lının gittiğini”, okumayı çok istediğini 
söylüyor.

Hayatta en çok ne istediğini merak edi-
yorum, “Çok yoruluyorum yorulmaya-
yım isterim, bir de, güzel temiz elbise-
ler giyeyim burada Eryaman’da dola-
şayım isterim,” diyor. Ayşe Ankara’da 

“Bu iş kimliksizlerin işi”
EMEK
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Eryaman’dan başka bir yer görmemiş. 
Denizi merak edip etmediğini soruyo-
rum Ayşe’ye, “Büyük, çok büyük, ben 
korkarım.” diyor.

“Kızılay’a bir kere gittim”

Türközü’nde bir gecekonduya, Fazi-
le’nin evine gidiyoruz. Fazile, güzel-
ler güzeli bir Kürt kadın. Hakkari’den 
göçle gelmiş. Kağıt toplamıyor, kocası 
kağıt toplayıcı, ama konuşurken “biz 
kağıtçılar” diyor... “Sen kağıt topla-
mayı düşünmedin mi hiç?” dediğimde, 
Ankara’ya geldiğinden beri çocukları 
olduğunu, bu yüzden toplamaya çık-
madığını söylüyor. “Peki Türközü’nde 
kağıt toplayan kadın var mı?” soru-
ma, “Hakkarililerde yok, ama küçük 
çocuklar var ailesini geçindirmek için 
toplayan” diye cevap veriyor. Gelir-
lerinin günlük ne kadar olduğunu so-
ruyorum, “10-15 lira, bazen hiç para 
getirmiyor, çoğu kez de topladığımız 
kağıtlara zabıtalar el koyuyor, topla 
topla akşam bak yok, arabaları da alıp 
götürüyorlar” diye yanıtlıyor. Kazanç-
larının aylık en fazla 750 en az 350 lira 
olduğunu söylüyor. 170 lira ev kirası 
veriyorlar ve bu kışı ne kadar zor ge-
çirdiklerini anlatıyor.

“Ankara’da nereyi gördün?” diyorum, 
“Ben burayı biliyorum, başka bir yeri 
bilmiyorum, bir kere bir işim düştü 
eşimle Kızılay’a gittim, başka da git-
medim.” diyor.

“Bu işle insan hiçbir şey düşüne-
mez”

Fazile’ye güvencesi olan bir işte çalış-
mak isteyip istemeyeceğini soruyorum. 
“Tabii ki öyle bir şey olsa istemem mi, 
çocuklarımın geleceğini düşünürüm, 
bu işle insan hiçbir şey düşünemez, biz 
çocuğu okutamazsak, aynı şey işte, o 
da kağıda gider, ne yapacak başka”.

“Belediyeler, yetkili yerler kağıt topla-
yıcılarının koşullarını düzeltilip güven-
ce altına alsa maaş verse yine de koca-
nın kağıt toplamasını istemez misin?” 
dediğimde, “Benim kocamın güvence-
si olsun, maaşı olsun da kağıt toplasın, 
şimdi kağıt topluyor yarın öbür gün 
yaşlanacak, ben de yaşlanacağım, bize 
kim bakacak, çürüyüp gideceğiz, bu-
dur geleceğimiz.” diye konuşuyor.

“Mecburen üçe kadar bekliyorum” 

Genç yaşta 4 çocuk yapmışsın diyo-
rum, Fazile gülüyor ve “Ne yapacaksın 
işte, genç evlenince, ama ben istemem 
benim çocuğum da kağıt toplasın, kız-

larımın benim gibi evlenip erkenden 
çocuk doğurmasını istemem, evde 
oturmasını istemem.” diyor.

Fazile gününü nasıl geçiriyor, neler 
yapıyor merak ediyorum. “Akşama 
kadar evdeyim, temizlik, dört çocuğa 
bak, yemek yap, derken bir bakıyorsun 
saat gece 12, sonra da otur kocayı bek-
le, mecburen üçe kadar bekliyorum, 
yemeğini hazırlıyorum, çayını içiyor 
yatıyor işte.” diye yanıtlıyor.

“Burada çalışan 5 yüz kişi varmış, ça-
lışma koşulları ve güvence için bir ara-
ya gelseniz hep birlikte bunlar için uğ-
raşsak ne dersin, bunlar konuşulmuyor 
mu hiç?” diyorum, “Bunlarla ilgilene-
cek kimse yok hani, kağıt toplayıcılı-
ğını yasak edin diyorlar bir de. Yasak 
etseler biz ne yapacağız, köyümüze 
gitsek orada da iş yok, bir tek toprağı-
mız var ama toprak mı yiyeceğiz, top-
raklarımızın bir geliri yok ki...” diyor.

“Ekonomik sıkıntı olunca genelde kız-
lar okutulmaz, sizin ailelerde, burada 
nasıl?” diye soruyorum, “Ben ilk baş-
ta kızımın okumasını isterim, en çok 
kadınların hayatı zor hayat, onlar çe-
kiyor, erkek altıya sekize kadar okusa 
da bir iş yapar, ama kadın hiç bir şey 
yapamaz. Birileri gelip derdimizi sizin 
gibi sorsa, ne istiyorsunuz diye sorsa, 
biz de söylesek ama yok…” diyor.

“Çocuğumuzu içine yatırıp gece 
çöpe çıkıyorduk”

Şimdi de kocasına olan aşkıyla birlikte 
kağıt toplamaya başlayan ve yıllardır 
bu işi yapan Zeliha’nın evine gidiyo-
ruz. Kocasının küçük bir kamyoneti 
var, evleri bir apartman dairesi. Eşi 
Zeliha’nın çalıştığı yere atık kağıtları 
getiriyor ve böyle tanışıyorlar.

Zeliha, ilk kağıda çıktığı 90’lı yılların 
çok zor olduğunu anlatıyor. Kağıt ar-
diyesinde sekreterlik yaparken hami-
lelikten dolayı işten çıkmak zorunda 

kalıyor. Kağıt toplamaya başladıktan 
bir süre sonra Anadol marka bir araba 
alıyorlar ve “Çocuğumuzu içine yatı-
rıp gece çöpe çıkıyorduk.” diyor.

“Hep kocanla mı çıktın?” diye soruyo-
rum, “Yalnız çıkmanın imkanı yoktu. 
O topluyordu ben ayırıyordum mesela. 
O yükleme yapıyordu, birlikte götürü-
yorduk.” diye yanıt veriyor. “Toplama-
dan sonra eve döndüğünüzde evdeki 
işlerinizin paylaşımı nasıldı?” diyo-
rum, “Valla hiçbir zaman yardımcı ol-
madı, eve girdiğimizde o yine bey olur, 
ben hizmetçi olurum.” diyor. “Kağıt 
toplamada kadın olmakla erkek olmak 
arasında nasıl bir fark var, ne daha 
zor?” diye soruyorum, “Eve geldikten 
sonrası zor, o alıyor eline sigarayı, bi-
rayı, yatıyor, yemek hazırlıyorsun çay 
veriyorsun gece ikide üçte falan” diye 
yanıt veriyor.

“Kadınların yapabileceği bir iş olarak 
düşünüyor musun bu işi?” diyorum 
Zeliha’ya, dışarıda değil ama ardiye-
lerde yapılabileceğini söylüyor. “İç-
kicisi var, hırsızı var, gece toplamak 
zordur, gündüz yapamazsınız çöpler-
den gece almak zorundasınız.” diye 
ekliyor. “Peki, sen şimdi gelecekten 
neler bekliyorsun?” diyorum, “Hiç-
bir şey beklemiyorum, tek derdim ne 
biliyor musun, çocuğum üniversiteyi 
kazansın benim geleceğe bakacak du-
rumum yok.” diyor ve daha birçok şey 
anlatıyor. Zeliha’nın dertlerini depreş-
tirdiğim için üzülüyorum ama yine de 
söyleşmeye devam ediyoruz.

Kağıt toplayıcısı kadınların, umutları 
yok, hayalleri yok, kurabildikleri ha-
yalleri de çöp topladıkları yerle sınırlı. 
Gelir düzeyleri en altta olan bu kadın-
ların, beklentileri ve istekleri de en alt 
sınırlarda, küçücük bir kağıt parçasına 
sığabilecek kadar az. Karınlarını do-
yurmak, çocuklarını okutmak, bir de 
olursa güvence. Kimliksiz olarak yaşa-
mamak yani… 

EMEK
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Mevcut cinsel taciz düzenlemeleri bir yandan liberal-bireyci öte yandan muhafazakâr 
bir bağlama oturtulmuş, fazlaca kurumsal ve bürokratik bir mantığa sarmalanmış ve 
sonuçta disiplinci bir zihniyete eklemlenmişlerdir

AÜ Kadın Çalışmaları progra-
mını yürüten bir grup arkadaş 
olarak bir süredir üniversite 
içinde cinsel taciz olaylarını 

önlemek amacıyla bir dizi kurumsal ye-
nilik önerisinde bulunmak üzere hareke-
te geçtik. İlk olarak üniversitede “cinsel 
tacize karşı önlem ve ilkeler belgesi” gibi 
kurumsal bir metnin yazılması hedefiyle 
yola koyulan bu çalışma şu anda iki düz-
lemde devam ediyor. Bir yandan üniver-
sitenin özellikle Cebeci Kampüsü’nde 
cinsiyetçilik kültürünün nasıl yaşandığını 
ortaya koymaya çalışan küçük çaplı bir 
saha araştırması yürütürken, öte yandan 
işin kurumsal boyutlarının nasıl olması 
gerektiğine ilişkin bir tartışma süreci de 
yaşıyoruz.1 Bu tartışma sürecinde benim 
öne çıkarmak istediğim noktalar özellik-
le şunlar oldu: İlkin, Anglo-Amerikan 
üniversitelerinde çok tipik olan türden 
bir belge yazmanın hatalı olacağını dü-
şündüm. Bence o metinlerde belirli bir 
feminist kültür ve dilin yanı sıra Ameri-
kan kültürünü de yansıtan rahatsız edici 
ya da en azından “yabancı” yani “onlara 
has” bir şeyler vardı. Biz ise “bizde”, yani 
genel olarak Türkiye’de ve özel olarak 

üniversite bağlamını kendinde damıtan 
özgül bir bağlam olarak bu kampüste, ta-
ciz meselesinin ne olduğunu araştırmak-
la işe başlamalıydık. Ancak bu meselenin 
özünü kavrayabilmek için konuşmaya 
buradan başlamamak, sorunu çok daha 
genel bir cinsiyetçi kültür sorunu bağla-
mına yerleştirmek gerekiyordu. Kısaca-
sı, doğrudan ve sadece taciz kavramını 
merkeze alan bir belge-kurumsallık ya-
ratmaktansa bunu bir kıyısında içeren ve 
aşan, daha genel olarak cinsiyetçiliği ele 
alan politik bir müdahalede bulunmak 
gerekiyordu. Bu yazıda, gelecek sonba-
hara yapmayı planladığımız kampanya 
için bir hazırlık olur umuduyla yukarıda 

işaret ettiğim noktaları derinleştirmek 
istiyorum. Kısaca, açık seçik ve toplu 
söylemek gerekirse bence mevcut cinsel 
taciz düzenlemeleriyle ilgili sorun şudur: 
Bu kodlar, bir yandan liberal-bireyci öte 
yandan muhafazakâr bir bağlama otur-
tulmuş; fazlaca kurumsal ve bürokratik 
bir mantığa sarmalanmış ve sonuçta di-
siplinci bir zihniyete eklemlenmişlerdir. 
Dahası, bu tür düzenlemelere yön veren 
feminist söylem, kadınlar ve erkeklere 
dair normatif kabulleri, yani toplumsal 
cinsiyet gerçeğini pekiştirmeye yara-
makta, mevcut yapıları bozma potansi-
yeli taşımamaktadır. 

Konuyla daha derinden ilgilenince, ilk 
başlarda duyduğum tedirginliğin aslında 
iki farklı eleştirel kaygıdan beslenmiş ol-
duğunu fark ettim. Bunlardan biri, Batı 
toplumlarının bir süredir etkisi altına gir-
diği ve “korku kültürü” diye adlandırı-
lan2 muhafazakâr bir kültürel yönelimin 
eleştirisi, diğeri ise cinsel şiddet ve taciz 
konusunda hegemonik feminist söyle-
min kurucularından olan MacKinnon-
vari yaklaşımın feminist bir eleştirisiydi. 
Cinsel taciz kodları “taciz kültürünün” 
bir parçası olarak işlev görmekte ve kor-
ku ve güvensizlik temelinde örgütlenen 
muhafazakâr bir sosyalleşmeye eklem-
lenmektedir. Furedi’ye göre herkesin po-
tansiyel bir tacizci ya da kurban olarak 
göründüğü bu kültür, tacizin normalleş-
tirilmesi ve rutinleştirilmesine paralel 
olarak insanları karşılaştıkları zorluk ve 
riskleri abartmaya ve böyle durumlarda 
hemen yetkililere-uzmanlara başvurma-
ya yöneltmektedir.3 Taciz söyleminin 
temel önemi, toplumda varolan her türlü 
çelişki ve gerilim ilişkisini kirlilik me-
taforuyla açıklamasında gizlidir. Furedi 
için Mackinnonvari bir patolojik olanla 
normal olanı ve şiddet ile cinselliği bir-
birinden ayıramayan bakış açısı, şiddet 
içermeyen ancak rahatsız edici davra-
nışlar ile tecavüzü aynı sınıfa sokmakta, 
böylece kadın kurbanlaştırılarak, cinsel 
şiddet kadın-erkek ilişkilerindeki hâkim 
motif haline getirilmektedir. Furedi’nin 
kültürel eleştirisinin yanı sıra belirli bir 
feminist açıdan bakınca da bu yaklaşım 
sorunludur. Örneğin, Butler şöyle der: 

Üniversitede cinsel tacize karşı önlemler: 
Mevcut yaklaşımlara eleştirel bir bakış
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Cinsiyetçi kültür sorunu, 
içinde belirli dozlarda di-
siplinci önlem-yaptırımı 
barındırmayı gerektirse 
de, aslen tartışma, diya-
log ve kolektif eyleme 

ihtiyaç gösteren çetrefil 
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“MacKinnon’nun teorisinde toplumsal 
cinsiyet cinsel tabi kılma manzarasında 
üretilmektedir ve cinsel taciz heterosek-
süel tâbiliğin inşasının sarih ânıdır. Bu 
da cinsel tacizin toplumsal cinsiyet üre-
timinin alegorisine dönüştüğü anlamına 
gelmektedir. Benim görüşümce, cinsel 
taciz kodlarının kendisi toplumsal cin-
siyetin yeniden üretildiği vasıta haline 
gelmektedir”.4 

Kampüslerde cinsel tacize karşı oluşan 
duyarlılık sonucu Türkiye’de üretilen ilk 
metin olarak Sabancı Üniversitesi Cinsel 
Tacize Karşı Önlem ve İlkeler Belgesi 
(9 Ocak 2007) gösterilebilir. Daha çok 
Anglo-Amerikan üniversiteleri için tipik 
olan belgelerin çevirisi niteliğini taşıyan 
bu belge, taciz konusundaki hâkim söy-
lemi çok güzel yansıtmaktadır. Bu söy-
lemin genel sorunu feminist söylem ve 
kaygıların bürokratik, yasal ve disipli-
ner bir mantığa eklemlenmiş olmasıdır.5 
Taciz durumlarında uygulanacak prose-
dürleri ve ilgili destek mekanizmalarını 
tanıtan belgede cinsel tacizin 
tanımlanması konusunda bir 
belirsizlik söz konusu. Bir yan-
dan taciz çok genel ve muğlak 
biçimde “ister görsel, ister sö-
zel ve bedensel olsun, cinsel 
nitelik taşıyan ve hoş karşılan-
mayan tavır ve\veya davranış-
lar” olarak tanımlanıyor. Bu 
bağlamda her türden kişi ara-
sında yaşanan çok farklı türden 
davranışlar taciz sınıfına gire-
biliyor. Öte yandan çok daha 
dar bir cinsel taciz tanımı daha 
var ki burada maruz kalan tara-
fın iş yaşamı, çalışma ortamı, 
akademik etkinlik ve öğrenim 
ortamının ciddi şekilde zarar 
gördüğü ya da tehdit altında 
olduğu türden bağlamlar öne 
çıkarılıyor. Metne hâkim olan 
yasal ve disiplinci söylem de 
iki farklı düzeyde işliyor. İlkin, 
insanlar cinsel tacize tepki göstermeye 
ve kurumsal otoritelere bildirmeye teş-
vik ediliyorlar. Ancak burada tepki gös-
termek ve bildirmek davranışı, kurumsal 
ve bürokratik işleyiş mantığına eklem-
lenmiş olarak öne çıkarılıyor. Metinde 
disipliner mantığın işlediği ikinci bir 
düzey var ki, bu sorunu çok daha farklı 
bir mecraya sokuyor. Bu düzeyde me-
tin kategorik olarak tacize yol açacağı 
varsayılan belirli ilişki tarzlarını baştan 
yasaklama yoluna gidiyor. Buna göre, 
aralarında “kurumsal bir güç eşitsizliği” 
olan herhangi iki kişi (yönetici-çalışan, 
öğretmen-öğrenci, dekan-öğretim üye-
si, profesör-doçent, doçent-yardımcı 
doçent, okutman-öğrenci, ders veren 
asistan-öğrenci arasında olduğu gibi) 

arasında romantik ve veya cinsel ilişki 
yasaklanıyor.6 Metnin son paragrafları 
disipliner düzenlemenin ruhunu mükem-
melen ele veriyor. Metnin “rızaya dayalı 
yasaklı ilişki” gibi bir garabet üretmiş 
olmasının gerisinde iki farklı kaygı yat-
maktadır. İlki, kurumun kendisini aşktan 
ve aşkın düzen bozucu etkilerinden ko-
ruma kaygısı, ikincisi ise paternalist bir 
yaklaşımla güçsüz olanı zarar görmekten 
korumaktır. 

Sabancı Üniversitesi’nin metni gibi me-
tinler, her nerede olursa olsun aynı disip-
linci, bürokratik, yasaklamacı, paterna-
list, muhafazakâr-bireyci ruhu yansıtıyor 
ve son kertede kadınlar ve erkekler ara-
sındaki gerilimi özgürlükçü ve eşitlikçi 
bir biçimde azaltmaya değil, kurban-
lık ve güçsüzlük hissini, tehdit algısını 
güçlendirerek korumacı reflekslere yol 
açıyorlar. Öte yandan bu tür bir söyle-
min Türkiye gibi bir bağlama doğrudan 
tercüme edilmesi halinde ortaya çıkan 
ekstra tuhaflıklardan da söz etmek gere-

kiyor. Türkiye bağlamı bence özellikle 
Amerika ile karşılaştırıldığında cinsel 
kültür, cinsiyetçiliğin işleyişi ve cinsel 
taciz konusunda oldukça farklı ve derin-
lemesine anlaşılmayı hak eden özgül bir 
bağlam sunuyor. Burada bu çok çetrefil 
konuya dair genel bir analiz sunma iddi-
asında bulunmaksızın sadece üniversite 
ve özellikle de içinde yaşadığım kampüse 
ilişkin olarak bazı gözlemleri aktarmak 
istiyorum. Bizim ekip olarak bu konuya 
dair yaptığımız küçük çaplı soruşturma-
nın, asla istatistikî genellemelere elveren 
geniş kapsamlı bir şey olmamakla ve 
daha çok yakın ilişkiler içinde yaşanan 
taciz ve şiddetin karanlık alanına gire-
memiş olmakla birlikte yol gösterici bazı 
olguları ortaya koyduğunu düşünüyo-
rum. Çok genel olarak söylemek gerekir-
se, Cebeci Kampüsü bir taciz cehennemi 
değildir. Dar anlamıyla taciz vakaları, 
üniversite kültürünün merkezinde değil 
de kıyısında varolan bazı bağlamlarda 
daha belirgin biçimde öne çıkmaktadır. 

Örneğin, yabancı kadın öğrencile-
re yönelik taciz, yüksek lisans ve 
doktora seviyesinde ortaya çıkan 
hoca-öğrenci tacizi, güvenlik gö-
revlileri, hizmetliler ve idari per-
sonelden öğrencilere yönelik ta-
ciz gibi. Öğrenci kültürünün daha 
merkezinde ise, bir yandan sol 
altkültürün gücü ve etkisi (eğer 
olmasaydı dengenin İslâmcı ve 
faşizan güçler lehine bozulacağı 
ve cinsiyetçilik açısından önem-
li sonuçlar barındıran mühim bir 
değişken), bir yandan hâlâ güçlü 
bir ayrı sosyalleşme (segregas-
yon) olgusuna dayanan anti-
erotik ve muhafazakâr cinsel kül-
türün mevcudiyeti ile belirlenen, 
görünürde “durgun” “medeni” 
“rahat”, daha derinde ise “gergin” 
olan bir cinsiyetçi kültür sorunu 
var.7 Cinsel taciz sorunu bu farklı 
bağlamların her birinde farklı iliş-

kilerle eklemlenerek varoluyor. Örneğin 
yabancı kadın öğrencilerin karşılaştığı 
sorunlar, muhtemelen bir yönüyle tüm 
yabancı öğrencilerin uğradığı dışlanma 
sorunuyla da ilgili. Ya da asistan-yüksek 
lisans öğrencisi ile hocalar arasındaki 
cinsel suistimal ilişkileri daha genel bir 
keyfîliğin ve otorite kullanımın bir bo-
yutu, hocalara ilişkin en yaygın şikâyet 
olan derslikte yapılan cinsiyetçi şaka ve 
yorumlar da genel olarak hoca merkezli 
otoriter eğitim anlayışının bir uzantısı, 
güvenlik görevlileriyle ilgili sorun, genel 
özel güvenlik sorununun bir parçası, ida-
ri personel-hizmetli sorunu bu kesimlerin 
kendilerini daha “dışarıda” görmelerinin 
bir sonucu vb. Öte yandan merkezî sorun 
olarak öne çıkan cinsiyetçi kültür ise çok 
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katmanlı olarak analiz edilmeyi ve farklı 
biçimlerde politikleştirilmeyi hak ediyor: 
Cinslerarası ayrı sosyalleşme sorununun 
fark edilmesi ve karma sosyallik pratik-
lerinin desteklenmesi, sol alt kültürün 
tüm öğrenci kültürünü etkileyecek şekil-
de daha fazla feministleştirilmesi, özel-
likle bazı fakültelerde öne çıkan İslâmcı 
kadın-erkek öğrencilerin oluşturduğu 
alt kültürün tartışılması, anti-erotik ve 
muhafazakâr kültürel kodların ve norm-
ların tartışılması gibi. Görüleceği gibi, 
dar anlamında tacizi de içeren ancak 
onu çok aşan cinsiyetçi kültür sorunu, 
içinde belirli dozlarda disiplinci önlem-
yaptırımı barındırmayı gerektirse de 
aslen tartışma, diyalog, kolektif eylem, 
yeni toplumsal pratikler yaratma, eylem 
içinde özgürleşme ve kolektif olarak 
kendini dönüştürme pratiklerine ihtiyaç 
gösteren çetrefil bir sorundur. 

Sonuç olarak tüm bunlar, üniversitede 
taciz diye bir sorunun olmadığı anlamına 
gelmiyor elbette. Cinsiyetçi kültür soru-
nu derin ve yaygın bir sorundur, hiçbir 
kurumsal ya da enformel bağlam bundan 
muaf değildir ve her bağlamda buna kar-
şı çıkılmalıdır. Dar anlamda (öğrenim ve 

çalışma ortamını tehdit eden, zarar veren 
anlamında) alındığında taciz sorunu, tek 
bir vaka için bile olsa ilgilenilmeyi hak 
eder ve sorumluların durdurulmasını ve 
cezalandırılmasını gerektirir. Bu yazıda 
yapmak istediğim, cinsiyetçi kültürün 
bir bütün ve ayrımsız olarak kriminalize 
edilmesi ve disiplin aygıtına bağlanması 
eğilimine karşı durmak gerektiğini vur-
gulamaktır. Buradaki tercih, bir sorunu, 
kişisel olarak yaşanan kriminal bir sorun 
olarak kodlayıp çözmek ile toplumsal ve 
politik araçlarla hedef almak arasındaki 
tercihtir. Bu konuda genelleme, indirge-
me ve özselleştirmeden kaçınarak soru-
nu, mevcut toplumsal cinsiyet ilişkilerini 
eşitlikçi-özgürlükçü tarzda dönüştürecek 
biçimde kavramak ve buna uygun bir 
siyaset üretmek bizim sorumluluğumuz-
dur. 

___________________

1- Bu yazıda dile getireceğim görüşler 
birçok açıdan kolektif tartışma sürecin-
den beslenmiş olmakla birlikte temsilî 
niteliği olmayan kişisel görüşlerimdir. 
Bu görüşleri benimsemeyen arkadaşla-
ra haksızlık etmek istemediğim gibi, bu 

görüşlerimi geliştirmekte özellikle halen 
yürümekte olan saha araştırmasından 
çok faydalandığımı belirterek, araştır-
mayı yürüten arkadaşların ve bu eleştirel 
yönelimi paylaşan diğerlerinin hakkını 
da teslim etmek isterim.

2- Frank Furedi, Korku Kültürü: Risk Al-
manın Riskleri, Ayrıntı, 2001.

3- A.g.e., s.109.

4- Judith Butler, “Toplumsal Cinsiyet 
Düzenlemeleri”, Cogito, sayı 58, 2009, 
s.88.

5- Bu metnin Sabancı Üniversitesi’nden 
feminist arkadaşlar tarafından hazırlan-
dığını biliyorum. Metnin yazılması süre-
cinde ve sonrasında karşılaşılan uygula-
ma sorunları ve bunun imaları hakkında 
nasıl bir iç tartışma yaşandığına dair ise 
bilgim yok. Bu açıdan bu sene mayıs 
ayında Sabancı Üniversitesi’nde tacizle 
ilgili düzenlenen toplantıya AÜ KÇ’den 
kimsenin katılamamış olması bizim 
açımızdan bir talihsizlik oldu. Belki de 
bu toplantı sayesinde benzeri eleştirel 
görüşleri paylaşma imkânı bulabilirdik.
 
6- Sonra da metin “rızaya dayalı ilişki-
nin yasaklı ilişki durumuna düşmesini 
engellemek için ne tür düzenlemelere 
gidilebilir” sorusunu yanıtlamaya çalışı-
yor. Bu yasaklama zihniyetinin en güçlü 
yanı, ders veren öğretmen-öğrenci ya da 
danışman-öğrenci ilişkisi durumlarında 
kişilere, ders, grup, danışman, jüri üye-
si değiştirme gibi önerilerde bulunması. 
Ancak insan, bu zihniyetin yumuşak kar-
nına vurmaktan da kendini alıkoyamıyor. 
Örneğin, bir profesör ile bir yardımcı do-
çent ya da araştırma görevlisi arasında 
“rızaya dayalı yasaklı ilişki” oluşması 
halinde metnin ne önereceğini merak 
ediyorum. 

7- Öğrenci kültüründe cinsellik oldukça 
belirgin biçimde bastırılan bir şey. Cin-
sel ilişkiler yaşanmakla birlikte, özellik-
le kadınların bu konudaki kaygıları, bu 
konuların olabildiğince gizli tutulmasını 
sağlamaya yarıyor. Genel olarak cinsler 
arasındaki asıl gerilim kaynağının erkek-
lerin kadınlar üzerindeki atılgan davra-
nışları değil de, kadınların sakıngan, er-
keklerin ise temkinli ve çekingen olduğu 
bir ortama hâkim olan mesafelilik, uzak 
durma, stratejik yaklaşım ve yanlış anla-
malara ve hayal kırıklıklarına yol açan 
bir iletişimsizlik olduğunu söylemek 
mümkün. 

BEDEN

Buradaki tercih, bir sorunu, kişisel olarak yaşanan kri-
minal bir sorun olarak kodlayıp çözmek ile toplumsal 
ve politik araçlarla hedef almak arasındaki tercihtir
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Çevrede yıllardır aynı kiloda olduğu halde sadece bir-iki kilo aldığında bile “ay göbe-
ğim çıktı”, “eyvah basenlerim kalınlaştı” diye feryat figan diyetlere başlayan kadınla-
rın sayısı giderek artıyor

Lise yıllarında çok hoşlandı-
ğım bir çocuğa ortak bir ar-
kadaşımız ile durumu haber 
verdiğimde,  başka bir kızdan 

hoşlandığını, beni çok sevdiğini fakat 
şişman bulduğunu söylemişti. Bir gün 
boyunca çok üzüldüğümü ve hatta ağ-
ladığımı hatırlıyorum. Onun da aslında 
beni sevdiğine mi yanayım, aramızdaki 
beden-kitle endeksine mi takılayım… 
“Biz ayrı endekslerin insanlarıyız, ben 
fazla kilolu ile obez arasında, sense ga-
yet fit”… Bu nasıl bir adaletti, hem ye-
mek yemeyi hem de O’nu çok sevmek 
suç muydu? Sahi sevgi neydi? Sevgi 
emekti, yok yok sevgi yemekti? Bu fil-
min adı neydi? Selvi boylum al yazma-
lım mı, yoksa azıcık da etine dolgunum 
mu? Bu da neyin nesiydi? 

Vaktiyle gittiğim bir diyetisyen kadın, 
üniversitede kalmayı, master-doktora 
yapmayı düşünüyorum dediğimde, bu 
kiloyla akademik kariyer yapamayaca-
ğımı, üniversitede kalmak için de, özel 
sektörde çalışmak için de mutlaka kilo 
vermem gerektiğini söylemişti. Hoppa-
la, yahu bu şişmanlık ne kötü bir şeydi 
böyle, okul yıllarında sevdiğinizle ara-
nıza girdiği yetmezmiş gibi, şimdi de 
yapmak istediğim işe mani olması söz 
konusuydu. Gerçi akademik “kariyer” 
ve kilo vermek arasında nasıl bir bağ-
lantı olduğunu hâlâ anlamış değilim 
ama. Bu şişmanlık belasından kurtul-
mak gerekliydi acilen. Ama önce…

Bütün bunların acısını çıkarmak ama-
cında değildim kuşkusuz “Sempatik 
Şişman Yarışmasına” katılırken. Ama 
sonuçta birinci olup Türkiye’nin en 
sempatik şişman kraliçesi seçildiğim-
de, pelerinimle arkası dönük bir tahtta 
oturup, Lale Belkıs edasıyla sigara tüt-
türerek… “Hımmm bir zamanlar güzel 
ama şişman bir kız vardı, sizler onu 
severdiniz ama şişman diye beğenmez-
diniz, hâlâ şişmanım hatta o günlerden 
de fazla, ama bakın artık bir kraliçeyim 
ve hepiniz benim kölelerimsiniz. Şimdi 
hepiniz günde on sekiz öğün kızartma 
ve hamur işi yiyeceksiniz. Kibrit kutu-

su değil bilgisayar kolisi büyüklüğün-
de beyaz peynir yedirteceğim hepinize, 
özellikle de sana diyetisyen kadın! Hiç 
hareket etmeyeceksiniz hatta kımılda-
mayacaksınız, hepinizi semirtecek ve 
bir daha zayıflamamak üzere şişmanla-
tacağım…” diye devam eden hain bir 
baloncuk da oluşmadı değil kafamda. 
Neyse ki kraliçelik günlerim uzun sür-
medi… Çünkü yarışmayı düzenleyen 
ajansın son derece ticari ve bağlayıcı 
sözleşmesini imzalamayarak kraliçe-
lik hakkımdan vazgeçmiş ve devrik 
kraliçe olmuştum. Yıllardır taşıdığım 
fazla kilolarım bana taç ve taht olarak 
geri dönmüştü ama şişmanlık yine de 
olumsuz bir durum olarak duruyordu 
karşımda. 

Günümüzün yaygın kabul gören “gü-
zellik” anlayışı kilolu olmayı reddede-
rek bu ikisinin asla bir arada olmaya-
cağını dayatıyor. Kadına biçilen güzel 
olmak, “ölçü”lü olmak, ince olmak, 
kilosuna dikkat etmek türünden roller, 
şişmanlığı olumsuzlayarak şişman ka-
dını “güzellik” kategorisinin dışına atı-
yor. Bu aynı zamanda pek çok kadında 
hem kendi, hem de çevresindeki kadın-
ların kilolarına karşı tuhaf bir hassasi-
yet de yaratıyor. Öyle ki çevrede yıl-
lardır aynı kiloda olduğu halde sadece 
bir-iki kilo aldığında bile “ay göbeğim 
çıktı”, “eyvah basenlerim kalınlaştı” 
diye feryat figan diyetlere başlayan ka-
dınların sayısı giderek artıyor. Elbette 
spor yapmaya, form tutmaya, sağlıklı 
beslenmeye sözüm yok ama bu abartılı 
hassasiyetin de son yıllarda yaratılan 
“güzellik” algısı ile ilişkili olduğunu 
düşünmemek de mümkün değil. 

İstenmeyen bir durum olarak şişman-
lık, bir yandan güzel olmamak, özellik-
le erkekler tarafından beğenilmemek 
ile diğer yandan da kontrolsüzlük, ira-
desizlik, başarısızlık gibi özellikler-
le de özdeşleştiriliyor. Asıl önemlisi 
şişmanlık bu şekilde olumsuzlanırken 
hem şişmanlığı yaratan unsurlar pom-
palanıyor, hem de şişmanlığı önleye-
cek mekanizmaların günlük hayattaki 
ağırlığı gün geçtikçe artıyor. Yani hem 
şişmanlığı yaratan kültür, hem de şiş-
manlıktan kurtulmak için yapılması 

gerekenler piyasa mantığı içerisinde 
yeniden yeniden üretiliyor. Şişmanlık 
öyle büyük bir pazar yaratıyor ki, sayı-
sız sağlıklı zayıflama ve diyet kitapları 
özellikle son yıllarda gündeme gelen 
şifalı bitkiciler, zayıflama uzmanla-
rı ile ekonomide ciddi bir pay sahibi 
olan zayıflama ve güzellik merkezleri 
ve tabi ki kozmetik sektörü kadınları 
devasa piyasanın içerisine çekiyor. Di-
yetisyenlerin bekleme salonlarında ve 
belediyelerin sağda solda parklara yer-
leştirdiği jimnastik aletlerinin üzerinde 
gördüğümüz farklı farklı yapıda kadın-
lar, “zayıflama” meselesinin biçimi ve 
olanakları sınıfsal olarak farklılaşsa da, 
bütün kadınların gündeminde yer aldı-
ğını gösteriyor. 

Üzerine çok da düşünmeden katılmış-
tım “Sempatik Şişman” diğer adıyla 
“Big Model” yarışmasına. Hatta hiç 
düşünmedim desem yalan olmaz. Son-
rasında  yarışmayı  düzenleyen ajansın 
ticari kaygıları ve kişisel tercihlerim so-
nucu yukarıda da belirttiğim gibi ajan-
sın sunduğu sözleşmeyi imzalamadım. 
Sözleşmeye göre iki sene boyunca fik-
rim alınmaksızın ajansın istediği prog-
ramlara katılmak, reklâm ve dizilerde 
oynamak, zorundaydım. Hatta müzikle 
de uğraştığım için bana bir albüm yap-
mayı bile vaat etmişlerdi. Sözleşmeyi 
imzalamayacağımı söylediğimde ajans 
sahibi kadının yüzündeki şaşkınlık ifa-
desi hâlâ gözümün önünde. Bana böyle 
bir fırsatın insanın karşısına hayatta bir 
kere çıkacağını söylerken, nasıl olup 
da “hayatımın fırsatını” elimin tersiyle 
itiverdiğimi anlayabildiğini sanmıyo-
rum. 

Şimdi tekrar düşündüğümde bu yarış-
manın en anlamlı tarafı, yarışma sonra-
sında röportaj almak isteyen muhabir-
lere “insanların farklılıklarıyla da güzel 
olduklarını” söylemiş olmaktı sanırım. 
Her şeye rağmen bir cümle de olsa 
başka bir söz söylemiş olmak, standart 
güzellik algılayışının herkesi birbirinin 
tıpatıp aynısı haline getirerek özgün-
lüklerimizi yok ettiğini ve “insanların 
farklılıklarıyla da güzel olduklarını” 
söylemek için bile değermiş diyorum 
son olarak. 

“Güzel ama şişman” 
BEDEN

Demet Özmen
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Kanuna göre işveren iş akdini feshederken fesih bildirimini yazılı olarak yapmalı ve 
çıkarma nedenini açık, kesin ve anlaşılır bir şekilde belirtmelidir. İşe iade davalarında 
feshin geçerli ve gerekçesinin haklı olduğunu işveren ispatlayacaktır

Özellikle kriz bahanesiyle işten 
çıkarmaların yoğun olarak ya-
şandığı bir dönemden geçiyo-

ruz. Gerek avukat olarak bize başvuran 
kişilerin çokluğu, gerekse her geçen 
gün iş mahkemelerinde davaların yı-
ğılması, işin vehametini açıkça göster-
mektedir.

Peki bu süreçte işten çıkarıldığımız 
zaman haklarımız nelerdir? Burada kı-
saca işten çıkarılma halinde belli baş-
lı haklarımızdan ve yargıya başvuru 
yollarından söz etmeye çalışacağım. 
Öncelikle İş Kanunu’nun iş güvencesi 
kapsamında düzenlediği işe iade da-
vasından söz etmek gerekiyor. Yasaya 
göre belirsiz süreli bir iş sözleşmesi 
ile çalışan, 6 aylık kıdemi olan, en az 
30 sigortalı işçinin çalıştığı bir işye-
rinde çalışan bir işçi, iş akdi işverence 
haksız olarak feshedildiğinde, iş söz-
leşmesinin feshedildiğinin kendisine 
tebliğinden itibaren 1 ay içinde dava 
açabilir. İşçi bu davada feshin bir ne-
dene dayanmadığını ya da gösterilen 
nedenin geçerli bir neden olmadığını 
iddia edecektir. Kanuna göre işveren 
iş akdini feshederken fesih bildirimini 
yazılı olarak yapmalı ve çıkarma nede-
nini açık, kesin ve anlaşılır bir şekil-
de belirtmelidir. İşe iade davalarında 
feshin geçerli ve gerekçesinin haklı 
olduğunu işveren ispatlayacaktır. Bu 
nedenle çoğu zaman davacı işçi her-
hangi bir delil sunmadan da bu dava-
ları kazanabilmektedir.

Davanın sonunda işçinin işe iadesine 
karar verilirse kesinleşen kararın işçiye 
tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde 
işçi işe başlamak için işverene başvur-
mak, işveren de bir ay içinde işçiyi işe 
başlatmak zorundadır. İşe başlatmadı-
ğı takdirde mahkemenin belirlediği ve 
en çok 4 aya kadar ücret ve hakları ile 
en az 4 en çok 8 aylık ücret tutarında 
tazminat ödemekle yükümlüdür. Ayrı-
ca ihbar ve kıdem tazminatı işten çıka-
rıldığında ödenmedi ise onları da talep 
hakkı doğar. İşçi sendikal nedenlerle 

işten çıkartılmışsa, tazminat miktarı 
bir yıllık ücret tutarından az olamaz.

Bu bağlamda kadınlara ilişkin bir konu 
İş Kanunu’nun 18. maddesinde düzen-
lenmiştir. Burada işverence iş akdinin 
feshi için geçerli olmayan nedenler sa-
yılmıştır. Bu maddeye göre “ırk, renk, 
cinsiyet, medeni hal, aile yükümlü-
lükleri, hamilelik, doğum, din, siya-
si görüş ve benzeri nedenler” ve “74. 
maddede öngörülen ve kadın işçilerin 
çalıştırılmasının yasak olduğu süreler-
de işe gelmemek” (burada sözü edilen 
74. madde hamilelik, doğum ve em-
zirme sürelerini, izinlerini düzenliyor) 
işverene haklı fesih hakkı vermez. Ör-
neğin bir kadın işçinin işe geç geldiği 
bahanesiyle işveren tarafından işten çı-
karılması üzerine açtığı bir davada, ka-
dının üç aylık hamile olduğuna ilişkin 
doktor raporu dosyaya konulduğunda, 
mahkeme kadının hamile olduğu için 
işten çıkarıldığını belirtip işe iade ka-
rarı vermiştir.

İşe iade davasının koşulları yoksa ya da 
bir aylık dava açma süresi kaçırılmışsa 
ve tazminatsız olarak işten çıkarılmış-
sa, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı is-
teme hakkı vardır. Burada yine işvere-
nin haksız bir nedenle iş akdini feshet-
tiği iddia edilecektir. Kıdem tazminatı 
isteyebilmek için işçinin bir yılını dol-
durması gerekir. Ayrıca işçinin yasada 
sayılan derhal fesih hakkı nedeniyle 
iş akdini feshetmesi durumunda da bu 
hakkı doğar. Yasada her iki taraf için de 
öngörülen derhal fesih hakkı sağlayan 
nedenler şunlardır: Sağlık nedenleri, 
ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan 
haller, zorlayıcı nedenler ve işveren 
açısından işçinin gözaltına alınması ile 
devamsızlığının yasal süreyi aşması. 
Burada yine kadınlar açısından dikka-
te alınması gereken şey, ahlâk ve iyini-
yet kurallarına aykırılık içinde sayılan 
işverenin işçiye tacizde bulunması ya 
da işçilerden birinin işçiye tacizde bu-
lunup işverene bildirilmesine rağmen 
işveren tarafından gerekli önlemlerin 
alınmaması, işçiye derhal fesih hakkı 
verir. Ancak bu hakkın kullanılması 6 
günlük bir süreye bağlıdır. 

Eğer işçi bu hakkını kullanarak söz-
leşmeyi feshederse ihbar tazminatına 
hak kazanamaz. Bir istisna da kadının 
evlenmesinden itibaren bir yıl içinde 
kendi isteği ile işten ayrılması duru-
munda kıdem tazminatına hak kazan-
masıdır. Bunun da feminist bakış açı-
sıyla olumlu bir düzenleme olduğunu 
söylemek tabii ki güç. Kadının para 
kazandığı işini bırakıp evde ücretsiz 
ev işçisi olması böylece adeta destek-
leniyor.

İşyerlerindeki taciz, mobbing gibi ko-
nular ve bunlara bağlı olarak işten çık-
ma/çıkarılma ile tazminat isteme konu-
ları ve bir çeşit manevi tazminat olan 
kötüniyet tazminatı ise başka bir yazı-
nın konusu. Görüldüğü gibi yasalarda 
işten çıkarılma durumlarında işçilerin 
başvurabileceği birçok düzenleme var-
dır. Haklarımıza sahip çıkalım! 

İşten çıkarmalarda haklarımız
HAKLARIMIZ

Belkıs Ahi

Yasalarda işten çıkarıl-
ma durumlarında işçile-
rin başvurabileceği bir-
çok düzenleme vardır
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“Bütün savaş kararlarının arkasında takım elbiseliler vardır” 

 Arundhati Roy

Dünyada uzun bir süredir var 
olan militarizme karşı mü-
cadele, feministlerin günde-
minde 2003 Irak Savaşı ile 

daha da hızlandı. Türkiye’de ise dün-
yadaki tartışmaların etkisinin yanı sıra 
Kürt meselesi dolayımıyla süren savaş 
ortamı, feministlerin gündeminden anti-
militarizm tartışmaları ve anti-militarist 
mücadeleyi düşürmüyor.

Militarizme karşı mücadele, sistem 
karşıtı bir feminizm açısından son 
derece anlamlıdır; zira patriyarkal 
kapitalizme karşı sonuç alıcı bir 
mücadelenin militarizm ve milli-
yetçilik ile hesaplaşmadan verile-
bilmesi mümkün değildir. Temel 
çizgileriyle “askeri değerlerin top-
lumu şekillendirmesi” olarak ta-
nımlayabileceğimiz militarizmin, 
kapitalist devletle bağlantısını ele 
almamak, toplumsal cinsiyetle 
ilişkisini kurmamak büyük eksik-
lik olacaktır. Militarist değerler, 
bir bütün olarak kapitalist sistemin 
vazgeçilmez ve onun devletin “be-
kası” için bekçi görevi gören de-
ğerleridir.

Militarizm görünürde kendini sa-
vaşlar, darbeler, askeri yasalar ile var 
eder. Ancak asıl tehlikeli yüzü, görün-
mez gibi “görünen” ama hayatımızın her 
alanına “rafine” bir biçimde sindirilmiş 
yüzüdür. Bu da, en temelde milliyetçili-
ği onaylama, militarist dilin yaygınlığı, 
militer değerlerin ve payelerin (silah, ko-
mutanlık, şehitlik, “paşa”lık…vs.) top-
lum tarafından kutsanması gibi olgularla 
karşımıza çıkar. Kutsanan, onaylanan, 
meşrulaştırılan ve yeniden üretilen aynı 
zamanda erkeklik değerleridir. Milita-
rizm, toplumsal yaşamın bütün boyutla-
rını askerileştirerek, erkekler ve kadınlar 
arasındaki ezme ezilme ilişkisini an be 
an yeniden üretmekte, erkek egemenli-
ğini sürekli güçlendirmektedir. Cynthia 
Enloe, bu durumu şöyle tarif ediyor: 
“Militerleşme sadece ordu ile ilgili me-
kanlarda ortaya çıkmaz, bombalarla ya 

da askeri kamuflaj giysileri ile hiç alakası 
olmayan insanların, şeylerin ve düşünce-
lerin de anlamlarını ve kullanılma biçim-
lerini dönüştürür; militerleşme erkekliğe 
ayrıcalık tanır ama bunu kadınlığın ve 
erkekliğin anlamlarını manipüle ederek 
yapar.” Buradan, aslında militarizmin, 
toplumsal cinsiyeti nasıl pekiştirdiğini 
ve şiddetin üretilmesinde üstlendiği gizli 
ama çok etkili rolü anlamak gerek. Mili-
tarizm, yani devlet eliyle kendisinin var-
lığını devam ettiren örgütlü silahlı güç, 
meşruiyetinin propagandasını eğitim, 
hukuk, bürokrasi, hatta din (Camilerde 

cenaze ve cuma hutbelerinde “aziz ve 
şanlı ordumuz” kavramı hep kullanılır.) 
gibi üstyapı kurumları ile, özellikle de 
medya aracılığıyla yürütür.

Kadınlar neden                                                               
militarizme karşı olmalıdır?

Feminizm, kadınların ezilme ve sömü-
rülmesini pekiştirmesi dolayısıyla, her 
türlü savaş ve şiddet politikalarının kar-
şısındadır; ancak savaş ve şiddet karşıt-

lığının politikasını, apolitik bir biçimde, 
bütün tarafları eşitleyerek yapmaz. Fe-
ministler, savaşın ve şiddetin nedenlerini 
ve tarafların ezilme/baskı ve mağduriyet 
hallerini dikkate alarak bir barış politi-
kası üretmeye özen gösterir. Ayrıca fe-
minist politika, toplumdaki tüm baskı 
ve eşitsizliklere de duyarlı olması dola-
yısıyla, militarizme karşı mücadeleyi de 
gündemine alır.

Feminizmin anti-militarist olma zorun-
luluğunun bizce iki temel nedeni vardır:

İlki; milliyetçilik, militarizm ve ataerkil-
liğin birbirlerinden beslenmesi 
ve birlikte işliyor olmalarıdır. 
Kadınların emeklerine, beden-
lerine ve kimliklerine erkekler 
tarafından el konulmasına da-
yanan patriyarkal kapitalizmin 
ve kadınların ezilmesinin temel 
alanı diyebileceğimiz tek eşli, 
erkek egemen heteroseksüel 
aile, kadına yönelik şiddetin 
sürdürülebilmesindeki en temel 
araçtır.

Patriyarkal sistem, varlığını 
özellikle devlet otoritesi, her 
alanda kışkırtılan milliyetçilik 
ve militarizmin yeniden üretti-
ği erkeklik değerleri ile birlikte 
sağlamlaştırarak sürdürmektedir. 

Militarizm; baskı, hiyerarşi, tektipleştir-
me, affetmezlik, itaat gibi erkek özellik-
lerini yeniden üretip erkek egemen siste-
min kullanımına sunar ve aynı zamanda 
bunun bütün topluma yaygınlaştırılması 
görevini devlet eliyle üstlenir. Kadınlara 
yönelik şiddet ve militarizm arasındaki 
dinamik bağlantıyı görmek, bu ilişkinin 
tahrip gücünü ve boyutlarını kavramak, 
kadına yönelik şiddeti anlamamıza ve 
ona karşı mücadele etmemize yardımcı 
olacaktır. 

Militarizmin, varlığını tüm topluma ka-
bul ettirmek ve bununla birlikte erkeklik 
rolünü “geliştirerek” kadın düşmanlığını 
daha da pekiştirmek için kullandığı en 
önemli araçlarından biri askeri eğitimler-
dir. Yani devlet eliyle tüm toplum, top-
lumsal cinsiyet bazında biçimlendirilir. 
Askeri eğitimde, erkekler “erkek” olma-

Erkeklik değerlerini yeniden üreten bir 
mekanizma olarak militarizm

Fatoş Hacıvelioğlu

Yaşananlar, 
kadınların yaşadığı bir 
acı olarak değil, erkek-
lere tattırılan bir yenilgi 

olarak değerlendirilir
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yı öğrenir; erkek olma, erkeklik değerleri 
kutsanır; kadına dair olan her değer ise 
aşağılanır. Örneğin; ağlamak, kibar ol-
mak, duygusal davranmak gibi özellikler 
kadın değerleri olarak sunulur ve eğitime 
tabi tutulanlar bu “kötü” özelliklerden 
“arındırılır”lar. Bu arada her tür farklı 
cinsel yönelim de bir sapıklık, zayıflık 
olarak tanımlanıp, “teşhir edilerek”, bu 
farklı yönelim sahiplerine karşı şiddeti 
meşru gösterecek kadar ileri giden bir 
heteroseksizm, hem eğitime hem de mi-
litarist kültüre damgasını vurur. Şiddet 
kullanımının meşrulaştırılması ile her 
bir erkekten “kahraman” üretilir ve bu 
“kahramanlık” yalnızca erkeğe bahşe-
dilir. Kadınlar ise bu sürece, vatansever 
çocuk yetiştirme, asker eşi olma ya da 
askeri eğitime katılma yolu ile dahil edi-
lirler. Kadınları sürece dahil etmek için, 
onlara çeşitli payeler biçilir ve kadınlar 
sürecin destekleyicisi konumuna itilir. 
Şehit anneliği çok değerli bir “mertebe” 
olarak gösterilir, bu da savaş zamanla-
rında en çok kadınların etkilendiğinin 
görülmesini engeller. Bununla birlikte, 
kadınlar çok çok küçük istisnalar dışında 
militarist kararların alınması sürecinden 
de başından sonuna dek dışlanırlar.

Feminizmin, antimilitarist olma zorun-
luluğunun nedenlerinden ikincisi ise 
savaşlarda kadınların daha çok fiziksel 
ve psikolojik şiddete, tacize ve tecavüze 
maruz kalması, göçe zorlanması ve daha 
fazla yoksullaşmasıdır. Savaşlar, tüm in-
sanların hayatını tehdit etmesinin yanı 
sıra, kadınlara sadece kadınlık durum-
ları ile ilgili birçok özel saldırı yöneltir. 
Özellikle tecavüz, savaş dönemlerinde 
bir savaş stratejisi olarak kullanılmak-
tadır. Düşmanı yenilgiye uğratmanın 
en “etkili” yolu, düşman kadınlarına te-
cavüzdür; yani kadın bedeni fethedile-
cek topraklar gibi algılanır. Yaşananlar, 
kadınların yaşadığı bir acı olarak değil, 
erkeklere tattırılan bir yenilgi olarak de-
ğerlendirilir. Böylece kadınlar savaşlar-
da açık ve sembolik hedefler haline gelir. 
Bunlarla birlikte tecavüz mağdurlarının 
yaşadıkları, sadece fiziksel ve psikolojik 
travma değil, aynı zamanda cinsel yolla 
bulaşan çeşitli hastalıklar nedeniyle sağ-
lıklarını kaybetme tehlikesidir. Tecavüze 

uğradıklarını saklarlar, çünkü toplum 
tarafından dışlanacaklarını düşünürler. 
Bu da, tıbbi yardım almama nedeniyle 
kalıcı, hatta bazen ölümcül sonuçlara yol 
açabilir.

Savaş dönemlerinde açılan tüm askeri 
üslerin bulunduğu bölgelerde kadınlar 
daima daha fazla şiddet ve baskı altında 
kalmışlardır. Her şeyden önce o bölgede-
ki kadınlar seks işçiliğine zorlanırlar. Sa-
vaşan erkeklerin motivasyon ve eğlence 
aracı olarak kadın bedeni kullanılır.

Aynı zamanda, savaş dönemlerinde evin 
dışındaki şiddet ortamı, kadına yönelik 
şiddeti de beraberinde artırmış ve kadın-

ları yalnızlaştırmıştır. Yine yoksullaşma 
nedeniyle evin geçim derdi kadınların 
omuzlarına yıkılmakta; hasta bakımı, 
çocuk bakımı gibi işler ekonomik ne-
denlerle daha da zorlaşmaktadır. Yani 
ücretsiz emeğin sömürüsü savaş dönem-
lerinde daha da yoğunlaşmaktadır. 

Militarizmin Türkiye tablosu

Ülkemiz için ise militarizmin en yıkıcı 
sonuçları iki tarihsel kesitte değerlendi-
rilebilir: darbe dönemleri ve 25 yıldır de-
vam eden savaş. Bütün darbe dönemleri, 
gözaltında tecavüzlerden kadın emeğinin 
daha yoğun sömürüsüne kadar, yukarıda 

sayılan felaket tablolarının sıklaştığı dö-
nemlerdir. Ama özellikle 25 yıldır süren 
ve artık devletin askeri kaynaklarının bile 
“savaş” olarak tanımladığı bu dönemde, 
devlet teröründen kaynaklanan faili meç-
hul cinayetler; gözaltında işkence, kayıp, 
taciz ve tecavüzler; sakatlanma, yoksul-
luk, zorunlu göç gibi ciddi hak ihlallerin-
den, Kürt kadınlarının çok fazla ve farklı 
biçimde etkilendikleri ortadadır. İronik 
bir biçimde Kürt sorununda çözümün 
sık dillendirildiği son dönemde özellikle 
Kürt kadınlarına yönelik gözaltılar, sal-
dırılar ve tutuklamalar oldukça artmıştır. 
Bu saldırılar genelde Kürt halkının, özel-
de ise Kürt kadınının örgütlenme hakkı-
nı engellemeye yöneliktir. Bunların yanı 
sıra bölgedeki savaş ortamının özel harp 
dairesi/Jitem ve koruculuk sistemiyle 
süren devlet şiddetinin, kadınlar üzerin-
deki baskıları artırdığını gözlemleyebili-
yoruz. Bölgenin özgün geleneklerine de 
dayanarak işlenen namus cinayetlerinin, 
kadın intiharlarının sayılarındaki artış 
bunu göstermektedir.

Sonuç olarak; kadınların, militarizmin 
her türüne, her biçimine, militer kültür 
ve anlayışın her boyutuna karşı koyma-
ları, tıpkı erkek egemen kapitalist siste-
min diğer unsurlarına karşı yürütülen di-
reniş gibi, bütünsel mücadele açısından 
olmazsa olmazdır. 

Kutsanan, onaylanan, 
meşrulaştırılan ve yeni-

den üretilen aynı zaman-
da erkeklik değerleridir
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uzandığım yerden kalkıp arka odaya gitmiş, karnımı içime çekmiş ve öylece kalakal-
mıştım, tekrar odaya döndüğümde karnım yuvarlaklığını kaybetmiş, düz ve sert bir 
hal almıştı. artık sen daha korunaklıydın

eylülün on biriydi, o gece otur-
maya gelen arkadaş evliliğimi-
zin ikinci yıldönümü olduğunu 
öğrenince gidip bakkaldan çiko-

lata almıştı. sabaha kadar bir yığın anıyı 
ortaya dökmüştük, bir gün sungurlar di-
renişine gittiğimizde, geldiğimizi gören 
işçiler kapıya çıkmıştı, ben heyecanla-
nıp önden koşmaya başlamıştım, ta ki 
kapıdakiler ellerindeki silahları üstümü-
ze doğrultup ateş etmeye başlayıncaya 
kadar. anlatırken epey gülmüştük. dört 
buçuk aydır karnımdaydın. uyumak is-
tiyordum ama sohbeti de kaçırmak is-
temiyordum. konuşmayı özlüyordum. 
sabaha karşı radyodan marşları duyun-
ca uykumuz kaçmıştı, ne olduğunu an-
lamaya çalışıyorduk. radyodaki konuş-
maları dinlerken uzaktan da silah sesleri 
geliyordu. uzandığım yerden kalkıp arka 
odaya gitmiş, karnımı içime çekmiş ve 
öylece kalakalmıştım, tekrar odaya dön-
düğümde karnım yuvarlaklığını kaybet-
mişi, düz ve sert bir hal almıştı. artık 
sen daha korunaklıydın. öğlene doğru 
aynı semtte oturan başka bir arkadaş 
gelmiş ve bizimle vedalaşmıştı, evi terk 
etmemiz gerekiyordu, tam bir belirsizlik 
hakimdi. birkaç akşam tanıdık evlerde 
kaldık, artık barınmak zorlaşmaya baş-
lamıştı. karnım hala düz ve sertti, seni 
çok merak ediyordum, acaba kolun ba-
cağın kafan birbirine mi yapışmıştı. ba-
banın başka şehre gitmesi gerekiyordu 
ve gitti, içine birkaç çamaşır koyduğum 
poşetle sokaklarda dolaşıp koşulları 
zorlayarak geceyi geçirecek yer arıyor-
dum, benim gibi elinde poşetle dolaşan 
arkadaşlarla karşılaştığımızda poşetle-
rimize gülüyorduk. bir süre sonra ben 
de izmir’e babanın yanına gittim. artık 
rahat uyuyabileceğim bir ev vardı, hem 
karnım da tekrar büyümeye başlamıştı. 
bir gün kapı çaldı, gelen yöneticiydi, 
kenan evren yoldan geçecekmiş, semt 
sakinleri de onu alkışlayacakmış, ben 
karnımı gösterip biraz rahatsız olduğu-
mu söyleyince yönetici sinirlenmiş ve 
kundaktaki bebekten yataktaki ihtiyara 
herkes çıkıyor da sana ne oluyor, senin 
fikrin bozuk diye homurdanarak gitmiş-
ti. huzurumuz kaçmıştı. ertesi gün bak-

kala giderken istanbul’dan bir arkadaşa 
da rastlayınca artık oradan taşınmamız 
şart olmuştu. bulduğumuz eve ertesi 
gün taşınmıştık. baban dışarı çıktıktan 
bir süre sonra, zil çaldı, kapıyı açtığım-

da karşımda duran iki adam sırıtarak 
karnımı gösterip, bu ne kız, iş kazası 
mı diye dalga geçince ne yapacağımı 
şaşırmıştım, içeri girmek istediklerinde 
aramızda biraz itiş kakış olmuştu. polis 
olduklarını düşünüyordum, hazan nerde 
diye sorduklarında biraz rahatlamıştım, 
yanlış geldiklerini söyledim, ama onlar 
ikna olmamıştı, yine geleceklerini söy-
leyip gitmişlerdi. hemen aşağı inip dışa-

rıda beklemeye başlamıştım, binanın alt 
katındaki mobilya tamircisi az önce ge-
len adamların farkındaydı. siz ailesiniz 
galiba kızım niye buraya taşındınız diye 
sormuştu, uzun süredir randevueviymiş 
meğer. bu iyi haberdi. akşam babana 
söylediğimde taşınmamızın imkansız 
olduğunu, durumu idare etmemiz ge-
rektiğini söylemişti. bütün gece kolile-
rin üzerinde oturmuştum. kararlıydım, 
o evde bir gün bile oturmayacaktım. 
sabah olmuştu. sahibinden bulursan ve 
kirası düşük olursa tutalım dedi baban. 
hemen kendimi sokağa attım, yağmur-
dan sırılsıklam olmuştum ama bir çatı 
katı bulmuştum. ertesi sabah taşınmış-
tık. 

günlerden perşembeydi, nihayet sancı-
larım başlamıştı, kitapta tarif edildiği 
gibi nefes alıp veriyordum, sakindim. 
sancılar sıklaşmaya başlayınca hastane-
ye gittik, doğum başlamıştı. baban kapı-
dan ayrılıp gitmiş, bir arkadaşımız yatış 
işlemlerini yapmış, sonra o da gitmişti, 
doğum olunca bir abla gelecek hastane-
den çıkana kadar bizimle o ilgilenecek-
ti. ama bir terslik vardı. önce açılmaya 
başlayan doğum yolu, şimdi kapanmaya 
başlamıştı. sancıdan yerimde duramı-
yordum. ertesi gün doktorlar yakınımla 
görüşmek istediler, müdahale için izin 
isteyeceklerdi. ama ortada kimse yoktu. 
onlara göre gayri meşru çocuk doğuru-
yordum, cuma gecesi nöbetçi olan iranlı 
doktor, nöbetimde gebereceksin ya se-
sini çıkarmadan yat ya da defol git diye 
üstüme yürümüştü, ben karşılık verince 

seninle 12 eylül

Dilek Afife

bir gün çevrede garip 
adamlar dolaşmaya 

başlayınca baban daha 
güvenli bir yere gitmiş 
ve on beş gün durumu 

anlamak için ikimiz evde 
kalmıştık. gelmezlerse 
baban geri dönecekti. 

gelmemişlerdi, babanın 
geri dönmesini bekleyip 

öyle gelmişlerdi
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de suratıma bir tokat atıp beni kovmuş-
tu. polislik, karakolluk olmamak için 
olay çıkmaması gerekiyordu. sessiz-
ce ayrılıp gitmek için koridora çıkınca 
olaya tanık olan hastabakıcı kadın ağla-
yarak ne olur gitme kızım sokakta ölür 
kalırsın, hem elbisen kan içinde, araba-
lar seni almaz deyince geri dönmüştüm. 
cumartesi günü yaşlıca bir doktor gelip 
tekrar muayene edince maalesef bebe-
ğin kalp atışları duyulmuyor, zaten ka-
kasını da yapmış bu durumda seni kur-
tarmamız için acil sezaryene alıyoruz, 
yakınından imza almaya vaktimiz yok 
demişti. 

cumartesi öğleden sonra kendime gel-
diğimde doktor, bir kızın oldu demişti. 
görmek istemiştim, yakının getirdiğin-
de görürsün demişti. iki saat sonra has-
tabakıcı al oğlunu deyip seni kucağıma 
verince almak istememiş, itiraz etmiş-
tim, çünkü az önce kızım olduğunu söy-
lemişlerdi. öylece kalakalmıştım. seni 
tutmakta zorlanıyordum, dikişlerim acı-
yordu, mor siyah arasıydı rengin, oda-
daki diğer kadınlara sormuştum, yeni 
doğunca böyle mi olur bebekler, sizin-
kilere bakabilir miyim diye. cevap bile 
vermemişlerdi, biraz sonra abla gelmiş-
ti. meğerse doğumun gecikeceği haberi 
üzerine hastaneye kimseyi gönderme-
mişler boşuna ortalıkta insan dolaşma-
sın diye. doğduğunda seni teslim ede-
cek kimse bulamadıklarından ameliyat-
hanede unutmuşlardı, kordon dolandığı 
için de baygın olduğundan sesin de çık-
mamıştı. abla ameliyathanenin kapısına 
gelip seni istediğinde biz onu sahibine 
verdik demişler. bebek kayboldu diye 
ağlayarak hastanede dolaşmış, tekrar 
gelip sorunca durum anlaşılmıştı. seni 
emzirmeye başlamıştım artık. ertesi gün 
babanın yakalandığı haberi gelince do-
nup kalmıştım. sütüm kesilmişti. sonra 
haberin yanlış olduğu ortaya çıkmış-
tı. doktora sütümün birden kesildiğini 
söyleyince biz burada süt garantisi mi 
veriyoruz diye terslemişti. diğer kadın-
lara iyi davranan doktor beni namuslu 

kadın olarak görmediği için aşağılıyor-
du. birkaç gün daha hastanede kalmak 
zorundaydım. ablayla başka bir arkadaş 
nöbetleşe uğrayıp gidiyorlardı, hastane-
de fazla kalmamaları gerekiyordu.

çıkış işlemleri için ödeme yapılacak-
tı ama sezaryen parasının bulunması 
mümkün değildi. yatış işlemlerini ya-
pan arkadaş yanıma gelip durumu an-
latmış ve kaçarak gitmekten başka yol 
olmadığını söylemişti. ben tarif edilen 
yere gidip içinde babanın beklediği 
taksiye binerken diğer arkadaş da seni 
getirmişti.

eve geldiğimizde baban ayakkabılarını 
çıkarmadan seni yatağa bırakıp kapıya 
yönelince bakkala gideceğini sanmış-
tım. hemen istanbul’a gitmesi gerekti-
ğini söyleyince şaşırmış kalmıştım. ev 
çok soğuktu, yemek yoktu, yürürken 
bile zorlanıyordum, sana nasıl mama 
hazırlayıp bezini nasıl değiştirecektim. 
sonra aklıma bebeğimi büyütüyorum 
isimli kitap geldi. baban bakkaldan bir 
şeyler alıp bırakmış ve iki gün sonra 
gelirim deyip gitmişti. eğilemediğim 
için bezini zor değiştiriyordum ve sen 
soğuktan morarıyordun. gaz sobası ya-
nıyordu ama gaz bulunmadığı için ida-
reli yakmak zorundaydım. iki gün sonra 
arkadaşlarla birlikte istanbul’dan döndü 
baban. kısa bir süre içinde evi onlara bı-
rakıp ankara’ya gitmemiz gerekiyordu. 
artık ankara’daydık. orada da iki ev de-
ğiştirmiştik. hava kirliliği çok yoğundu 
bronşitin astıma çevirmişti. bir yıl sonra 
nihayet istanbul’a dönmüştük. döndü-
ğümüzde kiraladığımız evi bir ay içinde 

terk etmekle kalmayıp senin de adını 
değiştirmek zorunda kalmıştık, bir süre 
sonra yeni adına alışmıştın. birkaç ay 
içinde yeniden ev değiştirmiştik. yeni 
taşındığımız evde iki yıla yakın otur-
muştuk, bir gün çevrede garip adamlar 
dolaşmaya başlayınca baban daha gü-
venli bir yere gitmiş ve on beş gün du-
rumu anlamak için ikimiz evde kalmış-
tık. gelmezlerse baban geri dönecekti. 
gelmemişlerdi, babanın geri dönmesini 
bekleyip öyle gelmişlerdi.

geldiklerinde üç buçuk yaşındaydın. 
uyuyordun. uyandırdılar. hep birlikte 
şubedeydik. seni bulunduğumuz oda-

ya getirdiklerinde odadan çıkarmaları-
nı söylemiştim, bunları önceden düşü-
necektin diyerek alay etmişlerdi. neyse 
ki bir süre sonra bayılmışım. kendime 
geldiğimde yardımla oturabiliyordum. 
sen de beni tutmaya çalışıyordun. aynı 
gece diğer arkadaşlar da çocuklarıyla 
getirilmişlerdi. sabah olunca memur eş-
liğinde çocukları yakınlarınızın yanına 
bırakacaksınız dediklerinde çok sevin-
miştik. bizi götüren memur ‘tanıdık’tı, 
bizim okuldaki sivil polisti ve beni öyle 
görünce üzüldüğü halinden belli olu-
yordu. yolda giderken sen uyuyunca, 
sol kolumun tutmadığını fark edip seni 
kucağına almış, kolumu boynuma as-
mam için de bir bez parçası vermişti.

seni halana bırakıp hemen ayrılmıştık, 
uyanırsan daha zor olurdu. bizden baş-
ka kimseyi tanımıyordun.

daha sonra öğrenmiştim senin nasıl bir 
boşluğa düştüğünü. adının değiştiğini 
söylemek aklıma gelmemişti. onlar eski 
adınla çağırdıkça bu benim adım değil, 
siz kimsiniz diye sürekli sormuşsun, 
onlar da babanın asıl adını söyleyip biz 
onun ablalarıyız deyince sen ortalığı 
birbirine katmışsın, benim babamın adı 
başka diye. seni metris’e ilk getirdikle-
rinde beni görünce öyle bir kaçmıştın ki 
nizamiyenin kapısında zor yakalamış-
lardı. daha sonra açık görüşte kucağıma 
çekinerek gelmiştin. konuşmakta zorla-
nıyordun. aradan altı ay geçmişti. artık 
birlikteydik, o kadar sıkı tutuyordun ki, 
elim acıyordu. 

bizi götüren memur ‘tanıdık’tı, bizim okuldaki sivil 
polisti ve beni öyle görünce üzüldüğü halinden belli 
oluyordu. yolda giderken sen uyuyunca, sol kolumun 
tutmadığını fark edip seni kucağına almış, kolumu 
boynuma asmam için de bir bez parçası vermişti
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Anneler Galatasaray Lisesi’nin önüne gelene kadar neler yaşadı? Bu toplumda mar-
jinal olarak nitelendirilebilecek özelliklerin neredeyse tamamını nasıl taşıdı?

Cumartesi Anneleri on yıl ara-
dan sonra kayıplarının bu-
lunması için yeniden bir ara-
ya geldi. Daha önce tam 215 

hafta boyunca kaybedilen yakınlarının 
bulunması için her cumartesi Galatasa-
ray Lisesi’nin önünde buluşan Cumar-
tesi Anneleri 1999’da devletin 
kendilerine yönelttiği şiddetin 
dayanılmaz boyutlara gelmesi 
nedeniyle eylemlerine ara ver-
mişlerdi. Ama eylemleri çok ses 
getirdi. Alışılagelenden farklı 
olarak pek çok farklı grubun 
desteğini aldılar. Her ne kadar 
kayıpların çoğu bulunamadıysa 
da, devlet gözaltında kaybet-
mek alışkanlığından vazgeçme-
se de kaybolanların sayısı ciddi 
oranda azaldı. Bunları biliyo-
ruz. Peki anneler Galatasaray 
Lisesi’nin önüne gelene kadar 
neler yaşadı? Hem kadın, hem 
Kürt, hem Alevi, hem de yoksul 
olmak yani bu toplumda marjinal olarak 
nitelendirilebilecek özelliklerin -eşcin-
sel olmak dışında- tamamını taşımak 
nasıldı? 

Kadın olmaktan başlayalım. Kimisi er-
keklerin yanında yüzünü açamaz, konu-
şamaz, yanında erkek olmadan evden 
çıkamaz. Kimisi ev içinde sabahtan 
akşama kadar karşılıksız emek harcar. 
2002-2003 yıllarında annelerle yaptı-
ğım derinlemesine görüşmelerde anne-
lerin sözleri durumu özetliyor aslında. 
Annelerden biri: “Oğlum bazen bana 
derdi ‘anne sen niye kendini savunmu-
yorsun?’ diye. İşte ne bileyim o terbi-
yeyi ben annemden babamdan almışım. 
Yani annem öyleydi, ailelerimiz öyley-
di, biz öyle alışmıştık. Hele de erkeklere 
karşı ben zerre konuşamıyorum. Çok 
utanıyorum... Gerekliyse konuşuyorum. 
Bana konuşmak kalmaz. Çocuklarım 
konuşuyor yanımda, ben konuşamıyo-
rum” diyor.

Bir diğeri ilk gelin gittiği günleri an-
latıyor: “Yaşım 15 idi. Babamın erkek 
çocuğu hiç yoktu. Hep kız çocuktuk. 
15’e girdim everdiler bizi. Kendimiz 
evlenmedik. Everdiler, gittik. Fakir, 
yoksul bir yere gittim. Korkunç bir fakir 

ev. Bizi sanki bir köle gibi kullanırdılar. 
Tek bir evin de bir geliniydim. Şöy-
le bir şey düşünürlerdi. Hani küçükten 
everelim ki hani gittiği yerde ezerlerse 
de baş kaldıramayasın. Ne kocana kar-
şı, ne kaynanana, ne kaynatana, ne de 
anneye babaya karşı. Verirler seni. Ta-
nışmadan gidersin. Biz de öyle olduk. E 
tabii çocuklarımız oldu. Hep saygıylan, 
hoşgörüylen. Hiçbir şeye baş kaldırma-

dık, direnmedik. Köle gibi kullanıldık. 
Ben o zaman şimdi aklıma geliyor, biz 
bir köleymişiz. Yani ben kendimi öyle 
görüyordum, köle olarak. Ondan sonra 
çocuklarımız 4 tane oldu, 5 tane oldu 
çektik geldik buralara.” 

Toplumsal cinsiyete dayalı baskı biçi-
minin hemen devamında yoksulluğun 
kurbanı oluyorlar. Görüşme yaptığım 
annelerin hiçbirinin düzenli bir geliri, 
sosyal sigortası hayatları boyunca olma-
mış. Hemen hemen tamamı İstanbul’un 
varoşlarında yaşıyor ve şehrin hiçbir 
imkânından faydalanamıyorlar. Hem 

yaşları gereği hem de eylemler sırasında 
devletin güvenlik kuvvetleri tarafından 
uygulanan şiddet yüzünden tamamında 
görülen sağlık sorunlarıyla, ekonomik 
yetersizlikler yüzünden ilgilenemiyor-
lar. Hepsi İstanbul’a göç yoluyla gelmiş 
olan bu kadınlar, sadece kadın oldukları 
için değil yoksul oldukları için de insan-
ca bir hayat süremiyorlar.

 Bu da yetmiyor annelerin bir 
kısmı etnik kimliklerinden dola-
yı bulundukları çevrelerde baskı 
görüyorlar. Bazıları etnik kimlik-
leri yüzünden göç etmek zorunda 
kalmış olan bu kadınlar, İstanbul 
içinde de birtakım baskılara ma-
ruz kalıyorlar. Bu baskıların gözle 
görülür yansımaları da var. Ör-
neğin, Asiye Karakoç kendisine 
neden ‘gavur’ dendiğini, asker 
uğurlamalarında neden kapıları-
nın önünde toplanıldığını tüm sa-
mimiyetiyle anlamıyor ve bundan 
rahatsızlık duyuyor.1 Ama buna 
karşı öfkelenmiyor, sadece üzü-
lüyor. 

Tüm bunlar bir hayat ediyor. Türkiye’de 
yaşayan Kürt, yoksul bir kadının haya-
tı. Her görüşmeye gittiğimde başka bir 
hikâye çıksın diye umut ediyorum. Ama 
bu kadınlar için umut yok. Cesaretleri, 
dirayetleri ve fedakârlıkları sayesinde 
eylemler ses getirse de, gözaltında ka-
yıplar azalsa da onlar hâlâ kadın, yok-
sul, Kürt ya da Alevi oldukları için ezi-
liyorlar. Kendisi için bir şey istememek 
anneliğin olmazsa olmaz kurallarından. 
Anne, evladı için var. Cumartesi Anne-
leri de evlatları için var. Zaten evlatla-
rından başka kaybedecek bir şeyleri de 
yok ama tüm bunlar yetmiyormuş gibi 
artık evlatları da yok. Bu hayatların he-
sabını sormak istiyorum ama kimden 
neyin hesabını soracağımı bilmiyorum. 
Bu kadınları eve kapatan kocalarından 
mı, köle gibi kullanan kaynanalarından 
mı, izne tâbi tutan oğullarından mı, si-
gortasız çalıştıran patronlarından mı 
yoksa asker uğurlayanlardan mı? Bu 
yüzden mutsuzum, bu yüzden eylemler 
bana sadece gözaltında kayıpları değil 
en az bunun kadar acı ve can yakıcı baş-
ka şeyleri hatırlatıyor. 

1- Berat Günçıkan, Cumartesi Anneleri, İletişim 
Yayınları, s.52, 1996.

Cumartesi anneleri: On yıl sonra yeniden

Evren Kocabıçak

Cesaretleri, dirayetleri 
ve fedakârlıkları sa-

yesinde eylemler ses 
getirse de, gözaltında 

kayıplar azalsa da onlar 
hâlâ kadın, yoksul, Kürt 
ya da Alevi oldukları için 

eziliyorlar
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Hayatını otoriteye karşı mücadele vermekle geçmiş sayan Nişanyan’ın bizatihi birer 
iktidar sistemi olan aile ve koca hükümranlığına karşı mücadele veren feministleri 
anlamaması en basitinden “işine gelince” kolaycılığıdır

Ortalık yıkılırken “Kavanoz-
dan çıkan cini geriye koyup 
kapağı kapatmanız gerekir-
di.” diyenlere ithaf edilir bu 

yazı... 

Cin kavanozdan çıkalı yüzyıllar oldu. 
Feministlerin, cin olup patriyarkayı ko-
ruyan melekleri çarpmak için çok nede-
ni var.

Politik ilkelerin her gün yeniden sınava 
çekildiği bu topraklarda, unutmak en 
başta kadınlara, sonra da insanlığa karşı 
bir suçtur. Bu nedenle sandık metafo-
ruyla anlatacak olursak, kadın mücade-
lesinin mirasında naftalinler bizim ortak 
belleğimiz, reflekslerimiz, örgütlü du-
ruşumuz oldu hep. Kolun kırılıp yenin 
içinde kalacağı bir anlayışın yarattığı 
“örtü” görmeyi engeller biliyoruz ki. 

2008’in tartışma yaratan konularından-
dı. Siz deyin Bilgi Üniversitesi hocası 
biz diyelim memleketin entelektüelle-
rinden; Sevan Nişanyan vakasını hatırla-

yalım istedik. Hani şu karısını teammü-
den aşağılayan adam-erkek. Haberlerde 
okuduğumuzun bilgisiyle, bir kavanoz 
boku eşine atan adam-erkek... 

Doğal olarak kıyamet koptu. Bazı köşe 
yazarları evliliğe duyduğu alerjiyi ge-
rekçe yaparak “‘Bırakınız didişsinler!” 
diye açıklarken saflar bir kez daha alın-
dı... 

Sevan Nişanyan’a en açık destek ente-
lektüel dayanışma (ki aslında erkek da-
yanışması) adına Etyen Mahçupyan’dan 
geldi. Bunu entelektüel camianın dedi-
kodu malzemesi olmaktan çıkaran ve 
onu politik mecraya taşıyan feministler 
ise yine kol kırılıp yen içinde kalmasın 
dedi. Basın açıklaması yaptı… Bunun 
bir erkek şiddeti olduğunu, buna tavır 
alınması gerektiğini savundu. 

Hayatını otoriteye karşı mücadele ver-
mekle geçmiş sayan Nişanyan’ın bizati-
hi birer iktidar sistemi olan aile ve koca 
hükümranlığına karşı mücadele veren 
feministleri anlamaması ya da kendi 
yaptığına sahip çıkması en basitinden 
“işine gelince” kolaycılığıdır...

Müjde Nişanyan’ın yaşadıkları anaakım 
medyada yer aldıktan sonra, karşı sa-
vunma reflekslerinin “sistemle işbirliği 
yapılıyor” ucuzluğuyla açıklanması da 
tarihsel kan uyuşmazlığının örtbas edil-
mesi değilse nedir? Basının yaşananları 
özünden kopartan pornografik dili de 
ortadadır. Kaldı ki sistem dışı feminist-
lerin bu topraklarda ezilenlerle dayanış-
ma politikası da biraz arşiv çalışmasıyla 
tazelenecek bir bilgidir. 

Politik bir talep olarak Sevan Nişan-
yan Agos gazetesinde yazmamalı çağ-
rısı hemen yankısını buldu o dönemde. 
213 feministin imzaladığı bir kınama 
metni öncelikle gazetenin genel yayın 
yönetmeni Etyen Mahçupyan’a iletildi. 
Mahçupyan “Nedir ki bunca saldırının 
maksadı? Size ne sağlayacak?” diye so-
rarken belli ki gizli bir ajandamız oldu-
ğuna dair paranoyalar taşıyordu.

İnsan olan beri gelsin derken 
“insan=adam” yani “erkek=insan” insan 
algısı nasıl da kendisini dışa vuruyor..

Nasıl oluyor da Sevan Nişanyan temsil 
ettikleri nedeniyle korunması gereken 
kişi olurken, Agos’un çalışanı feminist 
bir kadının (Nuran Ağan) Mahçupyan’ın 
yazdıklarını protesto ederek istifa etme-
si hazmedilemeyen bir durum oluyor?

Sevan Nişanyan gazetede kaldı. Ve ya-
zılarına devam etti. Feminist bir kadın 
ise gazeteden ayrıldı.  

Batı yakasında değişen bir şey yok!

Candan Yıldız

Sadece basın dünyası değil mu-
halif kesimler yeni “farklı” bir 
gazete diyerek yola çıkan Taraf 
gazetesini merakla bekler oldu. 

Dedikodular art arda duyulmaya başlan-
dı. Kadrosu, köşe yazarları, transferler 
“Bakalım nasıl olacak?” dedirtti. Heyhat 

durum kadınlar açısından bakıldığında 
yine bir hüsrandı. Hem Sevan Nişanyan, 
hem onu destekleyip Agos’un emektarı 
kadınların gitmesine neden olan Etyen 
Mahçupyan Taraf gazetesine köşe yaza-
rı olmuştu… 

Balık baştan kokar misali bardağı taşı-
ran son damla da gecikmedi. Gazetenin 
Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan 

köşe yazısında gazetesinde yazan sos-
yalistlere yönelik bir benzetme yaptı ve 
şu satırları yazdı: “Bizim gazetenin çok 
ilginç ve övündüğümüz bir yazar kadro-
su var. Nabi Yağcı, Roni Margulies, Oya 
Baydar gibi sıkı sosyalistler de yazıyor 
burada. Her ne kadar Roni’yle Oya’da 
‘liberallerin’ arasına ‘düşmekten’ dola-
yı zaman zaman hafifçe Türkan Şoray 
filmlerini andıran ‘pavyondaki namuslu 

“Adalet” yine erkeklerden yana çalışıyor

Deniz Gökçe

Bir gazetenin genel yayın yönetmeni patriyarkal sistemin bir parçası olan pavyona 
gönderme yaparken ve gazetesinin yazarlarını oraya “düşüren” bir metafor kurarken 
aklından geçen nedir acaba?
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kadın’ huzursuzlukları tezahür etse de 
burada sağlam bir ‘solculuk’ tartışması 
yaşayacağımızı ümit ediyorum.”

Elbette medyadaki erkek egemen yapı-
lanma cinsiyetçi yaklaşımı yeniden üre-
tiyordu. Basında bu sistemin bir deva-
mını sağlayan eril dilin kullanıldığı da 
sıkça ortaya çıkan bir gerçek. Taraf’taki 
cinsiyetçi işbirliğinin açık vermemesi 
beklenemezdi. Altan’ın yazısının üze-
rinden çok geçmeden “Pavyondaki na-
muslu kadın” benzetmesinde ismi geçen 
yazar Oya Baydar “Pavyondaki kadının 
vedası” yazısıyla ayrıldığını açıkladı… 
Böylece yine bir gazetede yaşanan cin-
siyetçi saldırı karşısında korunan erkek, 

giden ise kadın oldu… 

Baydar yazısında “Taraf’ta yazma ma-
ceram boyunca ki pek uzun değil, pav-
yonda çalıştığım izlenimine hiç kapıl-
madım kaldı ki, insan her yerde kendi 
iç tutarlılığını ve ‘namusunu’ koruyarak 
çalışabilir. Altan’ın bence çok talihsiz 
‘pavyonda çalışan namuslu kadın’ teş-
bihinden buram buram yükselen erkek 
iktidar dilinin de içimi ürperttiğini itiraf 
etmeliyim.” diyor.

Bir yazar patriyarkal sistemin bir par-
çası olan pavyona gönderme yaparak, 
yazarlarını oraya “düşüren” bir metafor 
kurarken aklından ne geçer acaba? Bu 
metaforları kullanarak eril dili nasıl ye-

niden ürettiğini görmez mi? 

Baydar, Radikal Gazetesi’ne verdiği rö-
portajda aslında ayrılmasına neden olan 
eril dile ilişkin eleştirilerini ve Altan’a 
yanıtını net şekilde verdi. “Militarizm 
tam da erkek iktidarının sonucudur; 
iktidar diliyle özgürlük mücadelesi ve-
rilmesini yadırgadım, ilerde daha da 
ağır bir üsluba muhatap olmamak için 
zamanında ayrıldım. Ayrıca, Altan’ın 
bahsettiği ‘Pavyondaki namuslu kadın’ 
huzursuzluğunu da hiç duymadım. Han-
gi pavyonda çalıştığımı biliyordum ve 
benim tercihimdi.” 

DNA’yı görünür kılan görünmez 
bilim kadını: Rosalind Franklin

1950’ler, pek heyecanlı bilim 
dünyası için oldukça önem-
li bir on yıl oldu. DNA’nın 

yapısını çözen(!) iki genç adam James 
Watson, Francis Crick ve Maurice Hoca, 
1962’de prestijli mi prestijli bir Nobel 
Bilim Ödülü’ne kondu! Neden mi önem-
liydi DNA’nın şekli bu kadar? Çünkü üç 
önemli soruya cevap veriyordu: kendini 
nasıl replike ettiği, kalıtsal özellikleri 
nasıl taşıdığı, nasıl mutasyona uğradığı.

Türkçesi; insanlığın kendine olan mera-
kını gidermesinin ve kalıtsal hastalıkla-
rını çözebilmesinin yolu, DNA ipliğinin 
fiziksel yapısını çözmekten geçiyordu. 
Çünkü DNA molekülü işlevselliğini 
yapısından alıyordu. DNA’nın fiziksel 
yapısının keşfinin birkaç yıl öncesine 
kadar kalıtsal materyalin, yani “gen”in, 
henüz hangi molekül olduğu tartışılıyor-
du. Bilim dünyası, protein molekülünün 
gen olmasına, DNA molekülünden daha 
çok ihtimal tanıyordu. 1950 öncesi ya-
pılan çeşitli deneylerle DNA’nın kalıtsal 
madde olduğunun kanıtlanmasının ar-
dından geriye kalan kalıtsal özellikleri 
nasıl taşıdığı sorusunu cevaplayacak 
olan bilmecenin anahtarı DNA ipliğinin 
fiziksel yapısındaydı. İşte bu denli öne-
me sahip olan bu buluşun öncesi de var 
elbet, “gün yüzü gibi” saklı:

Zooloji mezunu bir ornitolog (kuşbilim-
ci) olan James D. Watson, 1950 öncesi 
biyokimya çalışıyordu. Ağır ve sıkı-
cı kimya formüllerinden kaçmanın bir 
yolunu ararken, Erwin Schrödinger’in 
“What is life?” adlı kitabıyla ve katıldı-
ğı bir konferansta İngiltere’deki King’s 
College’da çalışan Maurice Wilkins 

ile tanıştı. Wilkins, konferansta X-ışını 
kırınımı ile alınmış bir DNA fotoğrafı 
sundu. Ancak bu fotoğraf, esasında bir 
kristalograf olmayan Wilkins tarafından 
çekildiği için, bırakın DNA’nın yapısını 
modellemeye, bir tahmin üretmeye dahi 

yaramıyordu. Yine de, ünlü olmanın yo-
lunun bu fotoğrafları elde edip üzerine 
çalışmaktan geçtiğini sezen Watson’u 
heyecanlandırmaya yetmişti. Konferans 
sonrasında, bir yandan beraber kafa yo-
rabileceği bir çalışma arkadaşı arayıp 
Francis Crick ile tanışırken, bir yandan 
da Maurice Wilkins’i nasıl tavlayacağı-
na, elindeki fotoğrafa nasıl ulaşacağına 
kafa yoruyordu. Bu yüzden, konferansta 
tanıştırdığı kızkardeşinin, Wilkins üze-
rindeki etkisini hoşnutlukla karşılamıştı. 
Ünlü olmasının yolunu açacaksa, kızkar-
deşi üzerindeki “denetimini” bir kenara 
bırakabilirdi.

Öte yandan, King’s College’da araştır-
macı ve okutman olan Maurice Wilkins, 
Rosalind Franklin adında genç bir kris-
talograf ile çalışıyordu. Rosalind’e olan 
aşkının önüne geçemediği, geçimsiz bir 
ilişkileri vardı. Üniversite laboratuva-
rındaki dinlenme odalarından erkekler 
için olanın, kadınlar için olandan daha 
lüks olmasından yakınan; eşit konum-
da olduğu erkek çalışma arkadaşlarının 
yanında asistan muamelesi görmesinin 
ve çalışmalarındaki emeğinin hakkının 
teslim edilmemesinin karşısında çok net 
sınırlar çizen “Rosy” ile iyi geçinmek 
için erkeklik denen şeyin nimetlerini bir 
parça olsun sorgulamak gerekiyordu.

Rosalind Franklin, henüz 15 yaşınday-
ken bilim kadını olmayı kafasına koy-

Rosalind Franklin... (erkeklerin) bilim tarihinin en heyecanlı hikâyelerinden birinin, 
en hüzünlü (kadın) kahramanı... Ortada tarih varsa erkeğe, hüzün varsa kadına aittir 
zaten; şaşmamalı

İsmigül Şimşek
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muş; onun, yardım kuruluşları için ça-
lışan bir sosyal güvenlik uzmanı olması 
gerektiğini düşünen babasını ikna etmeyi 
başarmıştı. Fiziko kimya doktorasını ta-
mamlayıp çeşitli çalışmalara katıldıktan 
sonra, Paris’e giderek X-ışını kırınım 
yöntemleri üzerine çalıştı. Bu yöntemi 
DNA’da kullanmak üzere İngiltere’ye 
dönen Rosalind ve Maurice’in yolları, 
King’s College’da buluştu. Bir tür asit 
olan DNA’nın varlığı son 60 yıldır bi-
liniyor olmasına karşın; yapısının, ge-
netiğin anahtarı olduğu bilinmiyordu. 
Ta ki, Rosalind Franklin, kendi yönte-
miyle, yani X-ışını kırınımı yöntemiyle 
DNA fotoğraflarını çekmeye başlayana 
ve sonrasında, M. Wilkins, onun fotoğ-
raflarını habersizce alıp Watson-Crick 
ikilisiyle paylaşıncaya dek. Watson ve 
Crick’in, Franklin ve Wilkins’ten ba-
ğımsız yürüttükleri çalışmalarında, 
Franklin’den çaldıkları fotoğrafları gö-
rünce yaşadıkları şoku Watson, ünlü ki-
tabı “İkili Sarmal”da “Ağzım açık kaldı 
ve nabzım hızlanmaya başladı” diyerek 
anlatmaktadır. Bunca zaman iddia ettik-
lerinin aksine, DNA sarmalını oluştu-
ran üç temel yapıdan, fosfat gruplarının 
sarmalın dış yüzünde, dizilişi kalıtsal 
özellikleri belirleyen bazların ise içeride 
olduğunu gördüler. Üstelik bu, ilk olarak 
1952’de, yani bir yıl önce, çalışmaları-
nın sunumu niteliğinde verdiği bir semi-
nerde, Franklin’in ortaya attığı iddianın 
ta kendisiydi. (O zaman kendisiyle dal-
ga geçen Watson, onu bilimsel muha-
tap olarak bile almayıp, saçlarından ve 
kıyafetlerinin zevksizliğinden tutun da 
geçimsiz, haddini bilmez bir insan olu-
şuna kadar atıp tutarak kadınlığı üzerin-
den aşağılamaktan da geri kalmamıştı.) 
Fotoğrafları inceleyip üzerine düşün-
düklerinde, DNA’nın gerçek yapısına 
birer bilimsel dayanak oluşturduklarını 
fark ettiler ve buluşlarını hemen bilim 
dünyasıyla paylaşarak DNA’nın yapısını 

keşfeden olarak tarihe geçtiler. 

Rosalind Franklin’i ise, 1956 yazında 
yumurtalık kanseri karşıladı. İki yıl son-
ra, 37 yaşında hayata gözlerini yumana 
dek bilimsel çalışmalarına devam etti. 
Ne evlenmeyi ne çocuk sahibi olmayı 
düşünmüştü. Kaderin cilvesi midir bi-
linmez; hayatını adadığı bilimsel çalış-
malar ve X-ray ışınları tarafından hediye 

edilen bir kanserle veda etti hayata.

Franklin’den çalıntı fotoğraflar ve onun 
molekülün yapısı hakkında paylaştığı 
bilgiler üzerine kurdukları DNA model-
leriyle J. Watson, F. Crick ve M. Wilkins 
1962’de Nobel Tıp Ödülü’ne layık gö-
rüldüklerinde, Franklin’in adı bile anıl-
madı. Neden olarak, kimi çevreler öl-
müş kişilerin ödüle aday gösterilemeye-
ceğini, kimi çevreler de Nobel Ödülü’nü 
en fazla üç kişinin alabileceğini göster-
dilerse de bugün bilim çevreleri, DNA 
çalışmaları üzerinde Franklin’in önemli 
katkıları olduğunu ve öncü çalışmalar 
yaptığını kabul ediyor. Brenda Maddox, 
Franklin için “Kristallerin fotoğraflarını 
(ancak) o çekebildi ve yorumlayabildi. 
Eli ve zihnini birlikte kullanmakta özel 

bir dehası vardı” derken; Watson kitabı-
na yıllar sonra Franklin’e hakkını teslim 
eden bir sonsöz ekliyor. Ne bilim dünya-
sını, hayatımızı karartan cinsiyetçilikten 
arındırmaya ne de emeğine el konmuş 
bir kadının hakkını teslim etmeye yarı-
yor bu sonsöz; ancak bir parça hüzün-
lendirip, bir parça rahatlatıyor:

“Bu kitapta adı geçenlerin hemen hep-
si hayatta ve bilimsel çalışmalarını sür-
dürmekte. Bu insanların hepsi de farklı 
hatırladıkları olay ve ayrıntıları belir-
tebilirler. Bir tek talihsiz insan dışında: 
Rosalind Franklin, 1958’de henüz 37 
yaşındayken öldü. Kendisi hakkındaki 
ilk izlenimlerim gerek bilimsel gerek 
kişisel planda (bu kitabın daha önceki 
sayfalarına da yansıdığı gibi) genellik-
le yanlış olduğu için, burada Rosy’nin 
başarılarına dair bazı şeyler söylemek 
istiyorum. Kings’te yaptığı X-ışını ça-
lışmalarına giderek daha da olağanüstü 
bakılıyor. Yalnızca A ve B biçimlerini 
çıkarmış olması bile ününü sağlamaya 
yeter. 1952’de Patterson yöntemini kul-
lanarak fosfat gruplarının DNA dışında 
olduğunu göstermesi daha da büyük bir 
başarıdır. Daha sonra Bernal laboratu-
varına geçtiğinde sarmal yapı konusun-
daki nitel görüşlerimizi kesin bir nicel 
tabloya dönüştürmüştür. Temel sarmal 
parametreleri belirlemiş; ribonükleik 
zincirin merkezi eksenle molekülün dış 
kenarının tam ortasında olduğunu yine o 
bulmuştur.”

“O sıralar ABD’de olduğum için kendi-
sini Francis kadar sık görmedim. Rosy, 
Francis’e sık sık akıl danışmak veya iyi 
bir şey yaptığında Francis’in mantığıy-
la uyuşup uyuşmadığını görmek için 
gelirmiş. Artık önceki didişmelerimizin 
tüm izleri silinmişti. İkimiz de Rosy’nin 
kişisel dürüstlük ve soyluluğunu kabul 
ediyor ve akıllı bir kadının, kadınları 
ciddi düşünce işlerinin dışında bir eğ-
lence aracı olarak gören bilim dünyasına 
kabul edilebilmek için verdiği mücade-
leyi yıllar sonra da olsa kavrıyorduk. 
Rosalind’in örnek cesareti ve sağlamlı-
ğı, kurtuluşu olmayacak derecede hasta 
olduğunu bildiği halde şikayet etmeyip 
son birkaç haftasına kadar olağanüs-
tü çalışmasını sürdürmesiyle hepimizi 
duygulandırdı.” 

___________________

Kaynakça:

İkili Sarmal DNA Yapı Çözümünün 
Öyküsü, James Watson, Tübitak 
Yayınları, İstanbul, 1993.

Rosalind Franklin: The Dark Lady of 
DNA, Brenda Maddox, Perennial, Har-
perCollins, 2003.
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Dosyamızın başlığında sözünü ettiğimiz “ücretli/ücretsiz emek 
kıskacı” patriyarkanın çağdaş biçiminin ayırt edici özelliklerin-
den birisi. Bu kıskacın günümüzde ücretli emek alanındaki so-
mut tezahürü, kadınlar için öngörülen esnek çalışma biçimleri. 

Dosyamızdaki yazılarda bu esnekliğin, kadınların karşılıksız emeğinin 
sürekliliğini sağlamaya hizmet ettiği ortaya konuyor.  Esnek çalışmanın 
farklı alanlarda kadınlar açısından yarattığı sonuçlara bakılırken iş ve 
aile yaşamını uyumlulaştırma politikaları feminist bir süzgeçten geçirili-
yor.  Ücretli kadın emeği açısından belirleyici konumdaki karşılıksız ev 
emeği dosyanın diğer ayağını oluşturuyor.  Ev emeğinin ücretlendiril- 
mesi ise, bir yandan görünmeyen emeği açığa çıkarması diğer yandan 
cinsiyetçi işbölümünü sürekli kılması açısından ele alınıyor. Kadınların, 
iş ve ev yükünü bir arada nasıl taşıdığına dair öznel anlatımlar ve farklı 
sosyal çevrelerden kadınlarla ev işleri üzerine yapılan görüşmeler dos-
yadaki tartışmaya eşlik ediyor.

Ücretli/ücretsiz emek kıskacında kadınlar
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2000’lerin Türkiye’sinde AKP iktidarı ile birlikte çokça tartışılan bir mit var: Sadaka 
ekonomisi veya bu ekonominin daha Marksist bir açıklaması olarak sunulan başka 
bir tanımlayanı: Cemaat kapitalizmi

2000’lerin Türkiye’sinde 
AKP iktidarı ile birlikte 
çokça tartışılan bir mit 
var: Sadaka ekonomisi 

veya bu ekonominin daha Marksist bir 
açıklaması olarak sunulan başka bir ta-
nımlayanı: Cemaat kapitalizmi. Bu iki 
kelimenin ekonomi politik tartışmala-
rındaki yeri feministler açısından res-
men dudak uçuklatıyor. Çünkü her iki 
kavramın da dayandığı temel öğenin 
yani “kadın”ın adı yok. Kadının gö-
rünmeyen emeği, yeniden üretim faali-
yetleri ve “kutsal” ailenin adı var ama 
kadının adı yok. Lakin tartışmanın so-
mut olgularında tek tek “kadın”ın geç-
mediğini söylemek haksızlık olur. Bu 
tartışmada devlet ve sermayenin kadına 
yönelik ayrımcılıkla mücadelesinden 
çok daha şiddetli bir ihtiyaç açığa çıkı-
yor. Bu ihtiyaç, patriyarkal kapitalizmin 
güvencesizleştirdiği kitleler için yeni bir 
mit ihtiyacıdır. “Kadının güçlendirilme-
si”, “kadın girişimciler” yaratılması da-
hil sosyal güvenlik ve kadın konulu çok 
tumturaklı ve iç ferahlatan ifadelerin 
nedeni de bu mitin, yani “sosyal” kapi-
talizmin olabilirliğidir.

Fakat sosyal kapitalizm vurgusu yapan 
kesimlerin sermayenin zihniyet dünya-
sından ayrı bir fona, pardon! tona sahip 
olamadığı açık. Bu minvalde cemaatçi 
kapitalizmin arka planı, sosyal kapi-
talizmcilerin ve cemaat ekonomisine 
savaş açanların düşündüğünün aksine 
yeni bir sürecin ürünü değil. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası gelişen ve 1970’lerin 
sonuna doğru çözülmeye başlayan “re-
fah devleti” mitinin ortadan kalkmasıyla 
“sosyal güvenlik” ve emek süreçlerinde 
yaşanan değişimin sonuçlarına dayanan 
bir süreçten söz etmek gerekiyor. Yeni 
sağın siyasi ve ekonomik pratikler bü-
tünü ile birlikte oluşan yeni sosyal gü-
venlik mekanizması, sosyal kapitalizm 
söyleminin temel mekanizmalarından 
birini oluşturuyor. Sosyal güvenlik 
mekanizmasındaki bu değişim emek 
gücünün yeniden üretim mekanizması 
ve dolayısıyla kadınların “görünmeyen 
emeği” ile yeniden kuruluyor. Bu me-
kanizmaya daha yakından baktığımız-

da, esnek emek sürecinin üç veçhesi ile 
karşılaşıyoruz. Bunlar, bu sürecin yarat-
tığı güvencesizleşme ve enformelleşme-
nin yarattığı “emeğin feminizasyonu”, 
emek-sermaye ilişkisinde yaşanan tam 
bağımlılık ve kadın bedenine yönelen 
denetim mekanizması ve sosyal güven-
lik sisteminde yaşanan değişimle birlikte 
“pasif” sosyal güvenlik mekanizmaları-
nın dayanışma ağları ile kurulmasıdır. 

21. yüzyılın endüstriyel ilişkilerde ya-
rattığı en önemli değişim, sosyal anlaş-
malar ve toplu pazarlıkların yerini alan 
patronaj ilişkileridir. Bu ilişkiler, “güve-
ne dayalı ilişkiler” dolayımında kurul-
maktadır. Toplu pazarlık yerini bireysel 
pazarlığa bırakmaktadır. Bu dönem işçi-
lik maliyetlerinin azalmasının ötesinde 
işçi-işveren ilişkisinin formu değişmiş-
tir. Yazılı ve yasal işçi-işveren ilişkileri 
yerini akrabalık ve hemşerilik ilişkileri 
ile örülü yüz yüze ilişkilere bırakmak-
tadır. 

Muhafaza ettiğin kadınlar mı, yok-
sulluğun sürdürülebilirliği mi? 

Neoliberal dönemde kamusal alanın 
daralması, piyasaların etkin işlemesini 
sağlayacak düzenlemelerin yapılması 
söz konusu olmuştur. Türkiye’de neo-
liberal politikaların etkisi, üretim süre-
cinde yaşanan dönüşüm kadar emeğin 
yeniden üretim sürecinde de önemli bir 
kırılmaya neden olmuştur. Güvencesiz-
lik, emek süreçlerinin en önemli belir-
leyeni ve sınıfın halleri bakımından en 
dikkat çekici olgularından biri olmaya 
başlamıştır. Emeğin yeniden üretilme-
sinde güvencesizlik olgusuyla beraber 
daralan sosyal güvenlik şemsiyesi, yeri-
ni kadınların araçsallaştırıldığı bir sos-
yal güvenlik algısına bırakmıştır. Sosyal 
güvencenin devlet eliyle sağlanmasın-
da, kapitalizme borç ilişkisi ile bağlanan 
yeni proleterler içinde kadının kurduğu 
sosyal dayanışma ağlarının kullanılması 
söz konusudur. 

Türkiye’de uygulanan iktisat politika-
larının emek gelirleri üzerinde zorlayıcı 
etkide bulunması, özellikle ekonomik 
kriz dönemlerinde, kentlerde yaşayan 
yoksul ailelerin geçim stratejileri geliş-
tirerek, krizin olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırma çabası içine girmesine neden 
olmaktadır. Ücretlerin yaşam standartla-

rının altında kaldığı, aile geçimini sağla-
yamadığı bu dönemde geliştirilen geçim 
stratejileri, emek gücünün yeniden üre-
timinde özelleştirilen sosyal hizmetlerin 
yerini dolduracak niteliktedir. Bu stra-
tejiler, ev içi üretimden, pazara dönük 
ev eksenli üretime, işgücü piyasalarında 
ikinci iş olarak kayıt-dışı çalışmadan, 
cemaat ilişkileri ile sağlanan sosyal da-
yanışmaya uzanan pek çok farklı alter-
natifi içinde barındırmaktadır. 

Yaşanan süreçte kadının ücretli ve ücret-
siz emeğinin aynı zamanda sermayeye 
tam bağımlı kılınması sosyal kapitaliz-
min görünmeyen yüzüdür. Sosyal kapi-
talizmin yoksullukla mücadelede, yok-
sul kadınlar arasında kurulan dayanışma 
ilişkilerini kullandığı bilinmektedir. Bu 
ilişkiler geleneksel kadın rolünü yeni-
den üretirken, kadının dayanışma, bir-
likte hareket etme, özverili olma yönün-
de güdülenmesi ile dayanışma ağlarının 
piyasa içine çekilmesi, mikro kredinin 
finansal amaçları ile uyumludur. Kadın, 
emeği üzerinden tanımlanırken, ‘kadı-
nın özgürleşmesi/güçlenmesi/girişimci 
olması’, piyasa mekanizmasının sınırla-
rının genişletilmesi ve bu ilişkilerin pi-
yasada metalaşması ile söz konusu ola-
bilmektedir. Yoksullukla mücadele ede-
cek kesimler için “kadın”, emeğinin de-
ğerini piyasada arayan ve “çaresizliği”ni 
paraya çevirebilen bir nesne konumuna 
sürüklenmiştir. Bu arayış sadece yok-
sulluk sorununu çözümlenmesini sağ-
lamamaktadır. Ayrıca sistemin yeniden 
üretilebilmesi açısından esnek sermaye 

Sosyal haktan sadaka mitine değişen ne?

Başak Ergüder

DOSYA
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birikim sürecinin önünde önemli bir 
engel olan emeğin, bütün kesimleri ile 
patriyarkal kapitalizme bağımlılığı borç 
ilişkisi ile sağlanmaktadır. 

Özgür olmayan                                                                                           
girişimci yoksul kadın

1980 sonrası sayısı artan dayanışma 
kurumları da sosyal mekanizmanın en 
önemli parçalarından biri olarak değer-
lendirilebilir. Parasal yönü ağır basan 
“dayanışma/sosyal yardım” mekanizma-
sı; hayırsever zenginler sınıfının yoksul 
kesimlere nedense kadınlar aracılığıyla 
ulaşmaya çalıştığı, aynı zamanda kadın-
lar adına konuştuğu bir alandır. Çoğu 
zaman kültürel/sosyal değerlerin yeni-
den üretilmesi ile oluşan mekanizmanın 
belediyelerden, sosyal yardım kuruluş-
larına, vakıflara kadar pek çok kuru-
mu içerdiği görülmektedir. Borçlanma 
ilişkisi, enformelleşen emek süreçleri 
ve yeni güvencesizler ordusu ile sosyal 
yardım fenomeni arasında çok güçlü 
bağlar var. Üstelik bu bağların siyasetle 
ilişkisi iktidar vaadinde “sosyal adalet” 
diyenler için sosyal adalet kurmayan 
mekanizmalarla oy avcılığına çıkmak 

olabiliyor. Türkiye’de mikro kredi uy-
gulamasını yürüten, AKP Milletvekili 
Aziz Akgül’ün başkanı olduğu Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı’nın, Grameen Ban-
kası ve Diyarbakır Valiliği ile yürüttüğü 
Mikro Kredi çalışmasının Güneydoğu 
Anadolu’da yaptığı işler (!), küresel ser-
mayenin sınırları içinde gerçekleşiyor. 
500 liralık yoksulluk kredileri ile “gi-

rişimci” kılınan kadınların kimi zaman 
borçları ödemesi mümkün olamıyor. 
Bölgeye yönelik istihdam politikaları 
yerine, adeta “süründürebilir/öldürmez” 
yoksullukla mücadele anlayışı, aynı 
sosyal yardım kuruluşunun başka bir 
bölgede erzak dağıtımı yapmasına ve bu 
kuruluşun başkanının hem siyasal hem 
de akademik çevrelerde “yoksullukla 
nasıl mücadele edilir” üzerine konuşma-
sı kabil olabiliyor. Piyasa disiplini içinde 
bazı düzenlemelerle yoksulluğu ortadan 
kaldırmadan, emeğin yeniden üretim 
faaliyetlerini piyasalaştırarak sürdüre-
bilir hale getirmesi ancak patriyarkal 
kapitalizmin işi olabilir… Tartışmanın 
sosyal politika cephesindekilere sormak 
gerekir: Hangi kadın hangi kredi ile iş 
kurarak koca dayağından, mahalle bas-
kısından, çocuk bakımından, namus ci-
nayetlerinden, aile içi şiddetten ve ikinci 
sınıf vatandaş olmaktan kurtulabilir? Ya 
da daha iktisaden sormak gerekir: Hangi 
kadın bütün bu mekanizmalarla sürekli 
ve güvenceli bir gelir elde edebilir? 

Neoliberalizm kadınlara nasıl değer? 
SSGSS yasası ve istihdam paketi
Sonuçta, kimi kadınlar ailenin himayesine (ya da şiddetine) terk edilirken, kimi kadın-
lar da ‘soyut/eşit/özerk’ bireyler olarak piyasanın içine itiliyor

Feminist politika, sosyal devlet 
uygulamaları gündemdeyken, 
bunların varsaydığı ‘cinsiyet-
siz bireylerin soyut eşitliği’ 

kavramını sorunsallaştırdı: Zaten cinsi-
yetli olan bir sistem içerisinde, bu tip 
ilkelerin insanların gündelik hayatları-
na gerçek bir eşitlik olarak tercümesi 
imkânsızdı. Feministlerin vurgusu, bu 
mantık çerçevesinde kadınların karşı-
lıksız ev emeğinin görünmez kılınması 
üzerinde oldu. 

Bugün ise, neoliberal politikaların ha-
yatlarımıza giderek artan müdahalesi 
karşısında, tartışma bu boyutun çok 
ötesine geçmiş durumda: Kadınların ev 
içi emeği giderek daha fazla sömürü-
lüyor; evin dışında çalışma imkânları 
azalırken, çalışma koşulları da kötüle-
şiyor.

Sosyal hakların ‘budanması’ anlamın-

da neoliberalizm, dünyanın her yerinde 
etkili olsa da, bu politikalar bağlama 
göre farklı şekillerde hayata geçiriliyor. 
Türkiye’de bunların tırmanışının kabul 
edilebilir kılınması, AKP hükümetinin 
muhafazakârlık kalkanı altında müm-
kün oldu. Söylemsel seviyede dine ve 
cemaat ilişkilerine yapılan vurguya, 
geçtiğimiz Ekim ayında yürürlüğe gi-
ren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası (SSGSS) yasası ve geçen Ha-
ziran ayında açıklanan yeni teşvik ve 
aktif istihdam paketi gibi devlet yaptı-
rımları eşlik etti.

Bunlar elbette kadınların hayatlarına, 
erkeklerinkine olduğundan farklı şe-
killerde etki ediyor; her özel durumda 
her kadının hayatına farklı şekilde etki 
ettiği gibi. Fakat genel olarak iki ana 
eksenden söz etmemiz mümkün: Kimi 
kadınlar çalışma yaşamından dışlanır-
ken, kimilerinin bunun içine çekilmesi 
söz konusu. 

Aile hayatına atfedilen değer ve ka-

dının aile içindeki ‘yuvayı yapan dişi 
kuş’ konumunun verili kabul edilmesi 
yeni değil. Fakat artan işsizlik koşul-
larında, haneye ek gelir getirmek ama-
cıyla kadınların büyük çoğunluğu ev içi 
yeniden üretim faaliyetlerinin yanısıra 
artan sayıda enformel işlere katılmak 
zorunda kalıyor. Bu güvencesiz işlerin 
içerisinde kadınlar en fazla ev işinin 
uzantısı niteliğindeki temizlik, bakıcı-
lık, evde üretilen küçük ürünlerin sa-
tışı vb. işlere hapsoluyor. Öte yandan, 

Ayşe Toksöz
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kreş hakkı, doğum izni gibi kimi sosyal 
hakların var olmaması/uygulanmama-
sı, kadınların önünde iş gücü piyasası-
na katılmada caydırıcı etkenler olduğu 
gibi, işverenler tarafından da ücretleri 
düşük tutmak ve hukuksuz işten çıkar-
malar için gerekçeler olarak kullanılı-
yor. Aktif istihdam paketi kapsamında 
ise, sanayide öncelik kazanan teknoloji 
yoğun üretim için gerekli işgücü eğitim 
politikalarının erkek işçilere ait görül-
düğü, kadınlara ise yine ev işinin uzan-
tısı niteliğindeki emek yoğun işlere uy-
gun eğitimin reva görüldüğü ortada.

Bunun yanı sıra, SSGSS yasası ile 
sosyal haklar yalnızca formel çalışan-
lar üzerinden tanımlanıyor; ev-eksenli 
çalışanlar, gündelikçiler, tarım işçileri 
gibi pek çok kadınsa sosyal güven-
lik sisteminin tamamen dışına itiliyor. 
Bu uygulamaların yürürlüğe soktuğu 
primler, katkı payları ve ek ücretlerle 
eğitim, sağlık, emeklilik giderek maddi 
yükünü ‘birey’in karşıladığı, satın alı-
nan birer hizmete dönüşüyor. Eğitim ve 
sağlıktaki özelleştirme ve taşeronlaş-
tırma, hem kadınların hem de onların 
‘bakmakla yükümlü’ oldukları yakın-
larının bu hizmetlere erişimini güçleş-
tirirken, kadınların ev içi karşılıksız 
emek yükünü arttırıyor. 

Öte yandan, SSGSS, ‘cinsiyete dayalı 
yıpranma payı’ gibi talepleri işitmek bir 
yana, kadın ve erkeklerin emeklilik ya-
şını eşitleyerek ev içi emeği iyiden iyiye 
yok sayıyor. Ayrıca 18 yaşından büyük, 
bekar ve eğitime erişimi olmayan tüm 
kadınları sağlık güvencesinden yoksun 
bırakarak, ne olursa olsun evlenmeye 
zorluyor. Bu durumda, kadınların baba 
ve eşlerine olan bağımlılığının artaca-
ğını, bununsa kadına yönelik sistema-
tik erkek şiddetini cesaretlendireceğini 
öngörmek zor değil.

Elbette bunun anlamı, tüm kadınla-
rın ev dışındaki çalışma yaşamından 
dışlanmak istenmesi değil. Güvence-
sizleştirme ve esnek çalışma uygu-
lamalarıyla kadın emeğinin maliyeti 
düştükçe, özellikle enformel sektör-
de kadınların daha da fazla istihdam 
edilmesi ve emeklerinin daha da fazla 
sömürülmesi söz konusu. Yani eğer 
bir “teşvik” sözkonusuysa bu, kayıt 
dışı işlerde çalışmaya yönelik. Ayrıca 
‘güçlendirme’ ve ‘kadın girişimciliği-
ni arttırma’ adı altında sağlanan mikro 
krediler, hem yoksul kadınları piyasaya 
eklemlemeyi, hem de yoksulluk sınırı-
nın sürdürülebilir bir düzeyde tutulma-
sını hedefliyor. 

Pakette emek-yoğun üretimden 
sermaye-yoğun üretime geçileceği 
bildirilirken, bu sektörlerde çalışacak 
işgücünün niteliğini artırıcı eğitim 
programlarında kadınlara yönelik po-
zitif ayrımcılık uygulanması asla söz 
konusu edilmiyor. Bunun anlamıysa, 
şimdiye dek sistematik biçimde teknik 
bilgi ve becerilerden yoksun bırakılmış 
kadınların, bu yeni iş alanlarında da an-
cak emek-yoğun işler (birleştirme, pa-
ketleme, kontrol... gibi) bulabilecekleri 
– tabii eğer bulabilirse.

Genel tabloya baktığımızda, bu iki ha-
reketin birbirini aslında nasıl beslediği-
ni gösteren bir tablo çıkıyor karşımıza: 
Aktif İstihdam Paketi’nin ayrıntılarında 
gizli olan “bölgesel asgari ücret” uy-
gulaması, sermayeyi büyük şehirden 
uzaklaştırarak buralardaki kadınları, 
gerektiğinde çok daha düşük ücretli iş-
lerde çalışmak üzere (gündelikçi, çocuk 
bakıcısı gibi) evlerine geri gönderecek. 
Böylece SSGSS tarafından kesilen hiz-
metler bir şekilde yerine getirilmiş, bir 
diğer deyişle yeniden-üretim garanti al-
tına alınmış olacak; bunun anlamı, uzun 
vadede kadınların daha düşük ücretle 
ve daha kötü koşullarla çalışmak zo-

runda kalacak olması olsa da. Üretimin 
kaydırılacağı bölgelerde –öngörmenin 
zor olmadığı biçimde, Kürt halkının 
yaşadığı iller ve diğer Doğu illerinde- 
istihdam edilecek kadınlar ise, mikro 
kredilerle ‘girişimciliği artırılacak’, 
kadınlar ne kadar ‘özgürleştiriliyor’sa 
o kadar ‘özgürleştirilecek’: Asgari üc-
retin altında ücretlerle çalışacak kadın-
lar; tekstil ve hazır-giyim gibi sektör-
lerin, Çin ve Hindistan gibi, insanların 
günde 1,5 doların altında ücretle çalış-
tığı ülkelerle rekabet etmesine hizmet 
edecek. Neticede, devlet, kaynakları 
sosyal haklardan çekerek sermayeye 
aktarıyor; kadın emeğinin işverene ma-
liyetini düşürerek, bilhassa kadınları 
yoksullaştırırken, ‘ekonomik büyüme’ 
mitini işverenler lehine takip ediyor. 

Sonuçta, kimi kadınlar ailenin hima-
yesine (ya da şiddetine) terk edilirken, 
kimi kadınlar da ‘soyut/eşit/özerk’ bi-
reyler olarak piyasanın içine itiliyor. 
Feministlerin bu aşamada yapması ge-
reken, tüm bunların aynı mekanizma-
nın doğurduğu, birbirine karşıt olmak 
bir yana, birbirini besleyen sonuçlar 
olduğunu görerek, tümüne birden kar-
şı koyacak politikalar üretmek olmalı. 
SSGSS bağlamında feministler olarak 
bir örneğini sergilediğimiz ve kadınla-
rın sıkıştırıldığı ücretli emek/ücretsiz 
emek kıskacını aşındırmayı hedefine 
koyan bir sosyal haklar mücadelesi, 
kadınların arasındaki farklılıkları ne fe-
tişleştirerek, ne yok sayarak onları bir 
kolektif özne olarak bir araya getirmek 
için etkili bir çıkış noktası olabilir. 

Elbette bunun anlamı, 
tüm kadınların ev dışın-
daki çalışma yaşamın-
dan dışlanmak isten-
mesi değil... Eğer bir 

“teşvik” söz konusu ise 
bu, kayıtdışı işlerde ça-

lışmaya yönelik
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Ev içi sorumlulukların dağılımında bir değişim olmadan, patriyarkal ve kapitalist toplumsal 
örgütlenme ve bir kurum olarak bu sistemin en biricik taşıyıcısı “aile”yi tartışmadan, sorgu-
lamadan yapılacak düzenlemeler gerçekten kadınların özgürleşmesine hizmet eder mi?

Biz feministler tarih sahnesine 
çıktığımız ilk zamanlardan 
itibaren, feministleşme yo-
lunda ilk adımın, kadınların 

yaşamlarının her alanındaki ikincil ve 
ezilen konumlarının farkına varmak ve 
bu durumu yaratan “yapı” nın değişme-
sinin ancak kadınların örgütlü mücade-
lesi ile mümkün olduğuna ikna olup, ha-
rekete geçmek olduğunu öğrendik. Bu 
örgütlü mücadele süresince ürettiğimiz 
kendimize ait bilgiler ve tespitler, po-
litik yolumuzu şekillendirdi. Bu yolda 
farklı patikalara yönelsek de, en önemli 
sorunsallarımızdan biri, ev içi ücretsiz 
emeğimiz oldu. Kadınlar olarak ev için-
de harcadığımız emeğin “görünür” hale 
gelmesi için mücadele ettik. Bu mücade-
lede bir yandan ev işinin kadın ve erkek 
arasında eşitlikçi paylaşımı yönünde po-
litikalar geliştirirken öte yandan da kimi 
yerde ev içi emeğin ücretlendirilmesi, 
kimi yerde de ev içi işlerin “toplumsal-
laştırılarak” devlet tarafından ev dışında 
yerine getirilmesi taleplerini dillendir-
dik. Emeğimiz “değer”liydi çünkü insan 
soyunun devamlılığı bizim emeğimiz 
aracılığı ile mümkündü. Çünkü “insan”ı 
biz kadınlar dünyaya getiriyorduk ve in-
san yavruları hayatlarının ilk yıllarında 
önemli bir zamanlarını bizimle geçi-
rerek bizim bakım emeğimiz aracılığı 
ile toplumsallaşıyor ve geleceğin “iyi 
ahlâklı”, “çalışkan”, “itaatkâr” ücretli-
leri olarak hayata hazırlanıyordu. Yaşlı 
ve hasta bakımı bizim sorumluluğumuz-
da idi. Dahası ev dışında ücretli bir işte 
çalışan hane üyelerinin yani çoğunlukla 
erkeklerin, her gün yenilenerek bu üc-
retli işlerine devam etmelerini sağlayan 
ev içi hizmetler bizim omuzlarımıza 
yüklenmişti. Patriyarkal-kapitalist sis-
tem, bir yandan bu durumu yaratırken, 
öte yandan sürekliliğini kontrol etmek-
teydi. Bu sebepledir ki, kadınlara ilişkin 
sosyal politika düzenlemeleri hep, “ai-
lenin korunması” ve kadının “annelik” 
işlevinin, yarattığı toplumsal fayda açı-
sından kabul edilebilir “kalite”de devam 

etmesini garanti altına alan politikaların 
yerleştirilmesi şeklinde oldu.

Peki biz feministlerin ev içi emeğimizin 
görünür kılınması noktasında yürüttü-
ğümüz kampanyalar ne kadar başarılı 
oldu? Bu konuyu değerlendirmek bu 
yazının niyetini aşar ama bu yazıda, son 
dönemde iyice gündemleşen aile ve iş 
yaşamını dengeleme, uyumlulaştırma 
veya uzlaştırma şeklinde dillendirilen 
politikaların bizim muradımıza cevap 
verip veremeyeceğine ilişkin olası bir 
tartışmaya katkı koymaya, kuyuya kü-
çük taşlar atmaya çalışacağım.

Kadınların ev dışında ücretli bir işte ça-
lışması durumu savaş ve kriz dönemle-
rini saymaz isek 1930’lara kadar dünya 
genelinde yüzde 20-30’lar seviyesin-
de oldukça düşük bir seyir izliyordu. 
Bu dönemin özellikle Batı ülkelerinde 
öngörülen aile modeli, ücretli bir işte 
çalışarak haneye gelir getiren tek üye 
olarak erkeğe göre tanımlanan, “erkek 
gelir getirici” modeli idi. Ancak hızlı 
ekonomik büyüme, ekonomide tarım ve 
sanayi sektörlerinden hizmet sektörüne 
kayma eğilimi, reel ücretlerde yaşanan 
düşüş ve aile ekonomisinin sadece erke-
ğin geliri ile dönememesi nedenleri ile 
kadınların eve gelir getirici işlerde çalış-
malarına daha fazla önem verilmesi, ka-
dınların daha yüksek oranlarda çalışma 
hayatına katılımını hazırladı. Bununla 
birlikte, demokratik hak mücadelesinde 
ve feminist mücadelede yaşanan ilerle-
me ile birlikte kadın haklarının da geliş-
mesi, sosyal ve politik hayata katılımın 
artması, doğum oranlarının düşmesi ve 
nüfusun yaşlanması gibi demografik 
değişimler kadınlar açısından özellikle 
erken kapitalistleşmiş ülkelerde son 20 
yıla damgasını vuran sosyo-ekonomik 
dönüşümün temel belirleyenleri idi. Ka-
dınların okullaşma oranlarındaki artış 
her ne kadar onların iş yaşamına katı-
lımlarını olumlu etkileyen bir parametre 
olsa da, kadınlar büyük oranda enformel 
alanda ya da geleneksel olarak kadınla-
ra uygun görülen, büro, yemek, temiz-
lik, bakım işlerinde yoğunlaşmakta idi. 
Özetle, içinden geçmekte olduğumuz 

dönem özellikle 1990’ların sonu ve 
2000’lerde “erkek gelir getirici” model-
de bir değişim olduğuna ve “ikili gelir 
getirici” (dual-earner model) modele 
geçiş yaşandığına dair saptamaların sık-
lıkla tekrarlanmasına zemin hazırladı. 
Bu durumun yarattığı sonuçlardan biri 
de doğum oranlarındaki düşüş olunca 
kapitalist toplumsal örgütlenme açısın-
dan gelecek nesil ücretlilerin “yeniden 
üretimi” sorunu bir risk olarak gündeme 
taşındı. 1 

Sonuç olarak, özellikle AB stratejile-
rinde kadınların istihdama katılımları-
nın arttırılmasının ancak “aile” ile “iş 
yaşamı”nın uyumlulaştırılması politika-
ları ile birlikte anlamlı olacağı argümanı 
öne sürülmeye başlandı. Bu politikalar, 
kadınlar açısından “yarı zamanlı çalış-
ma”, “geçici iş sözleşmeleri” ve “evde 
çalışma” biçimlerinin yasal düzenleme-
ler ile kontrol altına alınması yoluyla, 
“kadınların korunması”nı hedeflenmek-
teydi. Bunlarla birlikte, “çocuk bakımı 
ve aile hizmetleri”, “analık izni”, “ba-
balık izni”, “ebeveyn izni”, “emzirme 
izni”ne dair iyileştirici düzenlemeler ve 
“çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hiz-
metlerinin sağlanması ve yaygınlaştırıl-
ması” çabaları bir bütün olarak aile ve 
iş yaşamı uyumlulaştırma politikalarını 
oluşturuyordu. Bu şekilde kadınların öz-
gür vatandaşlar olarak kendi hayatlarına 
dair karar alma olanaklarının gelişeceği, 
iş yaşamına katılma ve böylece maddi-
manevi varlıklarını geliştirmelerinin 

Uyumlulaşmak ya da uyumlulaşmamak 
işte bütün mesele bu...

Özgün Akduran
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önündeki engellerin bertaraf edileceği 
düşünüldü. Hatta bu politikaların ay-
rımcılığı azaltıcı ve kadın-erkek eşitli-
ğini sağlayıcı potansiyeli vurgulandı ve 
kabul gördü. Peki bu politikalar, bizim 
istediğimiz, hayalini kurduğumuz ve 
uğrunda mücadele ettiğimiz kadın kur-
tuluş hedefi ile bağdaşabilir mi?

Ev içi sorumlulukların dağılımında bir 
değişim olmadan, patriyarkal ve kapita-
list toplumsal örgütlenme ve bir kurum 
olarak bu sistemin en biricik taşıyıcısı 
“aile”yi tartışmadan, sorgulamadan ya-
pılacak düzenlemeler gerçekten kadın-
ların özgürleşmesine mi hizmet eder? 
Yoksa tersine kadınların ev içi yüküm-
lülüklerini daha köşeli, dar zamanlarda 
tam bir “kontrol” altında yapmalarına 
yol açarak, onları daha da mı köleleşti-
rir? Bugün aile ve iş yaşamı uyumlulaş-
tırma politikalarının, kadın ve erkek ara-
sında ev içi sorumlulukların dağılımında 
eşitlikçi bir dönüşüm sağlayıp, sağlama-
dığından sözetmek için daha çok erken. 
Yapılan zaman kullanımı anketleri er-
keklerin kadınlarla eşit düzeyde sorum-
luluk ve iş paylaşımına yanaşmakta hâlâ 
dirençli olduklarını göstermekte. Bu da 
aile ve iş yaşamı uyumlulaştırma poli-
tikalarının, kadınların tam zamanlı ve 
güvenceli işlerden ziyade, esnek çalış-

ma ilişkilerinin kurulduğu yarı zamanlı 
işlerde çalışmalarını desteklemesinden 
kolayca anlaşılabilmekte. Ayrıca bu po-
litikalara söylem düzeyinde bakıldığın-
da, kadınların özgürleşmelerine değil, 
çocukların gelecek nesil işçiler olarak 
uyumlulaştırılması amacına hizmet ede-
ceğini söylemek mümkün. Geleneksel 
cinsiyet rollerini yeniden üreten ve ka-
dınların çocuk bakımı sorumluluklarını 
ve iş yüklerini daha da artıran sonuçlar 

doğurma riski de cabası. Sonuç olarak, 
kısa ve öz biçimde vurgulamak gerekir-
se; biz feministler ancak kadınların ev 
içi emek yüklerini bütünüyle ortadan 
kaldıracak politikalarla uyumlulaşabili-
riz. Bu politikalara dair “ütopik” bulu-
nan düşlerimizi kovalamaya devam… 

__________________
1- Buraya kadar bahsedilen değişim ve eğilimler 
daha çok erken kapitalistleşmiş Avrupa ülkeleri-
nin sosyo-ekonomik durumları bağlamında de-
ğerlendirilmelidir. Türkiye için doğum oranları 
konusunda Avrupa Birliği ülkeleri kadar “kötüm-
ser” bir tablo yok kuşkusuz. Ancak Başbakanlık 
düzeyinde “üç çocuk” şartlandırmasının empoze 
edildiği düşünülürse, bu durum, ileride karşıla-
şılması muhtemel bir “genç nüfus” azalmasına 
ve buna bağlı olarak da azalan potansiyel işgü-
cünün ücret düzeyini arttırması riskine karşı dair 
şimdiden önlem alma refleksi olarak yorumlana-
bilir. Bununla birlikte Türkiye’de kadın işsizliği-
nin arttığını gösteren resmi rakamlar karşısında, 
hergün daha fazla kadının enformel alandaki 
güvencesiz işlere yöneldikleri noktasında da sap-
tamalar mevcuttur. Bu durumda aslında aile ve 
iş yaşamını uyumlulaştırma politikaları Türkiye 
için henüz Avrupa Birliği ülkeleri kadar somut 
koşulları oluşmamış bir politika önerisi gibi dur-
makta ise de, her toplumsal ortamı içinde iken 
okuyabilmenin bir zorluk barındırdığını hesaba 
katarak, Türkiye’de de yaşanması olası bir eğilim 
olarak bu süreçleri karşılamaya en az Başbakan-
lık kadar Feministlerin de tetikte olması gerekli-
dir diye düşünmek yanlış olmaz.

Kadınlara ilişkin sosyal 
politika düzenlemele-
ri her zaman “ailenin 

korunması” ve kadının 
“annelik” işlevinin ya-
rattığı toplumsal fayda 
açısından kabul edile-
bilir “kalite”de devam 
etmesini garanti altına 

alan politikaların yerleş-
tirilmesi şeklinde oldu

Ev işi dediğin…
Haftanın üç günü sabah erkenden bebeği doyurup hazırlayıp annemin evine bıraktıktan 
sonra okula gidiyordum. Öğle tatilinde annemin evine dönüp bebeği doyuruyordum, sonra 
tekrar okula koşturma...

Oldukça genç sayılabilecek 
bir yaşta ve henüz üniver-
site öğrenicisiyken evlen-
diğimde kocamla ilk ortak 

mekânımız bir yük şilebinin 3. mühen-
disine tahsis edilen minik kamarasıydı. 
Şilepte yaşadığımız bir yıl boyunca, 
giysilerimizi elde yıkamak, ütü yapmak, 
kamarotun içeri girmesini istemediğim-
den kamarayı ve banyosunu temizlemek 
dışında yorucu ev işleri yaptığımı söy-
leyemem.

Ne zaman ki Türkiye’ye döndük ve ev 
açtık, ardından da bir çocuk doğurdum 
vay halime! Çocuğa bakacak kimse ol-
madığından dışarıda çalışamıyordum. 
Üstelik yüksek lisansa başlamıştım. 
Haftanın üç günü sabah erkenden be-
beği doyurup hazırlayıp annemin evi-
ne bıraktıktan sonra okula gidiyordum. 

Öğle tatilinde annemin evine dönüp be-
beği doyuruyordum, sonra tekrar okula 
koşturma. Akşam bebeği alıp arabada 
müzik dinleyerek eve dönmek kendimi 
en iyi hissettiğim saatlerdi. Evde hem 
çocuk büyütüp hem para kazanabilmem 
için ise tek seçeneğim ders vermek oldu. 
Eve öğrenci almaya başladım. Odalar-
dan biri sınıf oldu ama benim çocuk 
küçüktü ve rahat vermiyordu. Öğrenci-

leri genelde anneleri getirip ders bitene 
kadar bekledikleri için, her gün evi derli 
toplu ve temiz tutmak zorundaydım. Bir 
süre idare ettiysem de olmadı. 

Ufaklık biraz palazlanınca en yakın kre-
şe verip tam zamanlı işe başladım başla-
masına, ama o işten eve dönüş yok mu? 
Önce kreşe uğrayıp çocuğu alıyordum. 
Bir saatlik öğle yemeği tatilinde koştura 
koştura yapılan alışverişin torbaları bir 

Tuba Baki 
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elimde, diğer elimde çocuk eve gidiyor-
dum. Yatak odasına bir koşu, aceleyle üst 
baş değiştirme, banyoya koş elini yüzü-
nü yıka ve istikamet mutfak. Bir önceki 
geceden hazırlanmış ana yemeğin yanı-
na salata, taze pilav vb. eklemeler, arada 
alışveriş torbalarını yerleştirmeler. Ço-
cuğun en geç 21.00’de uyuması gerek-
tiğinden önce onu doyurup yıkayıp giy-
dirdikten sonra uyutma. Mutfağa geri 
dönüş, masa hazırlama, masa toplama, 
bulaşık, ardından ertesi günün yemeğini 
hazırlamak derken saat ilerler. 

Neredeyse her gün makineye çamaşır 
atma, kurumuş çamaşırları toplama ve 
salonda TV karşısında ütü. Ortalık son 
bir kez toparlandıktan sonra yıkanıp 
saçlarımı kurutacak halim kalmadığın-
dan kafamdaki havlu ile yatağa atardım 
kendimi.

İş yerine kreşten telefon gelir, çocuğu-
nuz ateşlendi. Ezile büzüle izin isteyip 
doğru kreşe, çocuğu alıp doktora, ilaçla-
rını alıp eve. Ardından anneanneye tele-
fon ve ertesi gün evde kalmak zorunda 
olan hasta çocuk için davet etme…

Oğlum okula başlayınca eve tam za-
manlı yardımcı almak zorunda kaldım. 
Her sabah panikle balkonda beklerdim 
Sevim Hanım’ı. Ya gecikirse, ya aniden 
işi çıkar da gelemezse. İşe geç kalaca-
ğım ya da hiç gidemeyeceğim. Telefon-
la izin istemek öyle zordu ki. 

Akşam koşuşturmasına bir de oğlumun 
dersleri ile ilgilenmek eklenmişti; veli 
toplantıları, kolejlere, Anadolu liseleri-
ne hazırlık telaşları. Okul öncesi hafta 
sonları ile okullu hafta sonları da değiş-
mişti. Sinema, tiyatro, konser, arkadaş-
larımla buluşma giderek seyrekleşmiş, 

onların yerine daha önceden de yaptı-
ğım oğlumu parka, çocuk eğlence mer-
kezlerine götürmeye ek olarak kurslara 
taşıma, grup ya da tek test çözdürme 
gibi yeni uğraşılar eklenmişti.

Bütün bunların yanı sıra komik ve saç-
ma bir suçluluk duygusu. “İyi eş–anne 
olamıyorum, çünkü çalışıyorum. Üstelik 
kazandığım para kocamınkinden az. O 
halde daha çok sorumluluk almalıyım,” 
dürtüsü arttıkça, evin boya badana mo-
bilya değişiminden, arabanın tamir ba-
kım işlerine, faturaların, taksitlerin ta-
kibi ve ödenmesinden evde bozulan her 
türlü alet edevatın yaptırılmasına kadar 
aklınıza ne gelirse her şeyi gönüllü ola-
rak üstleniyordum, yeter ki iyi eş-anne 
olayım. Aile büyüklerinin sağlık sorun-
ları, düğün, bayram ritüellerinde, doğum 
günlerinde, cenazelerde, kendi çekirdek 
ailemizin hissesine düşen her şeyin ye-
rine getirilmesi de “evin kadını” olarak 
benim görevimdi. Çünkü ben kocamdan 
daha az para kazanıyorum! Hem erkek 
hem çok para kazanan olanın tartışılmaz 
üstünlüğüne boyun eğme şartlanması…

Ne de olsa “Maşa kadar erkeğin, paşa 
kadar hükmü vardır” (!)

Kocam işi gereği sık seyahat etmek zo-
rundaydı. Öyle çok seyahat ediyordu ki, 
evde olduğu zamanlarda onu ister iste-
mez iyi ağırlanması gereken konuk gibi 
görmeye başlamıştım.

Eh evinizdeki konuğu -kaldığı o kısacık 
süre içersinde- patlayan su borusu, ço-
cuğun kaç kere ateşlendiği, dersleri, ça-
lıştığınız işyerinde yaşadığınız sorunlar 
vb. ile sıkmak nezaketsizlik olur değil 
mi? O halde ben de başarabildiğim öl-
çüde bunları hissettirmemeliydim. Çün-
kü ben evin kadını, annesiydim, üstelik 
çalışıyordum, üstelik kocamdan az para 
kazanıyordum!

Oğlum Anadolu liseleri ve kolej sınav-
larında en yüksek puanlı değil de orta 
ölçekli okullara girecek kadar başarı 
gösterdiğinde, kocamdan işittiğim sıkı 
azarı unutmam mümkün değil. Sorum-
luluğumu hakkıyla yerine getiremedim 
ve üstün başarı gösteremedi(k). Hâlbuki 
sınavlara bir ay kala, işyerinde kavga 
dövüş tüm izinlerimi alıp oğlumla eve 
kapanmıştım. 

O yıl bitene kadar izin hakkım kalmadı-
ğı için tatil yapma şansım da olmadı.

Üniversiteye hazırlanma süreci ise ar-
tık anımsamak dahi istemediğim kötü 
bir kâbus benim için. O dönemde ikinci 
bir iş daha yapmak zorunda kalmış, özel 
ders vermeye yeniden başlamıştım. 

Sabah 06.30’da evden çıkıyor, mesainin 
bittiği 17.00’den sonra özel ders öğren-
cilerine gidip, akşam en erken 22.00 
gibi eve girebiliyordum. Mutfakta ertesi 
günün yemeğini hazırlarken, oğlumla 
gününün nasıl geçtiği, dersler, dershane, 
sınavlar hakkında sohbetleşirdik. Ardın-
dan o yeniden derse; ben bulaşık, çama-
şır, ortalık toparlama işlerine dönerdim. 
İşleri bitirdikten sonra odama çekilip 
ertesi gün gideceğim öğrenci(ler) için 
ders notları, sınav hazırlık soruları ha-
zırlıyordum. Hafta sonları oğlum ders-
haneye ben öğrencilere derken her türlü 
sosyal aktivitem sıfırlanmıştı. Arada bir 
ana-oğul yemeğe çıkmak dışında… Oğ-
lumun yaşadığı sınav stresini alt etmesi-
ne yardımcı olmaya çalışırken, bendeki 
yakıcı etkilerini hissettirmemek için ver-
diğim mücadelede yalnız olmak, payla-
şımsızlık gerçekten çok yıpratıcıydı.

Oğlum liseden başarı listesinin üst sıra-
larında derece ile mezun olup, üniversi-
te giriş sınavında oldukça yüksek puan 
alarak iyiler arasında adı geçen bir üni-
versite kazandığında ise kocamdan teb-
rik almadığım kolayca tahmin edilebilir. 
Ne de olsa babasının aslan oğluydu, ta-
bii ki başaracaktı. Başaramasaydı annesi 
yüzünden olacaktı, başarınca döl kalite-
sinden kaynaklandı. Bu arada çocuğun 
emeği de annesinin görünmez emeğine 
mi benzedi ne?

Böyle yaşayıp giderken, çalışan kadın/
anne sıfatlarının üstüme bindirdiği yük-
lerdeki adaletsizliğin farkında olmaya 
başlamıştım. Ancak adaletin nasıl sağla-
nacağı hakkında kafam karışıktı. 

Ta ki feminizmle tanışıncaya kadar…

Bugün geriye dönüp baktığımda ken-
dime söylediğim tek şey var. Ne kadar 
bilinçsiz ve safmışım! 

Saçma bir suçluluk duy-
gusu. İyi eş-anne olamı-
yorum, çünkü çalışıyo-

rum. Üstelik kazandığım 
para kocamınkinden az. 

O halde daha çok sorum-
luluk almalıyım dürtüsü 
arttıkça, (...) her şeyi gö-
nüllü olarak üstleniyor-

dum, yeter ki iyi eş-anne 
olayım
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“ ... Sevgili dostum, gidiyorum ben artık.

Çamaşır, bulaşık, dikiş ve süpürgenin olmadığı, 

Kimsenin yemek yemediği ve yıkanacak tabakların olmadığı yere gidiyorum ben artık. 

Benim için yas tutma, sakın üzülme! 

Sonsuza dek hiç ama hiç iş yapmayacağım ben artık...”

Yorgun Kadının Mezar Yazıtı

Karşılıksız emeğin tazmini yeterli mi?

Ece Kocabıçak

Öncelikle erken kapitalistle-
şen ülkelerde yaygınlaşma-
ya başlayan, kadınların ev 
emeğinin farklı biçimlerde 

ücretlendirilmesine, karşılığının en azın-
dan bir kısmının ödenmesine dair bazı 
sınırlı uygulamaların, son yıllarda Tür-
kiye gibi geç kapitalistleşen ülkelerde 
de tartışılmaya başladığını görüyoruz. 
Hollanda, Fransa ve Kuzey Avrupa ülke-
lerinde ağırlıkla bakım emeğine karşılık 
yapılan ödemelerin, Türkiye’de bürün-
düğü biçimlere verilebilecek ilk örnek, 
yaşlı ve engellilere çok düşük de olsa bir 
maaş bağlanması. Bu ödeme doğrudan 
bakım işini üstlenen kadına yapılmasa 
da, sayısı çok az olmakla birlikte düşük 
gelirli bazı aileler için kadının bakım 
emeğine karşılık ödenen bir tür ek gelir 
haline gelebiliyor. Ancak daha önemlisi, 
Haziran ayında ana hatlarıyla özetlenen 
“Yeni Teşvik ve Aktif İstihdam Paketi” 
etrafında dönen tartışmalar. Evde yaşlı, 
engelli, çocuk bakım işi yapan kadın-
ların, sosyal sigorta primlerinin devlet 
tarafından ödenmesi ve bakım işi ile yü-
kümlü kadınlar, iş bulup çalışmaya baş-
ladıkları takdirde, sözkonusu kadınlara 
nakit çocuk yardımı yapılması kapalı 
kapılar ardında halen tartışılmaya de-
vam ediyor1. Gerek uluslararası ölçekte, 
gerekse Türkiye’de feminist hareketin 
de gündemini işgal eden bakım emeği-
ni de kapsayacak biçimde, genel olarak 
kadınların ev emeğine karşılık ücret 
ödenmesi olgusunu bu yazı kapsamında 

değerlendirmeye çalışacağım. 

Ev içi emeği karşılığında kadınlara bir 
ödeme yapılması tartışmaları yaklaşık 
kırk yıl öncesine uzanıyor. 1970’lerin 
başında kapitalist üretim tarzından sos-
yalizme geçişte, sadece üretken emek 
kategorisine giren sanayi işçilerinin ör-
gütlülüğünün önemli olduğunu savunan 
sol grup ve partiler, kadın kurtuluşunun 
da bu şekilde kendiliğinden gerçekleşe-
ceğini savunuyorlardı. Geleneksel solun 
söz konusu yaklaşımına feministler, Sel-
ma James’in kaleme aldığı “Kadınlar, 
Sendikalar ve İş: Ya da Ne Yapmamalı?” 
(Women, the Unions and Work: Or What 
is Not to be Done) adlı makale ile ciddi 
bir eleştiri getirdi. Bu karşı çıkışı, Dal-
lacosta ve James’in birlikte kaleme al-
dıkları “Kadınların Gücü ve Toplumun 
Altüst Edilmesi” (The Power of Women 
and the Subversion of the Community) 
adlı makale takip etti ve feministler ile 
Marksistler arasında üretken/ üretken 
olmayan emek, sanayi/hizmet sektörü, 
değişim/ kullanım değeri, “Ücret nedir, 
neyin karşılığında ödenir?” vb. konular 
üzerine tartışmalar aktif olarak yürütül-
dü. Söz konusu tartışmaları “Ev İşi için 
Ücret” (Wages for Housework) kampan-
yası takip etti ve feministler uzun bir 
süre bu kampanya çevresinde ev işi için 
ücret mücadelesi verdiler. 

Kadınların ev işi için ücret talep etme-
si, işçi sınıfının daha yüksek ücret ya 
da mevcut sosyal hakların kapsamının 
genişletilmesi talepleri ile benzer de-
ğildir. Ev işi karşılığında ücret talebinin 
ardında yatan en önemli hedef, ev işinin 
gerçek bir iş olduğunu, uyumak, yemek, 
içmek gibi doğal bir faaliyet olmadığını 
göstermektir. Temelde ev işinin doğal-
laştırılarak görünmez kılınmasına karşı 
geliştirilen önemli bir stratejidir. Yine 
ev içindeki karşılıksız emekleri dolayı-
sıyla, kadınlar işgücü piyasasına daha 
eşitsiz koşullarda katılmakta ve daha 
iyi işlerden tamamen dışlanmaktalar. 
İçinde yaşadığımız toplumda para, güç 
demektir. Dolayısıyla kadına halihazır-

da yaptığı ev işleri için bir ücret öden-
mesinin, kadının aile ilişkileri içerisinde 
babaya ya da kocaya olan bağımlılığını 
zayıflatacağı da öngörülmekte. Geç dö-
nem feminist çalışmalar da, kadına ev 
işi için ücret ödenmesinin hem patriyar-
kayı, hem de kapitalizmi zayıflatacağını 
ileri sürmekte2.

Somut bir uygulamanın gündemde olma-
dığı 1970 – 80’li yıllarda dahi ev emeği-
nin ücretlendirilmesine dair feministler 
arasında eleştirel bir bakışın yaygınlı-
ğından bahsedilebilir. Köktenci eleşti-
rilerin başında Shulamith Firestone’un 
itirazı gelir. Firestone, kadınların ev içi 
yeniden üretim faaliyetleri sonucu elde 
edilen katma değerin, gayrisafi yurti-
çi hasılanın en iyi ihtimalle beşte biri-
ni oluşturması durumunda dahi, ev işi 
için ücret ödenmesinin çözüm olmadı-
ğını iddia eder. Ev kadınına yaptığı iş 
karşılığında ücret ödenmesinin, ev içi 
emeğin cinsiyete göre bölünmüşlüğünü 
kesinlikle tehdit etmeyen bir tür reform 
niteliği taşıdığını vurgular. Kadını asla, 
ev işinin yarattığı korkunç psikolojik ve 
kültürel etkilerinden kurtaramayacağını 
savunur. Ev işi için ücret kampanyası-
nın temel metinlerinden biri olan, yu-
karıda bahsettiğimiz “Kadınların Gücü 
ve Toplumun Altüst Edilmesi” içerisin-
de de Firestone’un işaret ettiği olguları 
destekleyecek argümanlar yer alır: “... 
Ev kadınları için emekli maaşı önerisi, 
söz konusu partilerin kadınları sonsuza 
kadar ev kadını, erkekleri ise ücretli kö-
leler halinde kurumsallaştırma emelle-
rine hizmet eder.”

Ev işine karşılık kadınlara ücret öden-
mesi talebi, her ne kadar ev işinin doğal-
laştırılmasına karşı geliştirilse de, barın-
dırdığı önemli çelişkilere işaret etmek 
bizim için zorunlu. Öncelikle söz ko-
nusu ücret talebi, Firestone’un belirttiği 
gibi ev içi cinsiyetçi iş bölümünü zayıf-
latmadığı gibi, kadının birincil rolünün 
anne ve eş olmak olduğu yönündeki 
varsayımı pekiştirir. İkinci olarak, ka-
dına ev işi karşılığında ücret ödenmesi, 
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çocuğu olan ya da yaşlı, hasta, engelli 
bakımıyla uğraşan kadınların eve hap-
sedilmişliğini sona erdiremeyeceği gibi, 
uzun vadede de özel alanın kalın duvar-
larını inceltmeyecektir. 

Bunlara ilaveten, ev içi yeniden üre-
tim faaliyetleri, ne yemek hazırlamak, 
temizlik, ütü, çamaşır vb. kullanım de-
ğeri üretimine, ne de işgücünün maddi 
ve ideolojik olarak yeniden üretimini 
sağlayan faaliyetlere indirgenemeyecek 
kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Ev 
kadınlığı ve ev işi, hiçbir zaman aile ku-
rumuna atfedilen duygusal değerlerden 
tamamen yalıtılmış bir biçimde ele alı-
namaz. Toplumsal yapıya sinmiş olan 
mevcut kadınlık hali basitçe ev kadın-
lığına, kadının aile içerisindeki konumu 
kolayca ev işine indirgenemez. Hete-
roseksüel tek eşli aile yapısı, işgücünü 

yeniden üretmek dışında toplumda çok 
daha karmaşık bir işleve sahiptir.

Sorgulamadan geçemeyeceğimiz dör-
düncü nokta, kadınların kurtuluşunu sa-
dece kendilerine ait bir gelir elde etme-
lerine bağlayan, mevcut eşitsizliğe dar 
anlamda iktisadi bir sorun olarak yakla-
şan bakış açısıdır. “Aile ücreti” kavramı 
üzerinden erkeğe ücret ödenmesi, kadı-
nın bu ücret ve kendi karşılıksız emeği 
ile yuvayı yapan dişi kuş olması anlayı-
şının günümüzde yerini, “bir tam erkek 
işçi + yarım kadın işçi ücreti” anlayışına 
bırakmasını, ileri bir aşama olarak yo-
rumlamak ne kadar doğrudur? Kadın 
ile ev işini birbirleriyle ister doğallaş-
tırma yoluyla, isterse ev emeğine ücret 
ödeyerek özdeşleştirme, kadının işgücü 
piyasındaki ikincil konumunu da pekiş-

tirecek ve “yarım işçi” olarak kadın her 
zaman enformel sektöre, düşük ücretle-
re ve kötü çalışma koşullarına mahkum 
kalacaktır. Son tahlilde kadının ücretli 
ve ücretsiz emek dünyaları arasındaki 
sıkışmışlığı ve çifte sömürüsü pekiş-
mektedir.

İsveç, İspanya, Hollanda, Fransa gibi 
ülkelerde özellikle bakım emeği için 
kadınlara “özel- kamu işbirliği” çer-
çevesinde ortaklaşa ödeme yapıldığını 
görüyoruz. Bu ülkelerde feministlerin 
yaptığı çalışmalar, söz konusu ücret uy-
gulamasının, ne ev içindeki, ne de işgü-
cü piyasasındaki cinsiyetçi işbölümünü 
zayıflattığını gösteriyor. Kadınların ev 
işlerine ayırdığı zaman hâlâ erkeklere 
oranla çok fazla, belli işlerden hep ka-
dınlar sorumlu, kadınlar işgücüne daha 
fazla sayıda katılsalar da katılım koşul-
larını hâlâ ev emeği belirliyor3.

Ev işi için ücret talebinin, kadının ev 
içindeki emeğine el konmasına dikkat 
çekmesinin anlamını kabul etmekle bir-
likte, önerinin patriyarkal kapitalizmin 
yapısal dinamiklerini karşısına almadığı 
ortada. Şu durumda ev içi emeğe ücret 
talebi yerine, feministlerin taleplerinin 
neler olabileceğini tartışmadan konuyu 
kapatamayız. 

Her şeyden önce ev içinde ya da dışın-
da emeğin cinsiyete göre bölünmesi-
ne her koşulda karşı çıkarak, cinsiyete 
göre bölünmüşlüğü pekiştirecek uygu-
lamalardan kaçınmak önemli. Yine ev 
kadınlarının karşılıksız yaptığı işlerden 
erkeklerin fayda sağladığını ve bu faali-
yetlerin kapitalist üretim tarzı için öne-
mini gözden kaçırmamalıyız. Hayatının 
bir kısmını ev kadını olarak geçiren 
kadınların, Kadınlar için Sosyal Haklar 
Platformu’nun geçtiğimiz yıl gündemi-
ne aldığı gibi, her türlü sosyal güven-
ceden, eğitim ve yeni iş imkânlarından 
faydalanmalarını talep etmeliyiz. 

Işgücü piyasasında “kadınlar için fırsat 
eşitliği”nin biz feministler için anlamı, 
işgücü piyasasındaki cinsiyet temelli 
ayrımcılığa toptan karşı çıkmak olma-
lıdır. Işgücü piyasasının cinsiyet teme-
linde bölünmüşlüğü, kadın işçileri daha 

düşük ücretlere ve daha kötü çalışma 
koşullarına mahkum edip, emek yoğun, 
güvencesiz ve örgütsüz işlere iterken, 
bizler az sayıda kadının “erkek işi” ola-
rak tanımlanan “daha iyi” işlerde çalış-
ması ile yetinemeyiz. 

Çeşitli biçimlerde (çek, prim vb) ve fark-
lı oranlarda, kamu ve/veya özel sektör 
bütçesinden ödenen teşviklere rağmen, 
refah devleti döneminde kamunun doğ-
rudan sunduğu hizmetleri, günümüzde 
tamamen özel sektöre devretme eğilimi-
ne karşı çıkmalıyız. Ödenen teşvikler ek 
bir imkan yaratırken, birçok kadın için 
yeterli olmayacak, kadınlar yine çocuk 
bakımına mahkum kalacaklardır. Dola-
yısıyla kendisine yeni birikim alanları 
açmaya çalışan özel sektör yerine, ka-
munun doğrudan ve tamemen ücretsiz 
hizmet sunması (kreş, okul öncesi özel-
likle sıfır - üç yaş çocuk bakımı, eğitim, 
sağlık vb. sosyal hizmetler), tüm kadın-
ların erişimi için söz konusu hizmetle-
rin hiçbir zaman meta haline gelmemesi 
konusunda ısrarcı olmamız gerekiyor. 

Ev işinin toplumsallaştırılmasına daya-
nan Marksist tez önemli olmakla birlik-
te yetersizdir. Ev işlerinin evde yaşayan 
tüm erkekler tarafından da yapılması ıs-
rarla talep edilmelidir. Zira evde yapılan 
işlerin tamamı hiçbir zaman toplumsal-
laştırılmayacak, ev dışına tamamen ta-
şınamayacaktır. Dolayısıyla ev işlerinin 
erkekler tarafından yapılmasını ve ka-
dınlar yerine, erkekleri teşvik edici uy-
gulamaların hayata geçirilmesini talep 
etmeliyiz. 
_____________________
1- Gürsel S., (2009), “Yeni istihdam paketi 
olumlu ama yetersiz”, Çevrimiçi: http://
www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_
KOD=121859
2  Sullivan L., (2009), “Wages for 
Anyone is Bad for Business” adlı makalesi
Dallacosta M., (1994), “Capitalism and Rep-
roduction”, the commoner, sayı: 8, s:1 - 12
Dallacosta M., (1995), “Development and 
Reproduction”, the commoner, sayı:10, s:172 
- 199
3  Benería L. ve M. Martínez-Iglesias, 
(2009), “The New Gender Order and Recon-
ciliations Policies: The Case of Spain”, KEİG 
Sempozyumu, İTÜ, İstanbul
Nyberg A., (2009), “Work and Family Life 
Reconciliation Policies in Sweden”, KEİG 
Sempozyumu, İTÜ, İstanbul
Plantenga J., (2009), “Reconciliation of work 
and family life in the Netherlands. The costs 
and benefits of the part-time strategy”, KEİG 
Sempozyumu, İTÜ, İstanbul
Silvera R., (2009), “Work and Family Life 
Reconciliation Policies in France”, KEİG 
Sempozyumu, İTÜ, İstanbul

1970’lerin başında ka-
pitalist üretim tarzından 
sosyalizme geçişte, sa-
dece üretken emek kate-
gorisine giren sanayi iş-
çilerinin örgütlülüğünün 
önemli olduğunu savu-
nan sol grup ve partiler, 
kadın kurtuluşunun da 
kendiliğinden gerçekle-
şeceğini savunuyorlardı
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Kıskacın gücü

Gülnur Acar Savran

Feminizmin ikinci dalgasının 
başlarında, feministler dik-
katlerini kadınların ev içinde 
harcadıkları karşılıksız emeğe 

yöneltmişlerdi. Gerçi bu çalışmaların 
büyük bir bölümü, ev emeğini öznesi 
belirsiz bir süreç olarak ele alıyor ve 
onun kapitalizm açısından işlevi üzerin-
de odaklanıyordu. Yine de bu çalışmalar 
sayesinde, kadınların ev ve aile ilişkileri 
içinde yapıp ettiklerinin bir emek har-
cama olduğu açığa çıkmıştı. Kaldı ki 
Christine Delphy, Heidi Hartmann gibi 
feministler bununla kalmamış, kadınla-
rın harcadıkları karşılıksız emeğin pat-
riyarka içindeki belirleyici konumunu 
ortaya koymuştu.

80’lerden başlayarak, toplumsal cinsiyet 
araştırmaları kadınların ücretli emeği 
üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Femi-
nistler, ücretli emek piyasasındaki cin-
siyete dayalı bölünme (kadınların ma-
ruz kaldığı dikey ve yatay ayırımcılık) 
üzerinde odaklanıyor, çalışma hayatında 
kadınlar lehine ayırımcılık politikaları 
geliştirmeye çalışıyorlardı. Kuşkusuz 
karşılıksız ev emeği, kadınların işgücü 
piyasasındaki konumlarının bir belirle-
yeni olarak yerini koruyordu bu tahlil-
lerde ve politikalarda, ama artık sadece 
bir varsayım olarak… Başka bir deyişle, 
işgücü piyasasındaki cinsiyetçi işbölü-
mü tahlil edilirken, karşılıksız emeğin 
bu tahlil açısından taşıdığı anlam üze-

rinde daha az duruluyordu. Karşılıksız 
ev emeğinin kendisi yeterince irdelen-
miyor, önerilen politikalar işgücü piya-
sasının sınırları içinde kalıyordu. Hatta 
daha da ileri giderek şunu diyebiliriz: 
İşgücü piyasasındaki cinsiyet temelli 
bölünmüşlük, normatif bir toplumsal 

cinsiyet bakışıyla, ayırımcılıktan ibaret 
bir olgu olarak ele alınıyordu. İçinde ya-
şadığımız patriyarkal kapitalist toplum-
ların yapısal bir özelliği olarak ücretli/
ücretsiz emek döngüsünün kendisi he-
defe konmuyordu.

Bu yaklaşımın sınırları, bazı Batı ülke-
lerinde işgücü piyasasına yönelik olarak 
geliştirilen kimi ayırımcılık karşıtı ve 
pozitif ayırımcı önlemlere rağmen ka-
dınlarla erkekler arasındaki eşitsizlikle-
rin varlığını sürdürmesinde kendini açık 
etti. İşgücü piyasasının, evde işi görülen 
“özerk” erkek bireyi temel alan yapısı 
sorgulanmadığı, karşılıksız emeğin ka-
dınlarla erkekler arasında bir güç ilişkisi 
olmasının uzantılarıyla yüzleşilmediği 
sürece de bu eşitsizliklerin ortadan kalk-
ması olanaksızdı. Çünkü kadınların evde 
harcadıkları karşılıksız emek, kadınların 
omuzlarında fazladan bir yük olmanın 
çok ötesinde bir şey. Günümüzde, ör-
neğin çalışma yaşamıyla aile yaşamını 
uyumlulaştırma politikaları bağlamında, 
genellikle kullanıldığı biçimiyle “bakım 
emeği” kavramı gibi, kendi başına “üc-
retsiz emek” de ev içinde olup bitenleri 
bütün boyutlarıyla anlatmıyor bize.

Pekiyi neler oluyor evlerin içinde? Kar-
şılıksız emeğin gerçek yüzü ne? Ka-
dınların, yakın ilişkiler içinde oldukları 
erkekler ve onların çocukları, yaşlı ve 
hasta akrabaları için harcadıkları emek 
aslında bir el koyma ilişkisine dayanır. 
Erkekler, kadınların harcadıkları bu 
emek sayesinde daha fazla zamana sa-
hip olurlar, kendilerini siyasal, kültürel 
olarak daha fazla geliştirirler; sınıfları-
na göre, işlerinde kadınlara oranla daha 
çok yükselir, ya da sermaye biriktirirler. 
Kısacası güç sahibi olurlar. Herhangi bir 
boşanma vakasına baktığımızda görece-
ğimiz gibi, bir evlilik bittiğinde, bu du-
rumdan erkekler güç kazanmış, kadınlar 
ise güç kaybetmiş olarak çıkar. Boşan-
ma, Delphy’nin de dediği gibi evliliğin 
(ve giderek karşılıksız ev emeğinin) 
gerçek doğasını ortaya koyar. Erkek-
lerle yakın ilişkiler içinde harcadıkları 
emek kadınlardan bir şeyler götürmek-
tedir. Bu durum kendi içinde adaletsiz 
olmanın ötesinde, kadınların işgücü 
piyasasındaki konumlarını doğrudan 
belirler. Bir yandan, onların mecburen 
geliştirmiş olduğu ev içi becerilerinin 
beceri sayılmadığı bir dünyadır bu. Öte 
yandan, kadınlar erkeklerin kadınlar sa-
yesinde sahip olduğu boş zamanlarında 
geliştirdiği yeteneklerin (örneğin örgüt-
lenme) hiçbirini geliştirememişlerdir. 
Ayrıca, işgücü piyasasında varoluşları 
kaçınılmaz olarak iğretidir, kesintilidir. 
Ancak ev emeğinin izin verdiği biçim-
de ve sürelerle çalışabilirler. Kadınların 
kısmi zamanlı ve esnek işleri tercih et-
melerinin, evlenince ve çocuk doğurun-
ca çalışma yaşamına ara vermelerinin 
ya da bu alanı tümüyle terk etmelerinin1 
anlamı, onların ücretli çalışan kimlikle-
rinin hep erkeklerinkinden farklı olma-
sıdır. Onlar hiçbir zaman tam anlamıy-
la, ya da erkekler gibi, ücretli çalışan 
değillerdir. Erkeklerden farklı işlerde 
çalışmaları, işlerinde yükselememeleri, 
aynı işkolunda ücretlerinin daha düşük 
olması, sosyal güvenlik haklarından er-
kekler gibi yararlanamamaları, iki farklı 
ücretli çalışan kategorisinin söz konusu 
olduğuna işaret eder. Kısacası, çeşitli 
önlemlerle kadınların bakım yükünün 
hafifletilmesi bu yapısal olguyu değiş-
tirmez. Belki kadınların işgücü piyasa-
sına girmelerini kolaylaştırır, ama o iş-
gücü piyasasında barınabilmeleri, kalıcı 
olabilmelerini ve erkeklerin onlardan 

Erkeklerin yakın ilişki içinde oldukları kadınların bedenlerini sahiplenmeleriyle emeklerini 
sahiplenmesi arasında ince bir çizgi vardır

Kadınların ücretsiz eme-
ği varlığını sürdürdük-
çe, işgücü piyasasında 
sürekli ve istikrarlı bir 
konuma kavuşmaları, 
aileden ve karşılıksız 

emekten özgürleşebile-
cekleri düzeyde bir ücret 

almaları mümkün 
görünmüyor
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aldıklarını geri almalarını sağlamaz. Ni-
tekim kimi AB ülkelerinde uygulanan 
uyumlulaştırma politikaları, kadınların 
erkeklerden bağımsızlaşmasının yolları 
olarak değil onları istihdama katma-
nın araçları olarak tasarlandığı ölçüde, 
bunların ancak bazı kadınların hayatını 
değiştirdiğini görüyoruz2.

Öte yandan karşılıksız ev emeğini bütün 
boyutlarıyla kavramak için, bu emeğin 
toplumsal cinsiyet rolleriyle açıklana-
mayacak denli yaptırımlara tabi oldu-
ğunu hatırlamak gerekiyor. Karşılıksız 
emek üzerindeki erkek denetimi, kadın-
ların bedenleri üzerindeki erkek dene-
timiyle iç içe girmiştir. Cinsel ilişkinin 
“karılık görevi”, yani zorunlu hizmet 
sayılmasından başlayarak, çeşitli şiddet 
biçimleriyle desteklenir bu el koyma. 
Erkeklerin yakın ilişki içinde oldukları 
kadınların bedenlerini sahiplenmeleriy-
le emeklerini sahiplenmeleri arasında 
ince bir çizgi vardır. 

Çalışma yaşamındaki cinsiyetçi işbölü-
münün direngenliğinin bir yüzüne kar-
şılıksız ev emeği ışık tutuyorsa, diğer 
yüzünü aydınlatabilmek için işgücü pi-
yasasındaki (toplumsal cinsiyet ayırım-
cılığının ötesinde) yapısal bölünmeye 
bakmak gerekiyor. Her şeyden önce, 
sermayenin ücretli emek içindeki çeşitli 
(ırka, etnisiteye, yurttaşlık statüsüne, vb. 
dayalı) bölünmüşlükleri kullandığı ve 
parçalanmış bir işgücü oluşturduğu açık-
tır. Toplumsal cinsiyet de sermaye açı-
sından böyle bir fırsattır: Ucuz, itaatkâr, 
örgütsüz, çaresiz bir işgücü potansiyeli 
oluşturur kadınlar sermaye için. Ne var 
ki kadınların evde harcamak zorunda 
oldukları emek, işgücü piyasasını ser-
mayenin niyetlerinden bağımsız olarak 
bölmüş, kadınların bu alandaki varlıkla-
rını ikincil ve eğreti hale getirmiştir. 19. 
yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı, (erkek) 
sendikaların kadınları çeşitli iş alanla-
rından sürme mücadeleleriyle doludur. 
Bu dönem, “niteliksiz” ve ucuz emek 
olarak kadın işgücüne başvurmaya yö-

nelen sermaye karşısında, kadınları o 
işkolundan dışlamaya çalışan sendikala-
rın çabalarına tanıklık eder. Sendikala-
rın önemli bir kaygısı, ücret düzeyinin 
düşmesidir kuşkusuz. Ama tepkilerinin 
ardında bir başka neden daha vardır: 
“…kadının sanayi alanındaki etkinli-
ği… omuzlarındaki yükün yeni bir yük-
le artması anlamına gelir. Ama insan iki 

efendiye birden hizmet edemez… bu-
nun acısını hane çeker.”3 Patriyarka ile 
kapitalizmin bu çekişmeleri ve pazarlık-
ları sonucunda işgücü piyasası öyle bir 
yapıya kavuşur ki, gerek Birinci gerek-
se İkinci Dünya Savaşları’nda kadınlar 
örneğin ağır sanayinin çeşitli dallarında 
istihdam edilseler de, bu alanların ger-
çek “efendileri” savaştan döndüğünde 
evlerine çekilmek zorunda kalırlar.

Bugüne gelindiğinde, artık kadınların 
yoğunlaştıkları işkolları ve çalışma bi-
çimleri bütün dünyada üç aşağı beş yu-
karı belirlenmiştir: Alt sınıftan ve göç-
men kentli kadınlar için emek yoğun 
sanayi dalları, serbest ticaret bölgeleri, 
hizmet sektörünün alt kademeleri, ev 
eksenli üretim, sokak satıcılığı gibi çe-
şitli enformel işler ve ücretli ev işçiliği; 

köylü kadınlar için, kaldığı kadarıyla 
tarımda ücretsiz aile işçiliği; eğitimli ve 
meslek sahibi kadınlar için hizmet sek-
törünün üst kademeleri ve daha nadir 
olarak çeşitli erkek alanları… Çalışma 
biçimlerine gelince, Ülkü Sarıca’nın bu 
dosyadaki yazısında gösterdiği gibi es-
nekliğin bile kadınlara ve erkeklere göre 
farklılaşan bir cinsiyeti var artık…

Kadınların ücretsiz emeği varlığını sür-
dürdükçe, işgücü piyasasında sürekli 
ve istikrarlı bir konuma kavuşmaları, 
aileden ve karşılıksız emekten özgür-
leşebilecekleri düzeyde bir ücret alma-
ları mümkün görünmüyor. Kuşkusuz 
üst orta sınıf meslek sahibi kadınlar, ev 
ve bakım işleri için hizmet satın alabil-
dikleri oranda bu genel çizginin dışına 
kısmen çıkabiliyorlar. Ama ancak yer 
yer ve sadece onlar. Çünkü sosyal hiz-
metlerin özelleştirilmesiyle birlikte, en 
iyi durumda, sadece ev dışında çalışan 
kadınlara, küçük çocuk, hasta ve yaşlı 
bakımı için hizmet satın almaları için 
ödenek veriliyor. Bu ödenekler ise, an-
cak üzerine ek yapılarak ihtiyacı karşı-
layacak düzeyde. 

Dolayısıyla kadınların büyük çoğunlu-
ğu için şu kısır döngü dimdik ayakta: 
Karşılıksız ev emeğinin güçsüzleştirdi-
ği kadınlar, ancak düşük ücretli, sosyal 
güvencesi olmayan işlerde, kesintili 
olarak çalışıyorlar. Bu işler, onların ai-
leye ve erkeklere bağımlılığını yeniden 
üretiyor. Bu bağımlılık sürdükçe, işgücü 
piyasasındaki konumları değişmiyor. Ve 
kadınlar bir kez daha karşılıksız eme-
ğe mahkum oluyor… Bu döngüye gü-
nümüzde giderek yaygınlaşan bir olgu 
daha eklendi: Kadınlar, krizle ve sosyal 
hizmetlerin çökmesiyle birlikte artan ev 
içi yüklerinin yanı sıra, artık ev eksen-
li üretim, mikro kredi destekli çalışma 
gibi “ek” gelir getirici işlere de itiliyor-
lar. Kısacası, bu kıskaç içinde harcadık-
ları ekmek katlanarak artıyor.  

_______________
1- Kadınların kısmi zamanlı ve esnek işleri tercih 
ettikleri ve kesintili çalıştıkları, bazı feministlerin 
ileri sürdükleri gibi toplumsal cinsiyet söylemi-
nin bir parçası değil, onların maddi koşullarından 
kaynaklanan bir vakıa. Dolayısıyla sorun, işgücü 
piyasasındaki toplumsal cinsiyet ayırımcılığın-
dan ibaret değil. Sermaye kuşkusuz bu durumdan 
yararlanır ve kadınları bu tür işlerde istihdam 
eder. Ama bunu mümkün kılan, onların evde har-
camak zorunda oldukları emektir.
2- Bkz. 27 Mayıs 2009’da İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde yapılan “Çalışma ve Aile Yaşa-
mını Uyumlulaştırma Politikaları” konulu sem-
pozyumda, İspanya ve Fransa üzerine sunulan 
bildiriler.
3- Karl Kautsky, Class Struggle, New York, 
Norton, 1971, s. 26.

Kadınların ücretsiz 
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dükçe, işgücü piyasa-
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Esnek çalışmanın cinsiyeti

Ülkü Sarıca

Son dönemlerde birçok ülkede 
olduğu gibi Türkiye’de de es-
nek çalışma modeli sıkça ko-
nuşulur oldu. En son olarak, 

hükümet tarafından kamuda çalışan 
vasıflı personelin esnek çalışma koşul-
larının yaratılacağından bahsedildiğini 
hepimiz duyduk. Hem Türkiye’de hem 
de birçok başka ülkede işverenler de 
esnek çalışma koşullarının faydalarını 
saymakla bitiremiyorlar. Pekiyi bunun-
la ne kastedilmekte ve gerçekte kimin 
işine yaramakta bu çalışma koşulları? 
Esnek çalışma derken kimin çalışma 
koşulları nasıl esnetiliyor, bir görelim 
niyetiyle konuya biraz daha yakından 
bakalım istedik.

Aslında çok rekabetçi, katı bir iş dünya-
sı içinde “esnek çalışma” kulağa çok hoş 
geliyor. Yoğun iş günü, hele özel sektör-
de çalışıyorsanız gece gündüz demeden 
çalışmaktan işyerlerindeki ağır çalışma 
koşullarından, trafikte kaybedilen za-
mandan hepimizin hep şikayetçi olduğu 
ve kendimize hiç zaman ayıramadığı-
mız düşünüldüğünde, esnek çalışma, 
kulağa sanki çalışma zamanını kişinin 
kendisinin ayarlayabildiği, daha insanca 
çalışma olanağı gibi geliyor. Ama esnek 
çalışma kavramı ile gerçekte nasıl bir 
uygulamadan ya da ne tür uygulamalar-
dan bahsediliyor ve bu uygulamaların 
kadınlar açısından anlamı nedir? 

Esnek çalışma uygulamaları

Esnek çalışmadan bahsedildiğinde ilk 
akla gelen, iş saatlerinin esnekliği ol-
makla beraber bu, esnek çalışma uygu-
lamalarından yalnızca bir tanesidir: “Es-
nek çalışma kavramı ilkin, işin ve üreti-
min örgütlenmesindeki değişikliklere 
göndermede bulunur (“esnek fabrika”); 
ayrıca, iş piyasasına (istihdamın ve işin 
esnekliği) ve nihayet, çalışma zamanı-
na göndermede bulunur (yarım zamanlı 
çalışma, kısmi zamanlı çalışma, çalışma 
zamanının yıllıklaştırılması, çalışma sü-
resinin paylaşılması ve kısaltılması).” 
(1) İş piyasasında “esnek çalışma” bi-
çiminin giderek yaygınlaşmasının ne-
denleri arasında literatürde, hem teknik 
gelişmeler ve farklı sektörlerin doğma-
sı gösterilmekte, ama hem de özellikle 

hizmet sektöründeki esnek çalışma saat-
lerinin uygulamadaki yaygınlığının bir 
nedeni olarak kadınların istihdamındaki 
artış da dile getirilmektedir: “Sanayileş-
miş Batı ülkelerinde istihdamın sektörel 
dağılımındaki değişim ve genel olarak 
ekonomik yapıda istihdam hacminin 
daralmasının yanı sıra işgücü içerisin-
de kadın işçilerin yoğunluk kazanmaya 
başlaması, standart dışı çalışma biçim-
lerinin, bilhassa kısmi süreli (part-time) 
çalışmanın ekonomide ağırlık kazanma-
sına sebep olmuştur.” (2)

Tipik olmayan çalışma olarak da adlan-
dırılan esnek çalışma kapsamında, özel-
likle de vasıflı elemanların ek eğitimler 
alarak işletme içinde ihtiyaca göre farklı 
bölümlerde çalışmaları söz konusu ola-
bilmekte. Yani böylece hem çalışan kişi 
ek vasıflar kazanıyor hem de işletme 
mevcut işgücünü daha verimli olarak 
kullanmış oluyor, şeklinde savlar var. 
AKP hükümeti de son olarak kamuda 
çalışan personele yönelik olarak oluş-
turmayı planladığı esnek çalışma mode-
lini böyle açıklıyor. Ancak 80’li yıllar-
dan itibaren Avrupa’daki uygulamaları 
araştıran iktisatçıların ve sosyal politika 
uzmanlarının vardıkları sonuçlar bize 
başka önemli bir noktayı hatırlatıyor. O 
da esnek çalışma uygulamalarının cin-
siyetsiz olmadığı. Çünkü yapılan araş-
tırmalar, esnek çalışma uygulamaları 
çerçevesinde ek eğitim alarak yeni vasıf 

kazananların büyük çoğunlukla erkekler 
olduğunu, esnek çalışma süresinin ise 
daha çok kadınlar tarafından kullanıldı-
ğını göstermekte. “Tüm Avrupa ekono-
milerinde kısmi süreli çalışmanın yüzde 
75’i hizmet sektöründe yoğunlaşırken, 
bu oranın yüzde 80’i kadın işgücünü 
kapsamaktadır.” (3)

Avrupa ülkelerinden birkaç örnek ve-
rirsek durum daha belirginleşecek: Ör-
neğin, Almanya’da toplam istihdam 
içinde kısmi süreli çalışan kadınların 
oranı 1960’da yalnızca yüzde 6.4 iken, 
bu oran 1994’de yüzde 34’e çıkmıştır. 
Sanayileşmiş ülkelerde toplam istihdam 
içinde kısmi süreli çalışan erkek ve ka-
dın işçilerin oranları karşılaştırıldığında 
ise erkek işçilerin payının çok düşük ol-
duğu görülmektedir.

Bu dağılımın arkasında yatan cinsi-
yetçi yaklaşımın ilginç bir örneğini 

Esnek çalışma uygulamaları çerçevesinde ek eğitim alarak yeni vasıf kazananlar büyük 
çoğunlukla erkekler. Esnek çalışma süresi ise daha çok kadınlar tarafından kullanılıyor
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Almanya’nın en büyük kimya firması 
olan BAYER’den verebiliriz. BAYER, 
işyerinde uyguladığı yarım günlük ça-
lışma modelinin “çok sosyal ve insani” 
olduğunu savunmakta: “İşveren esnek 
çalışma modellerinin, iş, aile ve serbest 
zamanlarının planlanması açısından bil-
hassa kadın işçilerin lehine olduğunu 
belirtmektedir. Haftada 2 veya 3 gün 
çalışan kadın işçiler ortalama 20 saat 
çalışmaktadırlar. Özellikle işçilerin acil, 
özel, ailevi ve izin yapma ihtiyacı ha-
linde bu tatbikatın çok sosyal ve insa-
ni faydaları olduğu vurgulanmaktadır”. 
Ayrıca aynı makalede, firmanın bu işçi-
lere, muhtaç aile fertlerinin bakımı için 
ücretsiz izin de verdiği belirtilmekte. 

Fransa’da da benzer uygulamalar söz 
konusu. Özellikle 1992’den sonraki teş-
vik politikalarının etkisiyle Fransa’da da 
2003 yılında bir işte çalışan kadınların 
yüzde 29,9’undan fazlası kısmi zamanlı 
çalışmakta ve bu tür istihdamın yüzde 
80’ini kadınlar doldurmaktadır. Yani bu 

rakamların da bize gösterdiği gibi esnek 
çalışma çerçevesinde uygulanan kısmi 
zamanlı çalışma, esas olarak “dişil bir 
istihdam” biçimidir. Esneklik, işletme-
lerin rekabet gücünü artırırken emeğin 
fiyatını düşürmüştür. “Esnek denilen 
üretimin gelişmesine ayrıca işyerinin 
parçalanması (eve iş alma, tele-çalışma, 
taşeronlaşma) da yardım etmektedir. Bu 
durumların hepsinde, esnekliğin uygu-
lamaya sokulması cinsiyete dayalı işbö-
lümüne dayanmaktadır”. (4)

Yani önce iş hayatı sanki çocuklar, yaş-
lılar ve hastalar hiç yokmuşçasına ör-
gütleniyor, sonra da onların bakımı ile 
ilgilenmesi gerekenler sanki yalnızca 
kadınlarmış gibi kadınlara yarım gün ça-
lışıp geri kalan zamanlarında da bakım 
işlerini üstlenebilecekleri işaret ediliyor; 
üstelik bu çalışma biçiminin özellikle de 

kadın işçilerin lehine olduğu iddia edile-
biliyor. Toplumdaki cinsiyetçi işbölümü 
sorgulanmadığı sürece, kadınların doğal 
sorumlulukları gibi görülen ev işleri ve 
bakım işleri hep kadınların üzerine kal-
sın diye, yarım gün uygulaması, yuka-
rıdaki tablodaki rakamlardan da görül-
düğü gibi, büyük çoğunlukla kadınlara 
“bir fırsat”mış gibi sunuluyor. Yarım 
gün işyerinde çalış, yarım gün de evde 
çalış deniyor. Böylece kadınların daha 
düşük gelirli, yükselme şansı olmayan 
işlerde çalışmaları ve esas görevlerinin 
aile içi sorumlulukları olduğu düşüncesi 
toplumda daha da bir zemin kazanıyor. 
“Bu cinsiyete dayalı bölünmenin uygu-
lamaya sokulması toplumsal bir meşru-
iyet söz konusu olduğu ölçüde olanaklı-
dır: Kadınlara bu tür işler aile yaşamıyla 
meslek yaşamının uyumlulaştırılması 
adına önerilir. Kadınların ücretlerinin 
genellikle “ek gelir” olarak sunulmasıy-
la, ücretler arasındaki fark da toplumsal 
olarak meşrulaştırılır”. (5) 

_____________________

(1) Nathalie Catanéo ve Helena Hirata, 
“Esneklik”, (yayına hazırlayanlar: H. 
Hirata/F.Laborie/H. Le Doaré/D. Seno-
tier), Eleştirel Feminizm Sözlüğü (çev. 
G.A.Savran) içinde, Kanat Yayınları, 
2009.

(2) Ali Seyyar, “Federal Almanya’da 
Esnek Çalışma Hayatı”, Mercek, sayı 
12, 1998. 

(3) A. Seyyar, a.g.y.

(4) N. Cattanéo ve H. Hirata, a.g.y.

(5) N. Cattanéo ve H. Hirata, a.g.y.

Neoliberalizmin bir yandan ka-
dınları yoksullaştırdığı, öte yan-
dan yoksulluğu kadınlaştırdığı 
yıllardır söylenegelmekte. Daha 
önceki dönemde, sanayi üreti-
minden -savaş dönemleri dışın-
da- dışlanan kadınların iş gücü 
piyasasına katılmasıyla beraber 
bu çift yönlü sürecin ortaya çık-
ması çelişkili gibi görünse de, 
neoliberal kapitalizmin cinsi-
yetli mantığı, esnek çalışma ör-
neğinde görüldüğü gibi, bu tip 
çelişkiler üzerinden yürüyor ve 
kendini güçlendiriyor. Esnek ça-
lışma, neoliberalizmin kadınlara 
dayattığı tek koşul değil elbette. 

Sosyal hakların geri alınmasıyla 
beraber, kadınlardan daha faz-
la karşılıksız ev emeği (bakım 
emeği dahil) harcamaları bekle-
niyor. Öte yandan, cinsiyetli iş 
gücü piyasasında kadın emeği 
ucuzladıkça, kadınların babala-
rına/kocalarına bağımlılıkları ar-
tıyor. Neoliberal kuralsızlaştırma 
mantığının eseri olan serbest 
bölgelerde, aile bağımlılığından 
kaçan kadınlar, bu kez patron 
baskısı altında hem beden hem 
emek sömürüsüne tabi oluyor-
lar. Yoksulluğun metalaştırılma-
sı olarak tanımlayabileceğimiz 
mikrokredi sistemleri, sözümo-

na kadınları “güçlendirirken”, 
esasen sistemin sürdürülebilir-
liğini sağlamayı amaçlıyor. Ucuz 
emek gücünün illegal göçü, ka-
dınların fuhuş ve ev işi/bakım 
sektörlerinde çalışmak üzere, 
her türlü haktan yoksun olarak 
ülkelerini terk etmesi anlamına 
geliyor. Tüm bu süreçlerin ortak 
yanı ise, kadınlara yönelik örtük 
şiddeti sürekli olarak artırırken, 
onları doğrudan şiddete karşı 
da daha açık hale getirmesi. Bu 
neoliberal politikaların hepsi, 
kadınları ücretli/ücretsiz emek 
kıskacına daha da çok sıkıştırı-
yor.

Kıskacın neoliberal halleri

80’li yıllardan itibaren 
Avrupa’daki uygulama-
ları araştıran iktisatçı-
ların ve sosyal politika 
uzmanlarının vardıkları 

sonuçlar bize başka 
önemli bir noktayı hatır-
latıyor. O da esnek ça-
lışma uygulamalarının 
cinsiyetsiz olmadığı
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Kapitalizmin üretim sürecinde getirdiği esnekleşmenin somut örneklerinden biri olan 
“çağrıya bağlı çalışma” biçimini ve kadınlık durumlarımıza etkilerini görebileceğimiz 
zamanlar yakın

2003 yılında kabul edilen 4857 
sayılı yeni iş yasası ile yapı-
lan değişiklikler, yaşamla-

rımıza yeni kavramlar ve tanımlamalar 
getirdi. Özellikle çalışma biçimlerinde 
yapılan değişikliklerin ilk örnekleri, sa-
nayileşmesini daha önce tamamlamış 
ülkelerden alınarak iş yaşamlarımıza 
katıldı. Kapitalizmin üretim sürecinde 
getirdiği esnekleşmenin somut örnekle-
rinden biri olan “çağrıya bağlı çalışma” 
biçimini ve kadınlık durumlarımıza et-
kilerini görebileceğimiz zamanlar ya-
kın. Bu durumdan hareketle, ilk önce 
söz konusu çalışma biçimine ilişkin bir 
ön bilgilendirme yapacağım, sonra da 
olasılıklar üzerinden konuya bakmaya 
çalışacağım.

Çağrıya bağlı çalışma kısmi süreli ça-
lışma olarak değerlendiriliyor. Yasadaki 
hali şu şekilde:

“MADDE 14. - Yazılı sözleşme ile işçi-
nin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak 
kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş 
görme ediminin yerine getirileceğinin 
kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine 
çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş söz-
leşmesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi 
içinde işçinin ne kadar süreyle çalışa-
cağını taraflar belirlemedikleri takdir-
de, haftalık çalışma süresi yirmi saat 
kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine 
çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi 
çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete 
hak kazanır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getir-
mesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip 
olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştı-
rılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan 
en az dört gün önce yapmak zorundadır. 
Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş gör-
me edimini yerine getirmekle yükümlü-
dür. Sözleşmede günlük çalışma süresi 
kararlaştırılmamış ise, işveren her çağ-
rıda işçiyi günde en az dört saat üst üste 
çalıştırmak zorundadır.”

Metinden hareket edersek; işverenlerin 
çağrısı üzerine ve yine sadece asgari 
çalışma süresini belirten, ancak azami 

çalışma durumunda ise süre konusunun 
açık bırakıldığı bir sözleşme şekli görü-
yoruz. 

İşçi evinde normal hayatına devam 
ederken bir yandan işverenden gelecek 
çağrıyı bekleyecek. Bu çalışma biçi-
mi hiçbir şekilde tam zamanlı iş olarak 
değerlendirilemeyeceğinden her akdin 
bitimi işsizlik olarak karşılık bulacak. 
Beraberinde güvencesizlik ve örgütsüz-
lüğü de getiren bu çalışma biçimi tam 
günlü iş piyasalarının yarım zamanlıya 
dönüşmesinin önünü açacak. İşçilerin 
parçalanmasına neden olan ve sınıf bi-
lincinin oluşumunu engelleyen yeni ça-
lışma biçimleri, işçilerin elinden kendi-
lerine dayatılan olumsuz çalışma koşul-
larına karşı örgütlenme ve karşı koyma 
olanağını da alıyor. 

İşgücü piyasalarında taşeronlaşma ve 
“proje” bazlı belirli süreli işler için kısa 
süreli istihdamın yaygınlaşması ile bera-
ber, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma 
politikaları da etkin bir biçimde yaşama 
geçiriliyor. Türkiye’de hangi sektörlerin 
bu çalışma biçimi ile üretim yaptığı ko-
nusu net olmamakla beraber işverenler 
tarafından tercih edileceği son derece 
açık. Çağrıya bağlı çalışmanın yarım 
zamanlı olması, toplumsal cinsiyet rol-
lerinin devamını kolaylaştıracağından 
kadınların tercih edeceği bir çalışma bi-
çimi olabileceğinin sinyallerini veriyor. 
Çünkü, yarım zamanlı işler ve enformel 
sektörde kadın istihdamı yoğunlaşmaya 
başladı. Geliri ikincil olarak kabul gören 
kadın emeği, tam zamanlı işgücü piya-
salarında kabul görmediğinden enfor-
mel sektöre yöneliyor. Bununla beraber, 
çocuk bakımının ve ev işlerinin devamı 
açısından da bu tip çalışma biçimi ter-
cih ediliyor. Özellikle kreşlerin pahalı 
olması, hasta ve yaşlı bakımının ise ev 
içinde kadın emeğine dayanması, bu 
çalışma biçiminin kadınlar tarafından 
tercih edilmesinin önemli sebeplerin-
den birini oluşturuyor. Araştırmalar AB 
üyesi ülkeler içinde 2006 yılında kısmi 
süreli işlerde çalışan erkeklerin oranı-
nı yüzde 7.7 olarak verirken bu oranın 
kadınlar için yüzde 32.9 olduğunu söy-
lemektedir. Bununla birlikte enformel 
sektörün iş niteliğinin emek-yoğun fakat 
ucuz işler olması kadın emeğinin maddi 
karşılığının erkeklerden düşük olma du-
rumunun da devamlılığını sağlar nitelik-
tedir. Öte yandan, hayatın her alanında 
karşımıza çıkan taciz kavramı, enformel 
sektör ve çağrıya bağlı işler bağlamında 
yeniden ele alınmaya ihtiyaç duyuyor. 
Kısa süreli ve güvencesiz işlerde, dene-
tim yeterince yapılmadığı için bu tür iş 
yerlerinde çalışmak, kadınlar açısından 
daha çok taciz, mobbing, ayrımcılıkla 
yüz yüze olmak anlamına gelecek.

Görünen o ki, yasalar ve iktidarlar, yap-
tıkları düzenlemeler ve değişikliklerle 
kadın bedeni ve kimliğini yok sayarken, 
ucuz işgücü yaratmanın koşullarını oluş-
turarak, kadın emeğini sömürmekten de 
vazgeçmeyecekler. 

Çağrıya bağlı çalışma

Eylem Ateş İşgücü piyasalarında 
taşeronlaşma ve “proje” 

bazlı belirli süreli işler 
için kısa süreli istihda-

mın yaygınlaşması ile be-
raber, örgütsüzleştirme, 
sendikasızlaştırma politi-
kaları da etkin bir biçim-

de yaşama geçiriliyor
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Otobüs kuyruğunda belli oluyor gündelik ücretleri, birçok toplu sözleşme masasına 
inat! Biri zam aldı mı diğeri de zam konusunda daha cesur olabiliyor

“Benim annem de doktordu 
babam da. O yüzden, ben 
de bu mesleği seçtim.”, 

“Bizimkiler de öğretmen. Ben de bu 
yüzden...”, diye başlayan birçok cümle 
duymuşsunuzdur çevrenizde. Ayşe de 
şöyle bir cümle kuruyor sözlerine baş-
larken: “Benim ebem de ev işine gider-
di, annem de… Ben de bu yüzden ter-
cih ettim.” Kast sistemini çok uzaklarda 
aramamak gerek belki de. Türkiye’de, 
emekçiler, genelde geldikleri sınıf ney-
se onun içinde kalıyor, evleniyor ve 
çocuklarını bu sınıfsal farklılıklar için-
de büyütmeye çalışıyorlar. 
Kimsenin sınıf atlamak gibi 
bir derdi de yok aslında, sa-
dece bulundukları yerlerde 
haklarını alsalar yetecek.

Ev işlerine giden kadınlar-
la görüştük son zamanlarda 
ve çok farklı hayatlarla kar-
şılaştık. Kimi, hayatından 
memnun, sadece otobüsler-
den şikâyetçi… Kimi, o ka-
dar çok acıyı biriktirmiş ki 
içinde, ağlamaktan anlata-
mıyor… Kimi, “Ben hep iyi 
insanlarla karşılaştım, hep 
beni evin bir ferdi gibi gör-
düler.” diyor. Kimi de “Aynı 
yemekten bile yedirmediler, 
aynı tuvaleti bile kullandırmadılar.” di-
yor anlatırken. Hepsinin ortak özelliği 
ise bu işe geçici olarak başlamaları ve 
yıllarca meslekleri olarak bu işin içinde 
kalmaları. Neredeyse hiçbirinin sigorta-
sının olmaması, olanların da kazandık-
larından arttırarak isteğe bağlı sigorta 
yaptırıp kendilerince geleceklerini gü-
vence altına alıyor olmaları!

Bir günün özeti…

“Bir gününüz nasıl geçer?” diye sor-
duğumuzda hep aynı cevap veriliyor: 
ZOR! 

Sabah çok erken saatte başlıyor gece-
kondu evlerinden büyük apartmanlara 
giden yol. Hep aynı durakta bekleyen 
kadınlar kimi zaman birbirlerinin raki-
bi; kimi zaman da birbirlerinin sırdaşı 
olabiliyorlar. Otobüs kuyruğunda belli 
oluyor gündelik ücretleri, birçok toplu 

sözleşme masasına inat! Biri zam aldı 
mı diğeri de zam konusunda daha cesur 
olabiliyor. Kimi ise o evin sahibi ya da 
kızı sayıyor artık kendini. Ona ne verir-
lerse razı oluyor, ne kadar çok iş ister-
lerse hayır diyemiyor. “Artık senelerin 
hatrı var.” diyor. “Ben nasıl isteyeyim, 
ne verirse, o bilir.” Akşama kadar sili-
nen camlar, yıkanan çamaşırlar ve her 
gün yenileri eklenen istekler… Akşa-
mın ilerleyen saatlerine kadar yapılıp 
bitmeyen işler ve eve doğru giden yol. 

Eve gidince, yeni başlıyor aslında iş. 
Çocuklarınızı nasıl bulacağınızı bilme-
den ilerliyorsunuz dik yokuşlardan ve 
her şey yeniden başlıyor. Yemek yap, 

çocukları doyur, okula hazırla, çamaşır, 
ütü, vb… Bu defa kendi evinin işleri. 
Artık kaçta biterse bu çile... Siz yatağa 
yatarsınız… Sizi bekleyen huzur değil 
de dizlerinizin ağrısı, kollarınızın bit-
mek bilmeyen acısı bir de kocanızın 
beklediği kadınlık görevleriniz ve sabah 
olunca tekrar başlayan her bir şey.

“Evlerini temizlemeye gittiğiniz kadın-
lar sizi nasıl görüyorlar?” diye sordu-
ğumuzda çok farklı cevaplar geliyor: 
Kimi kocasından kıskanıyor; kimi ise 

çok şişman olduğunuz için sizi ancak 
hem daha az paraya razı olursanız, hem 
de daha çok iş yaparak çalışırsanız ka-
bulleniyor. 

Orada bırakılıp gelinmeyen şeyler de 
var aslında. Geceleri bir kâbus gibi hep 
aklınıza gelen, belki de aklınızdan hiç 
çıkmayan. Bir eve gidilmiştir. O evin 
kadını “Sen çok güzelsin, kocam seni 
görmeden git.” der. “Bu halinle ortalıkta 
gezme.” der. Belki de evin hanımı yok-
ken evde olan erkek, hep bir bahaneyle 
sizin temizlik yaptığınız yerde dolanır 
durur. “Ne olur kâbus olsun” dersiniz 
ama değildir. Bir de kocama söylesem 
mi söylemesem mi diye kıvranır du-

rursunuz. İşin ucunda suçlu 
olarak görülmek de vardır. 
Ne de olsa, dişi köpek kuy-
ruğunu sallamasa, erkek bu 
cesareti nerden alacaktır?

Bazense, işlerin tanımı o ka-
dar çok değişir ki! Mesela bir 
kedinin patilerinin günde on 
kez silinmesi ve bunun ev iş-
lerinin parçası olarak kabul 
görmesi. Bazen, değerler tar-
tıldığında o evin kedisine ve 
köpeğine harcanan paranın 
size hak görülmediğini düşü-
nürsünüz. Eli uzun olmakla 
da suçlanabilirsiniz. Ortalı-
ğa sanki unutulmuş gibi süs 
eşyaları, takı ya da para bıra-

kılır ve ilk günlerde denenirsiniz. Ama 
siz onları hiç deneyemezsiniz. Onlar, 
sizi hep birileriyle kıyaslar; siz ise on-
ları kıyaslayamazsınız, çünkü hep aynı 
şey işitilir: “Beğenmiyorsan işte kapı!” 
Saymakla bitmeyen, görünmeyen işlere 
gömülmüş ev işine giden kadınlar… Bi-
tecek gibi de görünmüyor!

Nedir asıl sorun? Ev sahiplerinin tek 
başlarına iyi olup olmaması mı, bizi 
oraya gönderen şirketin hak ettiğimiz 
parayı tam ödememesi mi? Yoksa biz 
kendi hayatımızı değil de bize dayatılan 
başka bir hayatı mı yaşıyoruz?

Peki ya çözüm? Örgütlenmek, örgütlen-
mek, örgütlenmek... Başka çıkış yolu 
yok! Umudumuzu yitirmeden, bu dün-
yayı her gün yeniden üreten bizler, hep 
beraber yan yana yürümeye! 

Başkalarının kiri bizim mesleğimiz!

Aslı Keskin

Ev işlerine giden 
kadınlarla görüştük son 
zamanlarda ve çok farklı 

hayatlarla karşılaştık
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Röportaj: “Ev işi mi dediniz?”
Ayşe Toksöz, Zeynep Koçak, 

İsmigül Şimşek

F arklı sosyal çevrelerden, evle-
rindeki konumları birbirinden 
farklı birkaç kadınla ev işleriy-
le ilgili kısa röportajlar yap-

ma fikri bize, kadınların deneyimlerinin 
hangi noktalarda birbirinden farklılaştı-
ğını, ama aynı zamanda ne ölçüde ben-
zer olduğunu gösterme imkanı açısından 
çekici geldi. Gerçekten, inanıyoruz ki 
yaptığımız mülakatların üzerine tahlil 
anlamında bir şeyler yazmaya bile gerek 
yok. Bizi şaşırtan tek nokta, beklentimiz 
bu kısa soruların kimi yaraları deşeceği 
ve kadınların dertleşmek adına bile olsa 
uzun uzun konuşacağı yolundayken, al-
dığımız cevapların kısalığı oldu. Burada 
sorun bir kaygı, güvensizlik ya da ses-
sizliği tetikleyen başka herhangi 
bir etkenden ziyade, kadınla-
rın gerçekten ev işini üzerinde 
düşünülecek, konuşulacak bir 
konu gibi görmemesiydi: kimi 
işlerin ev işi olarak görülmesi, 
bunların belli şekillerde, bel-
li kişiler tarafından yapılması 
tamamen doğal geliyor aslın-
da hepimize, soruların cevap-
ları her birimiz için farklı olsa 
da. Burada amacımız, ‘başka 
kadınlar’ın sömürülmesini or-
taya koymaktan ziyade, hepimi-
zin bu sorulara ‘doğal’ biçimde verdiği 
kendi cevaplarıyla yüzleşmesine, konuyu 
doğallığından bir nebze olsun kopartıp 
aslında üzerinde uzun uzun düşünüp 
tartışabileceğimiz bir mesele olduğunun 
hatırlanmasına vesile olmak.
Pervin, Ev Eksenli Çalışanlar Koope-
ratifi’nden. Evli ve yetişkin bir oğlu 
var.
Ev işi deyince aklınıza neler geliyor?
Ev işi mi dediniz? Bulaşık, cam silme, 
çamaşır; makineye atıyoruz gerçi ama 
yine de bir emek içeriyor... at içine, çı-
kar, ütüle, yerleştir... cam silme, ocağı 
silme, toz alma, yemek yapma, bulaşık 
yıkama... her şey.
Sizin evinizde ev işini kim ya da kimler 
yapıyor?
Bizim evde ev işini... yemeği eşim yapı-
yor, genelde ütüyü herkes kendi ütüsü-
nü yapıyor, çamaşır makinesini de eşim 
doldurur. Başka ne yapıyoruz? Zaten 
haftada bir süpürgeyi ben açıyorum, ben 
siliyorum evi. O da haftada bir gün; bir 
gün yapabiliyorum ancak; yapamıyo-
rum. Ama banyoyu her gece cifliyorum. 

Peki siz ev işi yapmayı sever misiniz?
Sevmiyorum! Hiç sevmiyorum. Oldum 
bittim sevmem, ama eskiden mecbur ya-
pıyorduk.
Ev işine ne kadar vakit ayırıyorsunuz?
Haftada ne kadar ayırırım? Beş saat fa-
lan. O kadar. Yani bu benim pasaklı bir 
kadın olduğumu gösteriyor ama öyle de-
ğilim; çok düzenliyim çünkü! Öyle orta-
da bir fırtına; herkes kendi işini yapmak 
zorunda kalıyor. 
Vaktinizin kalanını nelere ayırıyorsu-
nuz?
Biz zaten sabah 9 akşam 7 kooperatifte-
yiz. Bazen haftanın 7 günü de aynı şekil-
de geliyoruz genelde. Ayda 1 defa belki 
Pazar günü açmıyoruz. 
Evde olduğunuz zamanlarda?
Yarım günüm var işte; Pazar günüm ya-
rım gün, o yarım günü evin temizliğine 

ayırıyorum. Akşamları ne yapıyorum? 
Eğer o ay para kazanmam gerekiyorsa 
iş götürüyorum eve, boncuk işi götürü-
yorum. Ama paraya çok ihtiyacım yoksa 
oturuyorum kitap gazete okuyorum. 
Sizce annenizin kuşağına göre evde 
daha mı az çalışıyorsunuz?
Tabii ki. Tabii ki çok az çalışıyoruz. Çün-
kü annemiz evde bulaşık yıkıyordu, ütü-
yü kendi yapıyordu benim annem, ben 
hatırlıyorum. Bi de o zaman böyle çok 
şey yoktu; hep beyazdı her şey çarşaf-
larımız, örtülerimiz, havlularımız. Kay-
natılırdı, ütülemek zorunda kalırlardı ki 
ütüleri çok korkunçtu. Kömür doldurur-
lardı, öyle hatırlıyorum ben. Yani onların 
gençlikleri. Daha sonra makineler geldi 
ama yıprandılar; çok yıprandılar. Bir de 
bize göre onlar daha hassas davrandılar, 
çocuklarının...mesela ben anneme derim 
ki ben içli köfte istiyorum, o gece onu 
yapmadan uyumazdı. Ben öyle değilim 
anne olarak. Diyoruz dışarda ye, her şey 
var. Öyle değil mi ama, para da kazanı-
yor. Bizim öyle bi şansımız yoktu, de-
mek annelerimiz o yüzden hassastı.

Ümit, üniversite mezunu, inşaat mü-
hendisi. Evli ve yaşları 19-14 arası üç 
oğlu var. Eşi, iş için çoğunlukla yurt 
dışında bulunuyor. Ümit, uzun zaman-
dır profesyonel anlamda çalışmıyor.
Ev işi deyince aklınıza neler geliyor?
Ev işi deyince.. bir insanın yaşamı için, 
hani rahat etmesi için lazım olan her şey. 
Onun genel temizliği, düzeni, konforu, 
oradaki insanların huzuru, genel yaşayı-
şın sürmesi, yani bu trafiğin de kontrolü, 
iyi beslenme...her şey. Onların sosyallik-
lerinin olması. Pek çok şey giriyor içine 
bence.
Sizin evinizde ev işini kim ya da kimler 
yapıyor?
Ev işini kesinlikle ben yapıyorum. Di-
ğerleri yalızca yardımcı konumunda olu-
yor, benim yönlendirdiğim şekliyle.
Ev işi yapmayı seviyor musunuz?

Sevdiklerim için yaptığım için 
çok seviyorum. 
Ne kadar vaktinizi ev işine har-
cıyorsunuz?
Günlük temizlik vesarie anla-
mında.. yarım günümü harcı-
yorum. Temizlik ve alış-veriş 
anlamında.
Vaktinizin kalanını nelere ayı-
rıyorsunuz?
Arkadaşlarımla olmayı tercih 
ediyorum, en severek yaptığım 
şu aralar tek şey o. Ve en sevdi-
ğim şeylerden biri de akşamları 

odama çekilip kitabımı alıp işte 
kitap karıştırmak dergi karıştırmak... en 
sevdiğim saatler.
Sizce annenizin kuşağına göre daha mı 
az çalışıyorsunuz? Yani kıyaslarsanız 
kendinizi daha şanslı hisseder misiniz?
Ben daha çok çalıştığımı düşünüyorum. 
Çünkü babam anneme dışarıdaki işleri 
yapmaya hiç izin vermezdi, annem bir 
tek evin içindeki işlerden sorumlu olur-
du. Ben şimdi hepsini birden yüklenmiş 
durumdayım. Eşimin de burda olmaması 
nedeniyle her türlü iş bana kaldığından 
daha fazla yük yüklenmiş durumdayım. 
Ufak-tefek eşimin işleri oluyor, onlara 
yardımcı oluyorum.
Ferhunde, kriz döneminde işsiz kal-
mış; daha önce bir şirkette satın alma 
müdürü olarak çalşıyormuş. Şu an iş 
arıyor. Eşi askerde; henüz çocuk dü-
şünmemişler.
Ev işi deyince aklınıza neler geliyor?
Evde huzurlu yaşamak için gerekli ola-
cak kuralları yapabilme gücü. Vallahi bu 
geliyor. 
Biraz açarsak bunu?
Huzurlu oturabilmek için, huzurlu evde 
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yaşayabilmek için yapılması gereken 
şeyler var; işte, temiz olmak zorunda, 
düzenli olmak zorunda, ev sıcaklığını 
yaşatmak için bunları yapmak zorun-
dayız. Bunlar geliyor. Onları yapabilme 
gücü bulmak gerekiyor. Ev işleri deyin-
ce ilk aklıma gelenler bunlar. 
Sizin evinizde ev işini kim ya da kimler 
yapıyor?
Eşim ve ben yapıyoruz. Birlikte. Çocu-
ğumuz olsaydı o da dahil olacaktı, yani 
o mekanı kullanacak kişilerin yapması 
gerekiyor. 
Siz ev işi yapmayı sever misiniz?
Severim. 
Vaktinizin ne kadarını ev işine ayırıyor-
sunuz?
Gün 24 saatse, onun 16 saatini ayakta 
geçiriyorsak, onun yüzde 7’si 8’ine denk 
geliyor. (Güler) 
(Güler) Nasıl yani?
İşte 1 saat, onu hesaplamaya çalışıyo-
rum. Bir saat diyelim. İş başvurusu olayı 
için durmadan test çözüyorum da...
Vaktinizin kalanını nelere ayırıyorsu-
nuz?
Keyifle yapabileceğim şeylere. Mesela 
film izlemeyi seviyoruz biz eşimle bir-
likte. Eşimle birlikte bir şeyler yapma-
yı seviyoruz. Eşim ve dostlarla birlikte 
işte. İnternet. Ama o da sevdiklerimizle 
birlikte. 
Sizce annenizden daha mı az çalışıyor-
sunuz? Ya da, ev işi açısından bakınca 
kendinizi daha şanslı hissediyor musu-
nuz?
Kesinlikle. Kesinlikle daha şanslıyız.
Hangi anlamda? 
Teknolojinin getirdiklerini kullanabil-
mekle ilgili. İşte çamaşır yıkayabilmek 
için o elinde kullanıyordu biz makinede 
kullanıyoruz. Gibi. Bir sürü. Makinele-
rin bizim hayatımızı hızlandırması ve 
kolaylaşırması söz konusu onun için biz 
daha şanslıyız kesinlikle. 
Naziye, tekstil fabrikasından emekli, 
evli. Eşi çalışıyor. Üniversite mezu-
nu ve çalışan bir kızı ve üniversitede 
okuyan bir oğlu var. Kendi evlerinde 
yaşıyorlar. 
Ev işi deyince aklınıza neler geliyor?
Ev işi deyince.. Temizlik, günlük yapılan 
işler. Yemek, çamaşırdır, ütüdür...
Bu kadar mı?
Bu kadar yani, pek fazla da...
Peki, evinizde ev işini kim ya da kimler 
yapıyor?
Kızımla ikimiz genellikle paylaşıyoruz. 
İkimizin de üstünde yani.
Ev işi yapmayı sever misiniz peki?
Duruma göre değişiyor, bazen seviyo-
rum, bazen sevmiyorum. Ruh halime 
göre..
Ne kadar vaktinizi ev işine ayırıyorsu-

nuz peki?
İki, üç saatimi falan.. Daha az zaman bile 
bazen. Yemeği katmayınca tabi.
Onu da katarsak?
Onunla beraber, üç saat falan ortalama. 
Fazla zaman ayırmıyorum.
Peki, geriye kalan zamanınızı?
Kendime ayırıyorum kalan zamanımı.
Neler yapıyorsunuz peki?
İşte gezmek.. Kafama göre takılıyorum 
işte. O günkü ruh halime göre yürüyüşe 
gidiyorum, diziler izliyorum... (güler)
Peki sizce, annenizin zamanına göre 
daha mı az iş var, daha mı çok?
Yani, işler kolaylaştı bence, o zaman 
daha da zormuş işler.
Şimdi daha mı kolay?
Bence, daha kolay.
Neye bağlıyorsunuz peki bunu?
Neye bağlıyorum, teknolojiye herhalde 
biraz da..
Gülcan, gündelikçi ev işçisi. Bulgaris-
tan göçmeni. Evli, iki erkek çocuğu 
var. 
Ev işi deyince aklınıza neler geliyor?
Ayy, bana soruyorsun şimdi.. (güler). 
Pek Türkçe de anlamıyorum ama.. 
Olsun, biz anlıyoruz sizi..
Ev işi deyince... Nasıl desem, evin so-
rumluluğu, dediğim gibi.
Neler onlar?
Neler onlar, e çocuklarla yemek, en 
önce.. Temizliğimi yaparım. İşe gide-
rim. İşten gelince yapıyorum bir yemek, 
dediğim gibi ne varsa, uydurmak gibi.. 
Öyle.. Başka bir şey ne yapayım. Evde 
işimi, pazarlığı da yapıyorum. Nasıl de-
sem, bilemiyorum ki.. Sen sorsan?..
Peki, sizin evinizde ev işini kim ya da 
kimler yapıyor?
E ben yapıyorum.
Bir tek sen mi? Eşin?
Bir tek ben yapıyorum. E, o yapmıyor 
tabi.
Ev işi yapmayı sever misin peki?
Severim tabi, mesleğim o. (güler)
Ama, yok. Orda, emeğinin karşılığın-
da para alıyorsun. Ben kendi evindeki 
işinden bahsediyorum.
Kendi evimin işini de seve seve yapıyo-
rum tabi. E, çocuklarıma yemek... Seve 
seve yapıyorum işimi de, seviyorum evi-
mi.
Peki, ne kadar vaktini ayırıyorsun ev 
işine?
Günle! Günle kıpırdıyoruz ev içinde, de-
ğil mi? 
Bütün gün değil mi?
E tabi.. E çamaşırın var, yemeğin, bula-
şığın.. Hepsi benim.
Peki vaktinin kalanını nelere ayırıyor-
sun?
E düğün bayram, işte.. Bir Fatma tey-
zelere işte, yılda bir kere geldim, öyle. 

Başka bir yere gittiğim yok. (güler) 
Evde, evde geçiriyorum, televizyon sey-
rediyorum, öyle..
Sizce annenizin zamanından daha mı 
şanslısınız, daha mı şanssız? Yani o za-
mana göre daha mı az çalışıyorsunuz, 
daha mı çok?
(iç çeker) Çok çalıştım. Otuz senedir hep 
çalışıyorum.
Peki annenizin zamanına göre, hani 
teknoloji gelişti ya, işler kolaylaştı mı 
zorlaştı mı?
Eskiden iş çoktu para yoktu. Şimdi bu-
rada çalışınca, var tabi. Çalışırsan ama, 
zorluğa göre.. Zorluğa bakarsan burada 
da zor yaşamak; ama çalışınca gene bir 
şeyler yapabiliyorsun.
Oradan kastınız Bulgaristan değil mi?
Bulgaristan’dan geldik, dediğin gibi.
Ama doksan öncesi rejimde ordaydınız 
siz, değil mi?
Bulgaristan’dan kaçak geldik biz. (gü-
ler)
Şu anda peki gittiğiniz işte ne yapıyor-
sunuz?
Ev işi yapıyorum, ne yapacağım..
Haftada kaç gün gidiyorsunuz?
Haftada beş gün gidiyorum, dört gün gi-
diyorum..
Serpil, üniversite mezunu; bir bilgisa-
yar firmasında üst düzey yönetici ola-
rak çalışıyor. Evli ve bir oğlu var.
Ev işi deyince aklınıza ne geliyor?
Temizlik, çamaşır, ütü, toz almak, derle-
yip toplamak, alışveriş, yemek.
Size yardım eden birileri var mı?
Çocuğuma bakmaya gelen bir teyzemiz 
var. Okul saatleri nedeniyle bir hayli boş 
vakti var. Günde bir saatini ev işlerine 
ayırıyor. Hafta sonlarında da ben yapı-
yorum.
Nasıldır ev işiyle aranız?
Ev işini çok severim. Ancak hafta içle-
rinde işten geç geldiğim için temizlik 
yapmaya vakit bulamıyorum ancak hafta 
sonlarında yapabiliyorum.
Yaklaşık ne kadar vaktinizi alıyor?
Dediğim gibi hafta içi hiç yapamıyorum, 
hafta sonu ise 2, 3 saat sürüyor herhal-
de.
Diğer zamanlarınızda neler yapıyorsu-
nuz?
Kitap okuyor ya da film izliyorum. 
Peki, kendinizi annenize göre daha 
şanslı mı hissediyorsunuz?
Evet daha şanslıyım. Daha az çalışıyo-
rum. Anneme yardıma kimse gelmezdi, 
herşeyi kendi başına üstlenirdi. Karde-
şimle ben elimizden geldiği kadar ona 
yardım etmeye çalışırdık. Ama bu dü-
zenli bir yardım da değildi. Annem hem 
dışarıdaki işleri hem de ev işlerini tek 
başına yapmak zorundaydı. 
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Güzel evim

Berrin Hatacıkoğlu

Yirmilerimdeyim, özgürüm, 
güçlüyüm, başımı bir milim 
dahi eğmiyorum bir erkek 
karşısında, yoksa ezilirim, 

diğer kadınlar gibi. Aşklar yaşıyorum, 
özgürlüğüme zeval gelmesin diye sava-
şarak. 

Yirmili yaşlarımın ortasında çok aşık 
oluyorum bir adama, mutluluktan ha-
valara uçuyoruz birlikte, okulumuzu 
bitirince işe başlayıp küçük cici bir eve 
taşınıyoruz beraber. İlk maaşlarımızla 
eşyalar alıyoruz evimize. Çiçekler alı-
yorum, her gün suluyorum; kap-kacak 
alıyorum, haftada üç gün alışveriş ya-
pıyorum güzel yemekler pişirmek için. 
Paspas alıyorum banyoya, 2 haftada bir 
yıkıyorum. Evimiz anayol üstünde, çok 
tozlu, vileda alıyorum yerleri siliyorum 
haftada bir; güzel nevresimler alıyorum 
haftada bir yıkıyorum, bayılıyoruz mis 
gibi kokan güzel çarşaflarda yatmaya. 
Ütü alıyorum, mis kokan çamaşırları-
mızı ütülüyorum. Güzel süs eşyaları 
alıyorum, sık sık tozlarını alıyorum. Her 
gün bir parça iş yapıyorum, yoksa çok 
yorucu, hele akşama kadar çalışırken, 
oysa her şeyi keyifle yapmak istiyorum 
evimde.

Bütün bu eşyaların masraflarını pay-
laşıyoruz, her şeyi paylaşıyoruz, ben 
yemek yapıyorum, sevgilim masa ha-
zırlıyor; ben çamaşırları yıkayıp ütülü-
yorum, o gömleklerini dolabına asıyor, 
katladığım çamaşırları çekmecesine 
yerleştiriyor; nevresimi takarken ucun-
dan tutuyor; her şeyi paylaşıyoruz. O 
nevresimin ucundan tutarken bir dakika 
harcıyor, ben yıkayıp ütülerken kırk beş 
dakika; yemek pişirmek saatler sürüyor, 
masa hazırlamak beş dakika; o yerleri 
hiç silmiyor, benim aklım gözüm hep 
tozlarda. Bulaşıkları ben yıkıyorum, o 
bulaşıklığı boşaltıyor; bütün eksik eş-
yaları ben düşünüp alıyorum, o yarısını 
ödüyor. Güzel evime halel gelecek diye 
tetikte beynimin yarısı, onun beyni işte-
ki projelerini düşünüyor. İşten hep ben 
daha geç geliyorum ama o bana bir gün 
bile yemek hazırlamıyor… 

Bu evde bir şeyler yanlış oluyor? - ha-

yır, çok mutluyum - köle gibisin - ha-
yır aşığım - hep çalışıyorsun - evim için 
çalışıyorum - niye bir tek sen çalışıyor-
sun? - o da çalışıyor - o bir şey yapmıyor 
- ben istiyorum böyle bir evi - o olma-
sa da böyle güzel olur bu ev, hem daha 
az çalışırdın - ben istemezsem yapmam 
- o seni kullanıyor - hiç bir erkek beni 
kullanamaz, ben özgür irademle yapıyo-
rum???? !!!! ....

Kendime bile sesli söyleyemiyorum; 
oysa sevgilimin özel hizmetçisiyim, 
evin kölesiyim, sevgilim beni kullanı-
yor, aşkla sarıp sarmalayarak kullanı-
yor... Ben kendimi görmediğim koşul-
larda güçlü saymışım, hayal aleminin 
prensesi, yeryüzünün dinlenemeyen 
işçisi. Kadın olmak tüm bu cürete ma-
ruz kalmaya yetiyormuş aslında, o ben-
den bunu bekliyor, ayağımı okşayarak 
bir çelme takıyor, ben yerleri yalarken 
buluyorum kendimi, ışıl ışıl temiz fa-
yanslar için. Ben durumun ağırlığından 
kaçmak için ya prenses olduğum hayal 
alemine gitmeliyim ya da gözlerim açık 
diri diri sömürüleceğim, her gün biraz 
daha delirerek, dır dır ederek, zayıfla-
yarak, tükenerek, ev işinden başka bir 
şey düşünemeyecek hale gelene dek. 
Savaşarak aşk yaşamak mı diyordum, 
işte savaş, evimin ortasında, kendi yok 
oluşuma karşı. 

Bu evden taşınmalıyım ama yalnız ya-
şayacak param yok, bütün arkadaşlarım 
eşleri veya aileleriyle yaşıyor, yalnızım 
ve parasızım. Sevgilim abarttığımı söy-
lüyor, hem rahatsız olan o değilmiş ki 
benmişim, o pis evde yaşayabilirmiş, 
ben yaşayamıyormuşum, o her gün 
peynir ekmek yiyebilirmiş, ben yemek 
pişiriyormuşum, evin düzenli olmasını 
o istemiyormuş. Misafirler geldiğinde 
kendi işlerini yapabilirlermiş... Sen niye 
yapmıyorsun o zaman? Sevgilim hızını 
alamıyor, istersem daha az yorucu bir 
işte veya yarı zamanlı çalışabilirmişim, 
çünkü o çok yakında ikimize de yetecek 
kadar kazanabilecekmiş, hatta ve hatta 
istersem çalışmayabilirmişim bile. Bu-
lunmaz nimetim, kim beni daha çok kul-
lanacak, sevgilim mi patronum mu? 

Evet, bu güzelim, temiz, pırıl pırıl evi 
ben istiyorum çünkü bana bu öğretildi 

hayatımın her saniyesinde, annemin kar-
nından kanlar içinde çıktığımda belliydi 
başıma gelecekler, vajinam vardı. Niye 
öğretildi? Senin için; sen güçlü, mutlu, 
rahat ol diye; benim doğurup, besleyip, 
büyüttüğüm, senin soyunu devam ettire-
cek boy boy çocukların olsun diye; sen 
kendi varlığın dışında hiçbir şeyi düşün-
mek zorunda kalma diye. Evet, bana na-
sıl bir kadın olmam gerektiği her zaman 
her fırsatta öğretildi, kökleri o kadar de-
rinde ki, o kadar sarmış ki beynimi, ku-
rutmaya hangi ucundan başlayacağımı 
bilemem, o kurumadan kendi ağacımı 
dikemem, hem ben kimim ki koşullar-
dan öte, benim için hazırlanmış bir fidan 
var mı ki beynimde büyüyecek? 

Beynim çatırdıyor, canım yansa da kuş 
gibi hafifliyorum, küçük cici evimiz kısa 
zamanda tozlanıyor, vileda köşesinde 
duruyor, banyo paspası griye dönüyor, 
hâlâ taksitlerini ödediğimiz çamaşır ma-
kinesini boş. Çiçeklerimi arkadaşlarıma 
veriyorum, sadece peynir ekmek yediği-
miz için tabak çatal bir süre dayanıyor 
neyse ki plastik tabak bardak var hayat-
ta. Rafların rengi açık kahve gri arası bir 
renk alıyor, parmakla yazı yazmak çok 
zevkli. Zamanla kokan nevresimlere 
alışmak zor ama hiçbir şey özgürlük ka-
dar güzel değil. Çok mutluyum, evimiz 
sokak gibi, bu beni daha da özgürleştiri-
yor, evlerimizin ilaç fabrikası kadar hij-
yenik olması gerektiğini yalanını bize 
deterjan üreticileri atmış olmalı, oysa 

Her şeyi paylaşıyoruz… O nevresimin ucundan tutarken bir dakika harcıyor, ben yıkayıp 
ütülerken kırk beş dakika; yemek pişirmek saatler sürüyor, masa hazırlamak beş dakika; o 
yerleri hiç silmiyor, benim aklım gözüm hep tozlarda

DOSYA
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böyle çok rahat ve mutluluktan, rahat-
lıktan daha sağlıklı bir şey yok hayatta. 
Derken sevgilim kabız oluyor, benim 
hiçbir sorunum yok, hint yağları, sabun-
lu su dozajlama işe yaramıyor, hipokra-
tın kılıcı buyuruyor: Sürekli ekmek ara-
sı yenilmeye, sebze yemekleri yenile! 
Sevgilim bulaşıkları yıkıyor, zeytinyağlı 
enginar tarifleri alıyor pişirmek için ben 
kitap okuyorum. Sevgilimin daha çok 
para kazanması için temiz, ütülü göm-
leklerle işe gitmesi lazım, çamaşır yıka-
maya çalışıyor, ben arkadaşlarımla sine-
maya gidiyorum, onun hangi çamaşırla-
rın hangileri ile yıkandığını, makineye 
ne kadar deterjan konduğunu keşfetmesi 
saatlerini alacak. Bir dosya bulmak için 
dakikalarca dolanıyor evin içinde, ben 
televizyon seyrediyorum. Sevgilim pa-
zarlık yapmak istiyor işleri paylaşmak 
için ama ben böyle çok mutluyum, belki 
bir zaman sonra ‘yardım’ edebilirim. Bu 
adamların bir bildikleri varmış, böyle 
hayat çok güzelmiş, ev bu haliyle benim 

için en güzel evmiş...

Savaş yazıtları yazılı artık beynime, bir 
erkekle aynı evde yaşamanın kuralları, 
hayatta kalma savaşının anahtarı.

-Ev işi benim işim değil

-Evin pis olup olmaması umurumda de-
ğil, pis ev köle gibi tek başına iş yap-
maktan daha kötü bir şey değil

-Sadece kendi çamaşırlarımı yıkayıp 
ütüleyebilirim

-Sadece kendime yemek pişirebilirim 
veya yemek yapamam vaktim yok, yor-
gunum, hem de beceremem (duruma 
göre herhangi biri kullanılmalı, henüz 
sıcak savaş yokken en ağırından başlan-
mamalı)

-Bulaşık yıkamayı hiç sevmem, hem 
hep bardak kırarım

-Evin bu halinden ben sorumlu değilim 
ve de utanmıyorum

-Ev ne kadar pis ise ben o kadar özgü-
rüm

-Asla evde iş yapmayan erkek ile çocuk 
yapmam, bırakalım bu modellerin nesli 
kurusun, evrim haritasının geçmiş basa-
maklarında yer alsınlar. 

Sevgili MYK Üyeleri, Değerli Dostlar 
ve Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Sözün bitiği yerdeyiz yine. Yıllardır 
tüm özel yaşam alanlarımıza, örgütlü 
alanlarımıza yapılan müdahalelerden 
birini yaşıyoruz. 80’li 90’lı yıllarda 
yaşanan fırtınalı günlerin bir benze-
ri bugün daha derinden, daha sessiz, 
daha sinsi yaşanmakta, yaşatılmakta. 
Türkiye’deki cezaevleri, çocuklarla, 
demokratik kitle örgütü yöneticileriyle, 
aktivistleriyle, sendikacılarla, kadın-
larla ve siyasetin “öteki” si olan bir 
partinin üyeleriyle dolup taşmış du-
rumda. Doğadaki Sarı – Kırmızı – Ye-
şil çiçekler yine suçlu. Kürtçe şarkılar, 
türküler, yine cezalı. Sokaklarda eme-
ğin kutsallığını savunanlar içerdey-
ken, sömürenler dışarıda. Tecavüzcü-
ler keyif çatıp boy gösterirken, sokak-
larda tecavüze, tacize karşı çıkanlar 
cezaevinde. Savaş tamtamları kendi 
çıkar politikalarıyla savaş çığırtkanlı-
ğına devam ederken barışı isteyenleri 
ve savunanları cezaevine kapatmak 
düşüyor. Türkiye’ye güzel, özgür, kar-
deşçe yaşam reva görülmüyor. Emek, 
Demokrasi ve Barış yargılanıyor.

Cemil Çiçek “olağanüstü şartlarda ik-
tidarımızı sürdürüyoruz” diyor. Evet, 
onlar iktidarını sürdürüyor, OHAL 
kısmı ise biz emek, barış, demokrasi ve 
insan haklarından yana olan kesimleri 
etkiliyor.

Değerli Mücadele Arkadaşlarım ve 
Dostlarımız, 

Türkiye gerçek gündeminden uzaklaş-
tırılıyor. Kriz, yoksulluk, işsizlik, şid-
det gün geçtikçe tırmandırılıyor. Dola-
yısıyla ister içerde olsun, ister dışarıda 
olsun önemli olan Türkiye’de bu mev-
cut tablodan memnun olmayanların, 
halkın daha iyi şartlarda yaşaması ge-
rektiğine inanan herkesin, her kesime 
birlikte büyük sorumluluklar düşmek-
tedir. Önce olduğu gibi, bu günlerde 
daha fazla bir arada durmaları, ya-
ratmaları gerekiyor. Çünkü Türkiye’de 
yaşanan tüm antidemokratik uygula-
malara karşı duran, politika üreten 
başta örgütümüz KESK, İHD, ÇHD, 
KADIN, GENÇLİK ve adını sayama-
dığımız tüm demokratik kitle örgütle-
ri, baskı, sürgün, gözaltı, tutuklama, 
işten atma yöntemleriyle susturulmak 
isteniyor. Bugün bizim yaşadığımız du-
rum, özünde tüm demokrasi güçlerine 
yönelik bir mesaj niteliğindedir.

Bizler Bergama M tipi kapalı ceza-
evinde tutuklu bulunan emek, barış, 
demokrasi, kadın ve insan hakları sa-
vunucuları olarak, baskılar karşısında 
yılmadık, yılmayacağız. Kendimiz, ge-
leceğimiz, çocuklarımız ve bu toprak-
larda yaşayan herkese, daha özgür, 
daha yaşanılır bir ülke yaratmak için 
mücadelemize devam edeceğiz.

Sizlerin de haftalardır kartlarıyla, 

eylem ve etkinlikleriyle bizleri yalnız 
bırakmayan, haksız tutuklanmamıza 
tepki göstererek sesimize ses katan tüm 
dostlarımıza, yoldaşlarımıza sevgi se-
lam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Sizler 
bu ülkenin aydınlık ve umutlu yarınla-
rısınız, iyi ki varsınız.    

23 Haziran 2009    

1- KESK Kadın Sekreteri Son-
gül Morsümbül 

2- EĞİTİM SEN Kadın Sekrete-
ri Gülçin İsbert 

3- EĞİTİM SEN Eski Kadın 
Sekreteri Elif Akgül Ateş 

4- İzmir Eğitim Sen 4 No’lu Şu-
beden Mine Çetinkaya 

5- İzmir Eğitim Sen 4 No’lu Şu-
beden Şermin Güneş 

6- İzmir Eğitim Sen 1 No’lu Şu-
beden Sakine Esen Yılmaz 

7- İzmir SES Hukuk Sekreteri 
Yüksel Özmen 

8- İzmir BES İş yeri temsilcisi 
Meryem Çağ 

9- İzmir Eğitim Sen üyesi Suey-
da Demir 

10- KESK eski üyesi, Türkiye 
Barış Meclisi üyesi Yüksel 
Mutlu 

Yirmilerimdeyim, özgü-
rüm, güçlüyüm, başımı 
bir milim dahi eğmiyo-
rum bir erkek karşısın-
da; yoksa ezilirim diğer 

kadınlar gibi. Aşklar 
yaşıyorum, özgürlüğü-
me zeval gelmesin diye 

savaşarak

KESK’li kadınlardan mektup

DOSYA
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Ne zaman gerçekten feminist olunur bilmiyorum; ama benim için feminizm biraz da, 
onuru kırılan küçük kızı ve genç kadını sarıp sarmalamak ve güçlü kılmak galiba…

Kendimi feminist kabul edişi-
min öyküsünü dillendirmek, 
galiba aynı zamanda haya-
tım boyunca maruz kaldığım 

ayrımcılıkların da, en azından bilincime 
çıkanlarının tarihine bakmak demek…

İşin zor kısmı galiba, tarih kitaplarında 
bahsedilen yenenlerin tarafında olma-
dığımı fark edip kabul edene kadardı. 
Sonraki mücadele, tarihe, sosyolojiye, 
siyasete, bilime ve gündelik yaşama 
“sözü olmayanların” gözüyle yeniden 
bakmak, eleştirmek, dönüştürmeye ça-
lışmak, yani feminizm mücadelesi.

Çocukluğumun belki de en belirgin 
özelliği, bebekle oynamamın, hele “Bü-
yüyünce ne olacaksın*” sorusuna “Ge-
lin olacağım” cevabını vermemin pek de 
hoş karşılanmadığı bir dönem 
oluşuydu. Bir kız çocuğu ola-
rak eğitim görmemin en önemli 
hedefim olması gerektiği böyle 
vurgulanırdı. Ama bu, eğitimli 
de olacak olsam, geceleri yal-
nız başıma sokağa çıkmamam 
gerektiğini, iffet denen şeyin, 
mutlaka korunulası bir şey ol-
duğunu öğrenmemi engelleme-
di. Çocukluğum ve ilk gençli-
ğim bütün kızların yaşadığı gibi 
yolda ve otobüste tacizcilerden 
nasıl korunmam ve neler yap-
mam gerektiğini öğrenmek, bir 
araya geldiğimizde kız arkadaş-
larımla bu konudaki deneyimlerimizi 
paylaşmakla geçti.

Kızlık zarı denen bir şey vardı ve if-
fet bu küçük perdede somutlanıyordu. 
Kendimi en çok bu nedenle aşağılanmış 
hissettiğimi hatırlıyorum. Üniversitenin 
birinci sınıfında ilk kavgamı bu nedenle 
yaptığımı da. Bunun kadınları metalaş-
tıran bir denetim olduğunu öfkeyle dil-
lendirmiş, bu denetime izin vermemeye 
ilk defa o zaman karar vermiştim.

El becerim, sanat çalışmalarına olan 
yatkınlığım, kaçınılmaz olarak plastik 
cerrahiye dönük bir ilgiye de yol açıyor-
du. Böyle bir yeteneğin, ilgi ve isteğin 
mesleki seçimde yeterli olacağını dü-
şünüyordum. Herhangi bir sınava bile 
gerek kalmadan engelleneceğimi ise he-

nüz bilmiyordum. Bu alanın kadınlara 
yasak olduğuna dair ilk tepkilerle okul 
yıllarımda karşılaştım. Cerrahi erkek 
egemen bir alandı ve öyle kalmalıydı. 
Kadınlar bu yorucu ve uzun çalışma sa-
atlerine katlanamazdı. Üstelik kadından 
cerrah olmazdı! Çok az sayıda kadın 
cerrahtan dinlediklerim ise iyice umut 
kırıcıydı. Kendilerini kanıtlamak için 
daha çok çalışmak ve “yoruldum” de-
memek zorunda olduklarını, soyunma 
odalarında ayrıcalık tanınmadığını, “an-
cak küfürlü konuştuklarında kabul edil-
diklerini” ve “erkek gibi davranmak zo-
runda kaldıklarını” anlattılar. Diğer bir 
engel ise evdeydi. Seçmem gerekenin 
kadın branşları olduğu, nöbeti ve yo-
ruculuğu olmayan bölümlerde evliliğin 
daha uyumlu yürüyeceği söylenmiş, er-
kekler arası kardeşliğin gizli işbirliğiyle 
oynamam gereken rol yeniden anımsa-

tılmıştı. Mecburi hizmet yaptığım küçük 
ve muhafazakâr kentte kadın ve üstelik 
yalnız bir kadın olmanın hep gözetimde 
olmak ve evli değilsen resmi törenlere 
davet edilmemek demek olduğunu öğ-
renmiştim.

O dönemlerde Duygu Asena’nın cesur 
çıkışlarını için için çok takdir ediyor, 
kendime yakın hissediyor ama bunu 
yüksek sesle sadece bir-iki kadın arka-
daşımla paylaşabiliyordum. “Sen fe-
minist misin?” sorularına ise ne cevap 
vereceğimi bilemiyordum. Çünkü bu 
sorudan sonra, önce sınıf mücadelesini 
bölmediğimi, sonra da erkek düşmanı 
olmadığımı kanıtlamak gibi iki çetrefil 
ve yargılayıcı durumla daha muhatap 
olmam gerekiyordu ki sanırım o dönem 
bu sorulara gerekli yanıtı vermeye hazır 

olmadığım yıllardı. O yıllarda Pazar-
tesi dergisi imdadıma yetişmişti. Her 
sayısını büyük bir heyecanla bekliyor, 
satır satır okuyor, etrafımdaki kadınlarla 
tanıştırıyordum. Sanıyorum, feminizm 
yolunda en büyük ivmeyi Pazartesi der-
gisiyle aldım. Kızımı doğurup büyüttü-
ğüm süreçte anneliğin bitmez tükenmez 

bir suçluluk olduğunu da öğren-
miştim. Anneliğimi hep başka 
kadınlarla kıyaslamak ve ora-
dan hiza almak zorundaydım. 
İkimiz için de en doğrusunu 
yapmaya çalışmak, kalbim 
doğruyu yaptığımı söylese de 
suçluluğun yakamı bırakmadı-
ğı, zorlu zamanlara yayıldı.

Meslek odasında (Ankara Ta-
bip Odası) Kadın Komisyonu-
nu kurduğumuzda artık gönül 
rahatlığı ile kendimi feminist 
olarak nitelendirebiliyor, alışıl-
dık tepkilere cevap verebilecek 
gücü de kendimde hissediyor-

dum. Sevgili Aksu (Bora) ile tanışıklı-
ğımız bu dönemlere denk düşer ve bu 
da benim için bir diğer önemli süreçtir. 
İlk zamanlar, bir yanda “önemli politik 
meseleler” konuşulurken “Bu nereden 
çıktı?” diye hafif alayla bakılan Kadın 
Komisyonunun hızla büyüdüğünü ve 
TTB ile tüm Türkiye’ye yayılan bir ağ 
oluşturduğunu görmek de doğru bir iş 
yapıldığını düşündürüyor şimdi bana. 

Ne zaman gerçekten feminist olunur 
bilmiyorum ama benim için feminizm 
biraz da, onuru kırılan küçük kızı ve 
genç kadını sarıp sarmalamak ve güçlü 
kılmak galiba…

Müge Yetener, 49 Yaşında, tıp doktoru, 
evli ve 18 yaşında bir kızı var. 

Nasıl feminist oldum?

Müge Yetener Önce sınıf mücadelesini 
bölmediğimi, sonra da 
erkek düşmanı olmadı-
ğımı kanıtlamak gibi iki 
çetrefil ve yargılayıcı 

durumla daha muhatap 
olmam gerekiyordu
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Ev içi emeğimiz değersizleştiriliyor, kamusal alanda ürettiğimiz emek ucuzlaştırılıyor. 
“Gidemeyelim-bırakamayalım” diye halkası görünmeyen köleler haline getiriliyoruz

“Artık bitti.” demekle hiçbir 
şey bitmiyor. Asıl müca-
dele bu sözü söyledikten 

sonra başlıyor. Kendimizle, erkeklerle 
ve patriyarkal sistemle… Yaşımız ne 
olursa olsun, ilişkimizin biçimi ve sü-
resi ne olursa olsun, çoğumuz baskı ve 
şiddeti yaşıyor olmamıza rağmen birçok 
nedenden ötürü olduğumuz yerde çakılı 
kalıyoruz. 

“Artık gitmeliyim”, “bırakmalıyım” 
cümlecikleri zihnimizde belirmeye baş-
ladığı anda hemen gidemesek de, bıra-
kamasak da içimizde binlerce “gitme-
bırakma öyküleri” yazılmaya, silinme-
ye başlar. Zihnimizde beliren gitme-
bırakma öykülerinden sonra her kalış 
gitme-bırakma eylemini çabuklaştıracak 
sancıların habercisidir aslında. 

Alışılmış bir hayattan vazgeçme korku-
su, nereye gidebilirim, nasıl geçinirim 
belirsizliği, çocukların nasıl etkilenece-
ği düşüncesi ya da yeni bir ilişkiye baş-
lama olasılığının azlığı, hatta yokluğu 
ve yıkılan güvenin tekrar oluşmasının 
güçlüğü gibi nedenler adım atmamızı 
zorlaştırır. Bunlar ve başka nedenler, 
patriyarkal sistemin ürettiği nedenlerdir 
oysa. 

Bu nedenlerden birini ya da birkaçını 
yaşıyor olmamız sonucu, “Biraz daha 
düşün!” diyen iç sesimiz bizi yavaşlatır. 
Oysa zaman bizi, biz zamanı kollamaya 
başlamışızdır artık. Olabilecekleri zih-
nimizden geçirirken terazinin bir tara-
fına şu anki yaşantımızı, diğer tarafına 

bilinmeyen geleceğimizi koyarız. 

Patriyarkal sistemi üreten ve koruyan 
yasalar, önümüzde durarak korku sal-
maya devam eder, her an. Yazılı yasa-
lar bizleri babaya, kocaya ve her türden 
erkeğe bağımlı kılar. Bir süre öncesine 
kadar çalışma hakkımız bile kocanın 
iznine bağlıydı örneğin. Evlendiğimiz 
anda kocanın soyadını almak zorunday-
ken şimdilerde bunun yanına babamızın 
soyadı eklemleniyor. Evlenmediğimiz 
sürece geçerli olan babanın emekli ma-
aşından, sağlık güvencesinden yarar-
lanma hakkımız elimizden alınmaya 
çalışılıyor. Bizim için sorunlu olan ve 
farklılaşması gereken bu kısır duruma 
bile göz dikiliyor. Evlenmeye mecbur 
bırakılarak bir erkeğe ihtiyaç duymamız 
sağlanıyor. Babanın hakimiyeti kocaya 
devredilerek erkeklik iktidarı korunu-

yor. Kocası ölen bir kadın kocasının 
emekli maaşından mahrum bırakılmak 
isteniyor ki yeni bir kocanın buyruğuna 
ve denetimine girmek zorunda kalsın. 
Devletin açması gereken sığınma evleri 
yerine var olanlar da kapatılmaya çalışı-
lıyor. Kadınların bağımsız bir hayat ku-
rabilmelerinin önü her açıdan daraltıl-
maya çalışılıyor. Boyumuz, üzerine bas-
tığımız yerden az yükselince cinsiyetçi 
politikalarla şekle sokuluyoruz. Bir evin 

önüne koşuluyoruz, karşılıksız ve ölene 
dek. Ömrümüz geçip gidiyor; elimizde, 
avucumuzda biriken hiçbir şeyin olma-
dığını “gitmeye-bırakmaya” karar ver-
diğimizde anlıyoruz. Çok şey olan ev 
içi emeğimiz değersizleştiriliyor. Bakım 
emeğimiz yok sayılıyor. Kamusal alan-
da ürettiğimiz emek ucuzlaştırılıyor. 
“Gidemeyelim-bırakamayalım” diye 
halkası görünmeyen köleler haline geti-
riliyoruz.

Tüm bunlar patriyarkanın görünen yazı-
lı yüzüyken, yazılı olmayan gelenekle-
ri, kuralları çevremizi sararak canımızı 
yakmaya devam ediyor. Sürekli şekil 
değiştirerek can yakmayı görünmez, 
anlaşılmaz kılıyor. Zihnimizdeki gitme-
bırakma öykülerinden birini yazarak 
ayrılmayı gerçekleştirenlerimiz başka 
zorluklara takılıyor; “dulluk” gibi bir 
kimliğe sıkıştırılarak ilişkilerimiz sı-
nırlandırılıyor. “Yuva yıkıcı” olarak ni-
telendirilerek toplumsal hayatımız yok 
ediliyor. “Seni ayartıcı seni!” bakışlarına 
maruz bırakılarak sindiriliyoruz. Birçok 
yerde tacizlere daha çok hedef oluyoruz. 
Çocuklarımızla beraber yaşıyorsak on-
lara yetebilmek için kendimizden vaz-
geçmek zorunda kalıyoruz. Bazılarımız 
saklanmak, izini kaybettirmek için uğra-
şıyor; her sokağa çıktığımızda önümüze 
dikilecek kocalardan, sevgililerden ödü-
müz kopuyor. Uygunsuz saatlerde çalan 
telefon ya da kapı zili direncimizin kı-
rılmasına yol açıyor. Yazdığımız gitme-
bırakma öykülerinin kahramanları olan-
larımız önce geride bıraktığı kocaların, 
sevgililerin duygusal tepkisi ile karşıla-
şıyor. Ağlamalar, seni seviyorum sözle-
ri, araya sokulan akrabaların ‘evine dön’ 
çağrıları bizi kararımızdan caydırmanın 
masum yolları oluyor. İşe yaramadığı 
anda hemen bunlar yerini aşağılamala-
ra, tehditlere bırakıyor. 

Oysa içten içe biliyoruz ki önümüzde 
bizi karşılayan, bilinmeyen geleceği-
miz, geride bıraktığımız baskı ve şiddet 
dolu hayatımızdan daha karanlık ve kor-
kutucu değildir. Tüm zorluklara rağmen 
günler geçtikçe hafifleriz. Gergin yüzü-
müz gülmeye başlar. Yazdığımız gitme-
bırakma öykülerinin hayat bulması 
başka kadınların yazacakları öyküleri 
çoğaltır, patriyarkal sistemi zayıflatır, 
biliriz. 

“Bırakmalıyım” öyküleri çoğalırsa…

İlkbahar Atılgan
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Boyumuz, üzerine bastı-
ğımız yerden az yükse-
lince cinsiyetçi politika-
larla şekle sokuluyoruz

KADINLIK HALLERİ



44 feminist
  politika

Bütün bunlar kişisel süreçler mi, yoksa “özel olan her şey politik” mi? Kişisel olması 
mı rahatlatır beni, yoksa pek çok kadınla aynı şeyleri paylaştığımı düşünmek mi?

Bu yıl otuzuncu yaşımı bitir-
dim. Yıllar önce otuzuncu 
yaşıma ilişkin kurduğum ha-
yallerin epey uzağındayım. 

Bir yıldır sürekli geriye bakıp muha-
sebe yapıyorum ve vardığım sonuçlar 
hiç iç açıcı değil. Mutsuzluklarımın ne 
kadarı benden kaynaklanıyor, ne kadarı 
kadın olmaktan bilemiyorum. Aradaki 
sınır çizgisi çok bulanık.

Kadınlığa adım attığımız gün hangisi-
dir? Göğüslerin büyümeye başladı diye 
sokakta oynamanın yasaklandığı gün 
mü, annenden okkalı bir tokat yediğin 
ilk âdet günü mü, ilk cinsel deneyim mi, 
bekaretini kaybedişin mi? Yoksa tüm 
bunları sorgulamaya başladığın ve başı-
na gelen birtakım şeylerin kadın olman-
la ilgili olduğunu fark ettiğin gün mü?

Kız lisesinde okudum ve sanıyorum 
yaşıtlarımıza göre “entelektüel” düze-
yimiz biraz yüksekti. Daha on beş ya-
şındayken tanrı, zaman, sistem, devlet, 
kadınlık erkeklik meselelerini çözmüş-
tük! Feminizmden de haberdardık ama 
küçük burjuva ideolojisi diye pek prim 
vermiyorduk… Üniversitede ortak so-
runumuz şu bekâret meselesini çöz-
mekti. Çoğunluğun bekârete yüklediği 
anlamı biz tersinden “hâlâ bâkire” ol-
maya yüklüyorduk ve nedense bundan 
bir an önce kurtulmak gerektiği kanı-
sındaydık. Ama nasıl olacağı ve kimle 
olacağı önemli bir sorundu. Kendi ken-
dimizi soktuğumuz bu saçma durumda 
elbette süper şeyler yaşamamız olanaklı 
değildi, ama allahtan çok beter şeyler 
de yaşamadık. Bir çocuğa âşık oldu-
ğum zannıyla, zannıyla diyorum çünkü 
bu aşksa ondan sonrakini hangi keli-
melerle anlatacağımı bilemiyorum, ben 
mevzuya girdim. Bir gün onun evinde 
baş başa kaldık ve ne olduğunu çok 
anlamadığım bir şeyler yaptık. İlk kez 
birlikte olduğunda canının acıyacağı ve 
kanayacağın bilgisini o kadar içselleş-
tirmişim ki, benim deneyimimde bunlar 
olmadığı için ben de bu işi beceremedi-
ğimizi düşündüm. Ne kadar kız arkada-
şım varsa olayı en ince detayına kadar 
onlarla da paylaştım ve bizim bu işi 
beceremediğimiz konusunda hemfikir 

olduk. Hâlâ bakireydim.

Sonra sanırım en azından bir cinsel de-
neyim yaşamış olmanın verdiği rahat-
lıkla bu meseleyi çok kafama takmama-
ya başladım. Ve aşık oldum. Gözünün 
ondan başka hiçbir şey görmemesi, ye-
meden içmeden kesilme, karşılaşmak 
için türlü çeşit bahaneler yaratma gibi 
aşk hallerinin hepsini yaşadıktan son-
ra muradıma erdim ve âşık olduğum 
adam da benimle ilgilenmeye başladı. 
Yaşça benden büyüktü ve haliyle cinsel 
deneyim açısından da zengindi. Bâkire 
olmaklığım yine bir sorun olarak çıktı 
karşıma ve allahım ya istemezse diye 
uykularım kaçtı. Nihayet birkaç cinsel 
deneyim yaşadığımı ama hâlâ bâkire 
olduğumu söyledim. Sandığım gibi so-
nuçlara yol açmadı bu, bir akşam biraz 
da alkol aldıktan sonra kendi doğallığı 
içinde birlikte olduk ama yine bildik 
belirtiler ortaya çıkmadı. Yani acı ve 
kan yoktu, demek ki bâkire değildim. 
Fiziksel olarak bekâretimi daha önce 
“yitirmiş” olduğumu anladıysam da, 
duygusal olarak bu aslında ilkti. Gün-
lerce sanki üzerimdeki kabuk soyulmuş 
ve çıplak kalmışım duygusundan, her-
kesin bana baktığı ve “o işi” yaptığımı 
anladığı duygusundan, artık bir şeylerin 
geri dönülmez biçimde elimden gittiği 
duygusundan kurtulamadım. Hiç ilgisi 
olmadığını bilsem de ve bilinç düzeyin-
de çoktan ikna olmuş olsam da masumi-

yetin bittiği duygusunu çok uzun zaman 
içimden atamadım.

Masumiyetini yitirmiş olma duygusu 
çok iyi yerlere götürmedi beni. Bir süre 
sonra aşık olduğum adamla ilişkimiz 
saçma bir hal aldı, duygusal anlamda 
ciddi bir parçalanmışlık yaşattı. Bir 
süre sürekli birileriyle birlikte oldum, 
kendimi acıtmaya çalıştım ve başardım 
da. Sonra da çok uzun süre kimseye do-
kunmadım, bana dokunulmasına izin 
vermedim. Sonra hayat devam etti, kötü 
bir evlilik yaptım, şiddet gördüm, bo-
şandım ama boşanmamın nedeni şiddet 
görmüş olmam değildi. Ben ilişkinin 
bu noktaya gelmesine nasıl müsaade 
ettiğimle uğraşırken ve kendimi affet-
meye çalışırken bu süreçte bir de taci-
ze uğradım. Bunun sonuçlarıyla hala 
boğuşuyorum ve hiç suçum olmadığını 
bilsem de yine kendimi affetmeye çalı-
şıyorum.

Bunları yaşamamda bugüne kadar yap-
tığım “hata”ların, cahilliklerin payı var 
mıdır, yoksa kadın olarak doğduğunda 
belli bir “yazgı”yla mı doğuyorsun as-
lında? Bütün bunlar kişisel süreçler mi 
yoksa “özel olan her şey politik” mi? 
Kişisel olması mı rahatlatır beni, yoksa 
benim gibi pek çok kadınla aynı şeyleri 
paylaştığımı düşünmek mi? Hayatında-
ki travmaları atlatmanın yolu bunları 
önemsizleştirmek midir, ya da tam tersi 
çok önemliymiş gibi kendini korumaya 
almak, bunları yaşamamak için hiçbir 
şey yaşamamak mıdır? Bu yazıyı bun-
ları tartışmak için mi yazdım, iç dök-
mek için mi, bilmiyorum. 

Kadın olmak...

rumuz: goncagül

Kadınlığa adım attığımız 
gün hangisidir? Annen-
den okkalı bir tokat ye-
diğin ilk âdet günü mü, 
başına gelen birtakım 
şeylerin kadın olmanla 
ilgili olduğunu fark etti-

ğin gün mü?
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Harlı bir ateşti aşkımız başlangıçta. Kısa sürede birbirini seven, anlayan… Alelacele 
aynı evi paylaşmak, evlenmek isteyen iki insan…

… günü etrafın tüm şaşkın ama mutlu 
bakışları, karşı çıkan ama orada bulunan 
sevenlerimiz huzurunda evlendik.

Kısa sorular sormuş, net cevaplar 
vermiştik birbirimize; şu an olduğundan 
farklı tanıtmıştı kendini bana; hayat 
görüşü, yaşam tarzı, beklentiler, amaçlar, 
alışkanlıklar aynı gibiydi.

Evlenirken ondan bir şey isteyip 
istemediğimi sormuştu bana, çok 
nazik ve kibardı. O’na, sadece seninle 
mutlu olmak istiyorum, tenekeden bir 
yüzük al yeter demiştim. Hiçbir şey 
beklemedim ve istemedim. Gelinliğimi, 
ayakkabılarımı kendim aldığım bir 
evlilik yaptım.

Evlendikten çok kısa bir süre sonra yatak 
odamızda başladı şiddet. Benimle ters 
ilişki kurmak istedi… Bazen zorladı, 
bazen teşvik etmeye çalıştı, bazen kızdı 
gitti yatak odasından oflayarak. O’nu 
seviyordum, ama şaşkındım ve istediği 
şeyi verememekten ötürü kendimi 
suçlamaya başladım ve kendimi eksik 
hissetmeye… Çok geçmeden yatak 
odasındaki gerginlikler evin her yerine 
taşınmaya, konuşurken bağırmaya, 
hakaret etmeye başladı. Çabuk 
sinirlenmeler, eşyalara verilen zararlar… 
Hiç üstüne gitmedim, bilmeden bir şeyler 
yapıyorum herhalde dedim. Karşılık 

vermedim, sustum. Sakinleştiğinde 
hep özür diledi benden. Affet; çok 
sinirlendim, işte çok yoruluyorum, biraz 
da mizacım bu dedi…

İlk kez haziran ayında vurdu bana. 
Perdeciler gelmişti. Kutulardan 
perdeleri çıkarırken bir kutu da ben 
aldım, heyecanla açmaya başladım. 
Bunu yere oturarak yaptım. Perdeciler 
gittikten sonra suratını beş karış astı, 
neye sıkıldığını anlamadım. Hemen 
ne hata ettiğimi düşünmeye başladım. 
Ne olduğunu sorar sormaz, gözlerini 
pörtletip ağzından köpükler saça saça 
bağırmaya başladı: Onların yanında 
yere oturup kutuyu nasıl açarsın??? 
Nesin sen??? Yutkunup, sakince ne var 
ki bunda derken, beni yatağa fırlattı… 
Yataktan kalkıp salona geçmek 
istedim… Giderken beni 2 metre 
zıplatacak kadar hızla sırtımdan ittirdi. 
Şaşkındım, ağlayamadım bile… Aradan 
birkaç saat geçti sus pus ve gene özür 
diledi, beni suçlayarak, davranışlarımı 
eleştirerek çok sinirlendiğini anlattı. Ve 
bir daha yapmayacağım diye söz verdi. 
Ben de kendimi suçlamaya devam ettim 
ve davranışlarıma daha çok dikkat 
etmeliyim diye düşündüm...

Giderek içime kapandım. Evden pek 
çıkmaz, pek kimseyle görüşemez oldum. 
Bir kusur, onu sinirlendirecek bir şey 
yapmamaya çalıştım. Evli tanıdıklarımla 
konuştum; zorlandığımı anlatınca, ilk 

senenin zor olduğunu ve sabretmemi 
söylediler. Sabretmeye başladım her 
şeyin düzeleceğini bekleyerek. 

Şimdi şimdi fark ediyorum... Anlattıkça, 
konuştukça fark ediyorum… Kendimi 
öylesine suçluluk ve aşağılık duygusu 
içine sokmuşum ki… 

Ağustos ayındaki büyük kavgada 
canıma zarar verebileceği gerçeğini 
anladım. Zihni, içtiklerinden olsa gerek 
epey bulanıktı sanırım. O gecenin 
ertesinde bana şöyle söyledi: “Sabah 
6’da kendime geldiğimde sana baktım; 
uyuduğunu, yani yaşadığını anlayınca 
oh dedim… Bir şey yapmamışım… 
Gidip ben de uyudum.” O olaydan sonra 
evde kalmak istemedim.

Birkaç gün annesinde kaldım. Ben 
bir şey yapmamıştım ama bir şekilde 
kendimi suçlu hissediyordum. 
Annesinde kaldığım günlerde hep aradı 
beni. Gene özür diledi, gene bir daha 
yapmayacağını söyledi, “Bu sondu.” 
dedi, söz verdi ve ben de tekrar affettim. 
Ama değişen hiçbir şey olmadı. Bana 
bağırmaya, eşyalara zarar vermeye 
devam etti her tartışmada. Haziran 
ayından beri aramızda cinsellik de 
kalmamıştı. Hamile kalsam değişir, 
düzelir mi, diye düşünmeye başladım. 
Bir iki kez berâber olduk bütün yaz 
boyunca…

Artık O’ndan korkuyordum, hem de 
çok. Çalışmıyor olmam, evde yaşadığım 
durum, kendime güvenimi, evden çıkıp 
gitme cesaretimi yok etti. Bütün bu 
olanlardan utanç duydum ve suçluluk. 
Kendime ait olan param bitmişti. Aldığı 
motosikletin taksitlerini ödemesine 
yardım etmiştim ve eve eşyalar almam 
gerekmişti. Biriktirdiğim param 
Haziran ayı sonunda bitmişti. Nasıl bir 
çaresizlik hissettiğimi, hem duygusal 
hem de maddi olarak nasıl bir zor içinde 
olduğumu anlatamam. Bir şekilde 
ondan 200 milyon para alarak (bana pek 
para vermezdi ya da hep 50 milyon gibi 
mutfak masrafı için para verirdi) ailemin 
yanına memlekete gittim. Ahh babamın 
evi… Baba evi hiç böylesine güzel 
gelmemişti. Birlikte deniz tatili yapmaya 
gittik. Annem bendeki durgunluğu fark 
etti, sorular sordu, cevaplayamadım, 
anlatamadım… Kendimle konuştum, 
içime kapandım, hata ettim ondan oluyor 

... ilk kez haziran ayında vurdu bana

Şule
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bu dedim, kendimi suçlamaya devam 
ettim. Eşim bu süre boyunca beni aradı 
ve beni özlediğini söyledi.

Ben de ona... Oysa hissettiğim tek 
şey korkuydu… Korkuyorum; ondan, 
hayattan, yalnız kalmaktan, kimsenin 
beni anlayamamasından… Tatil bitti.

12 ya da 13 Eylül sabahı beni Taksim’de 
otobüsten karşıladı. Artık kimse onun 
kibar olduğunu düşünmesin sakın. 
Annem kışlık erzak koymuştu yanıma, 
taşıyamayacağımı söylediğim için geldi. 
Ayrı geçen 15 günlük bir zaman dilimi 
ve 12 saatlik yolculuğumun sonunda eve 
ulaştığımızda 10 dakika oturdu benimle. 
Tatili, annemleri anlattım biraz, sonra 
“Kalk kahve yap, içeyim işe gideyim, 
zamanım doldu.” dedi.

Kalk kahve yap! Tokat gibi çarptı yüzüme 
sözleri. Evden uzakta geçirdiğim günler 
boyunca kimse kimseye böyle bir şey 
söylememiş, böyle emirler vermemişti. 
Yorgundum, açtım. Kulağımda sözleri 
mutfağa gittim, kahve yaptım, içti ve 
gitti. Evlilik bu değil, değil mi? Ben 
ona hizmet etmek zorunda mıyım? Ah 
kafam başka türlü çalışıyor artık.

İki üç gün sonra bir sabah uyandığımda 
salon yine dolu kül tablaları ve bira 
şişeleriyle doluydu. Genelde benden 
geç yatardı. Bense genellikle sabahları 
erken kalkar yürüyüşe çıkarım. O sabah 
da öyle yürüyüş yaptım, döndüğümde 
uyanmıştı. O’na duşa gireceğimi 
söyledim ve ortalığı toparlamasını rica 
ettim. Bağırmaya başladı ve bunun 
benim görevim olduğunu söyledi. 
“Çalışıp adam gibi mesaine git gel 
ben de sana yardımcı olayım.” dedi! 
Bu kez tutamadım kendimi ben de 
bağırdım. Annesinin uyarıları aklıma 
geldi. Annesinde geçirdiğim birkaç 
günde uyarmıştı beni: “Sinirlidir O,  
bağırdığında hemen odayı terk et, cevap 
verme.” diye. Ama ben cevap vermeye 
başlamıştım. O sesini yükselttikçe 
ben de yükselttim. Ve yanıma gelip 
bana vurmaya başladı. Tekmeledi, 
yumrukladı, saçlarımı çekti… Ben 
imdat diye bağırdıkça daha çok vurdu. 
Hızını alamayıp sehpanın üzerinde 
duran laptopla sırtıma kafama vurdu. 
Bağırdığım için ağzımı yastıkla 
kapatmaya çalışırken hakaretler etti. 
Kendimi kurtarıp, koşarak dışarı çıktım. 
Gidecek yerim yoktu, yürüyecek 
gücüm yoktu. Apartmanın arasında 
O’nun evden çıkmasını bekledim 
sessiz sessiz ağlayarak… O çıkınca eve 
girdim, halsizdim her yerim ağrıyordu. 
Yattım ve bir bardak su içerek günü 
geçirdim. Ne ağzımı açabiliyordum ne 

de gözlerimi. O şekilde iki gün yattım. 
İkinci günün gecesi benimle konuşmaya 
çalıştı, olanlardan beni sorumlu 
tuttuğunu, bana kızgın olduğunu, 
ama üzgün olduğunu söyledi. Özür 
dilemeden önceki, gönlümü almaya 
yönelik konuşmalarından yaptı. Ben de 
O’nun yüzünü çizmişim. Onu gösterdi. 
Görünce çok üzüldüm, ağladım yeniden. 
Her yerimin ağrıdığını söyledim. “Sol 
kulağım duymuyor, yumurtalıklarım 
ağrıyor, çenemse ancak hafifçe 
aralanıyor, ağzımı açamıyorum.” dedim. 
Bunlara şöyle cevap verdi : “Kulak zarın 
patlamıştır, kendi kendine geçer senin 
ağzın da hep bu kadar açılıyordu.”…
Hiç umursamadı... Doktora görünmek 
için ısrar edince “Bende de para yok, 
annemden alıp veririm.” dedi. Sonra 
bana 300 milyon verdi. 

Doktora gittim. Kulağıma baktırdım 
ve jinekoloğa göründüm. 100 milyonu 
yeniden memlekete gitmek için 
sakladım, çenem için orada doktora 
giderim dedim kendime. Bana ne 
yapacağını bilmediğim, korktuğum ve 
param olmadığı için sonraki gün ona 
bir şey anlatmadan annemlere gitmek 
istediğimi söyledim. Bir daha geri 
dönmeyecektim. Bunu ona söylesem 
bana ne yapacaktı?

Ailemin yanındayken ona boşanmak 
istediğimi söyledim. Bana çok 
istiyorsam defolup gitmemi ve bir 
an evvel evdeki eşyalarımı almamı 
söyledi… “Defol git!” dedi. İşsiz ve 
parasız olduğumu, İstanbul’da gidecek 
yerim olmadığını biliyordu. Bir süre 
önce yaptıklarından özür dileyen ve 
pişman olduğunu söyleyen kişi gitmiş, 
yerine beni kapı önüne koymakla tehdit 
eden kişi gelmişti. 

Aileme boşanmak istediğimi ve çok 
mutsuz olduğumu anlattım, kararıma 

destek olmaları bana güç verdi ve 
boşanmak üzere İstanbul’a döndüm.

Önce annesiyle konuştum; şiddet 
gördüğümü zaten biliyordu. Buna 
dayanamayacağımı ve bırakmak için 
söz verdiği halde hâlâ uyuşturucu 
madde kullandığını söyledim. Bana 
inanmadı ve barışmamız konusunda 
beni ikna etmeye çalıştı. O’nu koruyan, 
beni suçlayan tavrı, “bir daha seninle 
görüşmek istemiyorum” sözleriyle 
sonlandı.

Ertesi sabah hemen bir avukat tuttum 
kendime ve sonra da Mor Çatı’ya gittim. 
Avukatımın eşimle görüşmesi üzerine 
eşim, uzunca bir süre eve dönmem için 
yalvaran e-postalar gönderdi bana, yine 
özürler ve söz vermelerle dolu… Bunu 
yaparken eve girmeme engel oldu, 
arkadaşlarını bana hakaret etmeleri için 
üzerime saldı, kişisel eşyalarımı dahi 
bana vermedi. Üniversite yıllarımdan 
kalan birkaç fotoğraf, yaptığım resimler, 
seneler öncesinden kalan, varlığını bile 
unuttuğum küçük notlar ve mektuplar 
alakasız bir şekilde mahkemeye 
sunulmuştu.

Ve ben evden aldığım birkaç parça 
giysiyle, arkadaşlarımın evinde 
kalıyorum aylardır. Biraz ailemle, biraz 
orada biraz burada…

Aslında bana ilk vurduğunda içimde 
bir şey kırılmıştı. Aydın’a gittiğimden 
beri de sevmiyorum O’nu. Başlangıçta 
sır gibi saklamaya çalıştığım şiddet, 
duyduğum utanç… Yeniden inanmaya 
çalışmak, verdiği sözleri tutacağını 
sanmak… Hayata, insanlara olan 
inancımı, güvenimi yıktı. Dava devam 
ediyor ve izleri yok etmek yargıdan ağır 
işliyor içimde… 

Ç
iz

im
: B

üş
ra

 B
ar

ut
çu

KADINLIK HALLERİ



47feminist
  politika

Geriye dönüp cinselliğimize şöyle bir baktık... 
Zozan: Sen yatağında uyumaya çalı-
şırken, bildiğin annenlerin, birbirlerine 
normal hayatta dokunmayan insanların, 
nedense yatakta ses çıkarması ile baş-
ladı her şey. Nefret etmiştim o sabah, 
annemlerin bu fonksiyonlarını öğren-
dikten sonra. Babamla sarılmayı kes-
miştim. Hâlâ da çok bir sarılamam. 
Annem ise, gelsindi, sarılayımdı, onun 
bir tehlikesi yoktu. Ondan sonra Show 
TV’nin gece yarısı kırmızı noktaları 
girmişti hayata.  O da garip, evde kim-
se yok, salonda açıyorum televizyonu 
Show TV çıkıyor. Bir yandan hareket 
var aslında ama  oradan cinselliğe dair 
de pek bir şey öğrenemezdin. Bahçıvan 
kıyafeti giyerdi kadın, erkek düğmeyi 
açardı, göğüsler gözükürdü. Çok da bir 
şey anlamazdım ama enteresandı işte. 
O programları izlerken farkettim ki, çat 
diye babam girdiği zaman kanalı de-
ğiştirmek zorundaydım. Demek ki uy-
gunsuz bir şeyler varmış. Ama mesela 
dansöz çıkınca da kapatılırdı bizde tele-
vizyon, dededen kalma bir şeydi, veya 
biraz öpüşülünce babam kanalı değişti-
rirdi. Oradan kalan bir bedeni kapatma 
hali var hâlâ; açık ve barışık olmamak 
anlamında. 
Betül: Benimse annemle babam hiç se-
vişmiyorlardı veya ben hiç duymadım 
onları. Ben odalar arasındaki duvara 
bardak dayayan ve sevişme sesi duy-
mayı bekleyen bir çocuktum. 6 yaşın-
da dinlemeye başladım ve ne olduğunu 
öğrenemedikçe sekse düşkün bir çocuk 
oldum. 10 yaşında artık sazı elime al-

dım, kitaplar okumaya başladım, hem 
birleşmeyi, “Evimizin Doktoru Vücu-
dumuzun Atlası” gibi sevişmeyi anlatan 
teknik kitaplar, hem de “Çatı” gibi aşk 
kitapları. 

Yağmur: Cinselliği, ne olduğuna dair 
hiçbir fikrim olmadığı bir dönemde, il-
kokul çağlarında öğrendim. Bu konuya 
dair çok konuşmak istemiyorum. Böyle 
bir yaşanmışlığın ise ne anlama geldiği-
ni çok geç farkettim. Bu olayın etkileri-
ni hâlâ yaşadığımı, temelde erkeklerle 
kurduğum ilişkilerde belirleyici oldu-
ğunu söyleyebilirim. Ancak bunun böy-
le olduğunu da yine çok geç farkettim. 
Cinsellik hayatıma şu dönemde girdi 
diye bir ayrım yapamıyorum, çünkü her 
zaman olan bir şeydi sanki. 

Betül: Benzer bir hikâye bende de var. 
Ben gerçi daha büyüktüm, ergenliğe 
girmiştim ama cinselliğe dair fikirleri-
min yeni oluştuğu bir dönemdi. Taciz 
ve tecavüz arasındaki sınırı bana çok 
düşündürttü bu olay, hani “tecavüz illâ 
penetrasyon mudur?” diye. Aslında be-
nim için travmatik olan, aramızda ge-
çenlerden çok bunları saklamak zorun-
da kalışımdı. Çünkü ben yaptıklarımı-
zın neden kötü olabileceğini bilmiyo-
rum o sırada ama olanlarda bir yanlışlık 
olduğunu seziyorum, çünkü sonrasında 
hiç olmamış gibi davranıyoruz. Susma-
yı ve kendimi feda etmeyi öğretti bana 
bu olay. Sonraki ilişkilerimde de devam 
etti bu. Ama bir şekilde bu hikâyeden 
kaynaklandığını reddettim hep. Öfkemi 
öyle bir bastırmışım, içime atmışım ki 
araya araya bir hâl oldum yıllar sonra.   

Toprak: Ben cinselliği çok geç yaşa-
dım sizlere oranla. Annemle babam 
evde öpüşürlerdi, televizyonda izlenir-
di, kimse kapat da demezdi, ayıp sayıl-
mazdı yani bu işler. Ama yine de cin-
selliğe olan ilgim, daha doğrusu birini 
isteme hissi çok geç belirdi bende, 18-
19 yaşlarında. Mastürbasyon yapıyor-
dum; çocukluktan başlayarak, orta okul 
gibi. Ama ”biri olsun; bir de beraber 
yapalım, pipi de nasıl bir şeymiş”, çok 
da merak etmedim. Çevremdeki bütün 
arkadaşlarımın sevgilileri vardı, sürekli 
hikâyeler anlatırlardı. Böyle böyle lise 
de bitti ve üzerimdeki baskılar daha da 
çoğaldı. Babam da endişeye kapılmıştı, 
“Kızım lezbiyen mi?” diye. Yani bunun 

üzerine de hiç düşünmemiştim; acaba 
erkeklerden mi kadınlardan mı hoş-
lanıyorum? Neyse sonra yavaş yavaş 
mastürbasyondan sevişme mertebesi-
ne yükselmeye karar verdim. Bir gün 
dershaneye gittim, bugün âşık olucam 
dedim ve oldum gerçekten. Merdiven-
lerden aşağı inerken gördüm, iyi bir 
çoçuğa benziyordu, fena da değildi tipi. 
Âşık oldum. O yılların klasik öyküsü... 
Ortak arkadaşlar laf taşır, çocuk gelir 
çıkma teklif eder. Ama hayır, bekledi-
ğimiz gibi olmadı. Laflar taşındı ama 
çocuk biraz içine kapanık bir tipti; ben 
gidip kendisiyle sevgili olmak istediği-
mi söyledim.

Sevişecek yer yok!

Toprak: Bizim orda her şey pastaneler-
de olup biterdi, cinsellik minsellik. Gi-
dip sevişecek bir yer yoktu. Ev de yok; 
ailemle yaşıyorum, ancak onlar evde 
yokken sevişebiliyorduk; o da denk 
getirmek için bayağı çaba isteyen bir 
durumdu. Pastanelerde öpüşülüp bu-
luşulurdu.  Benim bütün çocukluğum 
pastanelerden iğrenerek geçti. Pastane-
ye giden kızlara orospu denirdi. Ben de 
solcu, “namuslu” bir kız olarak asla ora-
lara gitmeyi onaylamazdım. O zamanlar 
yani. Ne yapalım herkesin saçmaladığı 
bir dönemi vardır. İşte öyle; “Hayatta 

Cinsellik ...

Aslında ben de cinselliği 
hayatın diğer alanların-
dan bağımsız bir alan 

olarak görüyordum, hat-
ta diğer alanların üstün-
de, tam da tabu olduğu 

için üstün bir alan
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pastaneye gitmem ben.” diyen bir insan 
olarak ilk kez pastanede öpüştüm. O da 
benim kırılma noktam olmuştu. Ben de 
orospu olmuştum anlayacağınız ve ken-
dimi özgürleşmiş hissetmiştim. 

Zozan: Benim için bir yerden sonra si-
nema maceraları başladı. En gidilmeye-
cek filmleri-seansları bulup orada arka 
koltukta bir şey yapmak; ne yaptığını 
da bilmiyorsun. Bir şekilde eğleniyor-
duk. Daha doğrusu eğlenmiyorduk da 
terliyorduk. Film sıkıcı, çocuk daha da 
sıkıcı, derken yer gösterici adamların 
ayıplamaları girerdi devreye. Ama bu 
katiyen durdurmazdı hatta nedense hoşa 

giden bir şey olurdu. Olay deneyim to-
parlamaktı ve sıkıntı belki de büyük bir 
motivasyondu. 

Betül: Benim kaçıp gidebileceğim yer-
ler oldu hep. Başta hiçbir şey hissetme-
sem de sırf olsun diye yaşadım seksi. 
Yaptıkça gelir diye düşündüm, biraz 
da öyle oldu. Lisede bir sevgilim var-
dı, onunla sevişmek çok eğlenceli, çok 
anarşist bir süreçti. Her yerde seviştik, 
apartmanda,  dolmuşta, çalı çırpıda, tu-
valette… O dönemde bir oyuncak bul-
muş gibisin, keşfetmeye çalışıyorsun. 
Sonuçta kaliteli bir seks değildi, çok 
kısa sürüyordu ve pek bir şey anlamı-
yorduk ikimiz de. Zaten cinsellik nedir 
bilmiyorduk ki! Aklımızda sağda solda 
okuduğumuzdan, izlediğimiz pornodan 
kalma tuhaf tuhaf fikirler vardı sadece, 
deneyim yoktu. Yine de sınırları yıkmak 
için iyiydi. Ama çevremdeki insanlara 
göre cinselliğim erken yaşta başladı-
ğı için biraz da zorlandım o dönemde. 
Açıkça konuşulmuyordu cinsellik ama 
ben kınandığımı hissediyordum. An-
nem anladığında da benimle yüzleşme-
mesi garibime gitmişti. Böyle böyle, 
sessizce yani, çok cinsellik = az ahlâk 
gibi bir algı oluştu bende.  

Bekâret

Toprak: Cinsel birleşmeye dair bir 
korku vardı o dönem içimizde. Tuvalet 
kağıdından hamile kalabileceğini düşü-
nen insanlar vardı çevremde. Bendeki 

bu kadar belirgin değildi, ama yine de 
içime girmesini bir tehlike olarak gö-
rüyordum ki sevişmek için üniversite 
sınavına girmeyi beklemiştim. Sınavın 

ertesi günü otobüse atlayıp yanına git-
tim. Başka bir şehre taşınmıştı, kötü 
bir ev tutmuştu, orada seviştik. Çok is-
tememe rağmen bu kadar beklememin 
bir sebebi olmalıydı ve bu da bir kor-
kuydu. Ya kilitleme olursa, ya hamile 
kalırsam, sınavımı etkilemesin, diye 
diye bekledim. Neyse yaptık. Ve zafer 
kazanmış bir edayla eve gittim, arkada-
şıma sarıldım ve “Başardım!” dedim. 
Yani o bekâret denen yükten kurtulmak 
o küçücük şehirde önemli bir şeydi bi-
zim için.

Zozan: Canın acıdı mı? 

Toprak: Benim canım acımaya başladı, 
korkup kastım kendimi, “yapmayalım” 
dedim ve bir erkeğin ne demek oldu-

ğunu orda gördüm: “Yok hayır. Bunu 
yapmalıyız” filan diyor, bunu görev 
bilmiş. Erkek ya, başladığı işi bitirmesi 
gerekiyor. Ben  “Bitirmek zorunda de-
ğiliz.” diyorum, ama bir şekilde oluyor. 
İkna oluyorsun ama ne şekilde ikna olu-
yorsun bilmiyorum. Sen de kafanda o 
şeyden kurtulmak istiyorsun; bitsin de 
kurtulayım, çenesi dursun. Çok garip, 
öyle sahiplenen, maço bir insan değil-
ken; birleşme bittikten sonra “Artık be-
nimsin!” dedi. Şaşırdım ve sinirlendim. 
Salak niye senin olayım, git işine. Bunu  
ona da söyledim; ben zevk aldığım için 
sevişiyorum, penetrasyonun  nasıl bir 
şey olduğunu merak ediyorum, falan 
filan, ama deli gibi âşık olduğum için 
değil yani; biri beni sahiplensin diye de 
değil. Nerden öğrenmişse bunları!

Zozan: Ben âşıktım tersine. Ama be-
nim bekâreti kafaya takmam annem 
yüzünden oldu, erkeklerden sonra an-
nem belirlemiş oldu cinselliğimi. O bu 
kadar takıyorsa benim bunu hemen hal-
letmem lazımdı en çabuk yoldan. Hazır 
âşığım, deyip güzel sanatlar atölyesine 
gittik. Yani herkeste anahtarı var oranın 
ve sen gece gidiyorsun diye kimse gel-
meyecek diye bir şey yok. Neyse ora-
da çek-yat vardı, o gün turuncu don da 
almışım, nasıl bir etkisi olmasını bekli-
yorsam turuncunun... “Canım çok acı-
yor.” derken, güzel sanatlar atölyesinin 
kapısı zorlandı. Olmadı. Sonrasında çok 
azimliydim allahtan! “Olacaksa şimdi 
olacak!” deyip, yurt odasında ağlaya 
sızlaya... Resmen cinsel hayata girdim 
diyebileceğim kızlık zarı iptali ardın-
dan güle oynaya eve gittim. Ama yü-
zümden anlaşılacağını düşünüyordum 
onun; yani 18 yaşındasın ve suratta gö-
rülebilen bir şey olduğuna inanıyorsun. 
Böylece göğüs ve sürtünme olarak bil-
diğim cinsel hayata penetrasyon eklen-

Bir yandan hareket var aslında ama  oradan cinsel-
liğe dair de pek bir şey öğrenemezdin. Bahçıvan 
kıyafeti giyerdi kadın, erkek düğmeyi açardı, gö-

ğüsler gözükürdü. Çok da bir şey anlamazdım ama 
enteresandı işte
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miş oldu. Ama orada kaldı; mesela kli-
torisi öğrenmek çok yakın zamana denk 
geliyor, kadınlarla tanışmaya. 

Yağmur: Bekâretimi korumam gerekti-
ği, canımın acıyacağı korkusu, “Sen kız-
sın, erkeklere yaklaşma!” gibi algılarla 
yetişmedim. Bunun için de bekâretimi 
kaybetmemek veya korumak için uğ-
raşmadım. Bekâretim gittiği zaman fark 
etmedim bile. Hani bekâretimden önce 
ve sonra diye bir hayatım olmadı. 

Betül: Benim için de bekâret önemli ol-
madı; hem cinsel hayatım zaten başla-
mıştı, hem de bekâretin kıymete bindiği 
yaşa gelmeden kaybettim. İyi ki de öyle 
olmuş çünkü çevremdeki bir sürü kadı-
nın yaşadığı bir travmayı yaşamadım 
diye düşünüyorum. 

Ne anladıysam cinsellikten...

Yağmur: Çocukluğumda yaşadığım 
deneyimden dolayı şimdiye kadar ya-
şadığım bütün ilişkilerde cinselliğin 
erkekler nazarında beni sevdiren şey 
olduğunu zannediyordum. Yani ben 
kadınım ve bir erkeğin beni sevmesi 
için bunu yapmam gereki-
yor, diye düşünüyordum. 
Ben sevdiğim, ben istediğim 
için değildi cinselliği yaşa-
yış şeklim. Direkt cinsellikle 
başlayan ilişkilerimin hiçbi-
rinde tatmin yaşamadım. Bir 
ara birisi bana “Senin sevil-
meye ihtiyacın var öncelikle, 
seksten önce.” dediği anda, 
o ana kadar kurduğum bütün 
ilişkilerde eksik olan şeyi 
fark ettim: İhtiyacım olan 
öncelikle karşımdakinin beni sevdiğine 
inanmamdı. Bunun yolu ise seksle baş-
lamayan bir ilişkiydi. Bunu yaşadığım 
zaman kalıcı bir ilişkim oldu.  

Betül: Yağmur o kadar güzel ifade etti 
ki tekrarlama ihtiyacı hissetmiyorum. 
Benim de karşı tarafı memnun etmeye 
dayalıydı çok uzun bir süre, yani benim 
aldığım zevk adamın aldığı zevk üze-
rindendi. O döneme bakınca, erkeklerle 
iletişim kurmanın yolu cinsellikten ge-
çiyor diye kodlamışım. Yani hem erke-
ğin kadından beklediği ilk önce ve hep 
sekstir ve ben de erkeklere herhangi bir 
duygumu en iyi seksle aktarabilirim 
diye. Aslında ben de cinselliği hayatın 
diğer alanlarından bağımsız bir alan 
olarak görüyordum, hatta diğer alan-
ların üstünde, tam da tabu olduğu için 
üstün bir alan. Şimdi anlıyorum ki cin-

selliğin kıymeti kendinden menkul hâli 
aslında kadın-erkek iletişiminin zayıflı-
ğından kaynaklanıyor. 

Bir noktada kendi memnuniyetim işin 
içine girince, cinsellik bana sonsuz gö-
ründü; kendi memnuniyetimin olabile-
ceğini hiç düşünmemişken her şey ola-
bilirdi. Cinselliği erkeğin dolayımıyla 
yaşadığıma ayınca, hiç hazzetmediğim 
bir adama kahvaltı hazırlarken bulunca 

kendimi, sevişmelerin ne kadar penet-
rasyon odaklı ve benim ne kadar edilgen 
olduğumu anlayınca sanki devrim oldu! 
O sınırın ötesinde cinsellik uçsuz bu-
caksız bir bahçe, aslında öncelikle sana 
ait bir alan ve keşfetmenin sonu yok 
aslında. Yavaş da olsa anladım ki cin-
sellik benim hayata karşı duruşumdan 
ayrı bir şey değil. Bunu kabullendikçe 
de, hayatım maddi ve manevi olarak ne 
tarafa doğru gidiyorsa cinselliğim de o 

yöne doğru gitmeye başladı, daha barı-
şık oldum bir de. Şimdi cinsellik benim 
için şöyle bir şeydir, deme noktasında 
hissetmiyorum kendimi. Tanımlamak, 
sınırlarını çizmek için fazla karmaşık 
bir şey o. Cinsellik ben nasılsam öyle-
dir gibi hissediyorum daha çok. 

Kendinle haşır neşir olmak

Zozan: Mastürbasyon ço-
cukluğuma dairdi ama evci-
lik misaliydi. İhtiyacım ola-
bileceğini, bunun kendimle 
haşır neşir olmak demek 
olduğunu bilmiyordum. Bir 
yandan belki mastürbasyon 
yapanları, çok yalnız ve şe-
vişecek kimse bulamayan 
kadınlar olarak kodladığım 
için oldu. Bu senelerde sorun 
olmaya başladı bu; deniyo-
rum deniyorum yapamıyo-

rum. Geçmişteki yargılarım yüzünden 
şimdi zorlanıyorum... 

Yağmur: Mastürbasyon yapıyorum ve 
hep erkek hayal ediyorum; o hep er-
kekle kodlanmış bende. Vücudumu ta-
nımaya başladığımdan beri yapıyorum. 
O orgazm dediğin şeyi ben mastürbas-
yondan biliyorum. Erkeklerle oldu-
ğumda ise o duyguyu yaşamıyordum, 
ta ki seksle başlamayan ilişkime kadar. 
Yaşadığım ilişkide o haz duygusunu ya-
şıyorum ama mastürbasyonda aldığım 
haz daha farklı geliyor bana. 

Betül: İlk mastürbasyonlarım hep 
deneme-görme amaçlı oldu ve pek 
içinde olamadım, taklit ediyordum 
daha çok. Kendim zevk almadığım için 
mastürbasyonun erkekleri tahrik etmek 
için uydurulmuş bir şey olduğunu dü-
şündüm ve sinirlenip bir kenara attım! 
Mastürbasyonun tekrar hayatıma gir-

Bir ara birisi bana “Senin sevilmeye 
ihtiyacın var öncelikle, seksten önce.” 

dediği anda, o ana kadar kurduğum bü-
tün ilişkilerde eksik olan şeyi fark ettim: 
İhtiyacım olan öncelikle karşımdakinin 

beni sevdiğine inanmamdı
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mesi ilk orgazm oluşumdan sonraya 
denk geliyor. Orgazm da devrim gibiydi 
benim için, yıllarca yaşadığım cinsellik 
yalanmış diye düşünmüştüm o zaman. 
Orgazmı keşfedince mastürbasyona 
başladım tekrar ve şimdi, düzenli bir 
cinsel hayatımın olmadığı bir dönemde 
özellikle bir ihtiyaç benim için. 

Toprak: Benimse istediğim zaman 
sevişebileceğim bir partnerim olması-
na rağmen mastürbasyon yapıyorum; 
partnerim olmadığı zamanlarda yaptı-
ğımdan daha seyrek olsa da. Bazen vü-
cudumu tek başına kontrol 
etmek daha zevkli oluyor. 
Bir sevişmede seviştiğin 
kişinin de durumunu gözet-
mek zorundasın ama mas-
türbasyonda sınırları sadece 
kişinin kendisi belirliyor. 

Erkeklerle tamam. Kadın-
larla?

Yağmur: İlk ilişkimde bir 
kadını sevdim ama bir kadın olarak 
sevmedim; onu bir erkek olarak kodlu-
yordum çünkü kadın da kendini bir er-
kek olarak kodluyordu. Bunu yaşamak 
için çok erken bir yaş, yani ben o süreci 
yaşamaya başladığım anda çocuktum 
aslında. Ama bir şeyler hissediyorum, 
kalbim küt küt atmaya başlıyor. Birbi-
rimize yöneldiğimiz an ben çok kork-
maya başladım. Çok uzun sürdü bu iliş-
ki, başka hiçbir şey düşünemiyordum. 
Cinsellik olmaya başladığı anda da, 
bana vücudunu göstermiyordu çünkü 
o haliyle barışamıyordu. Ama sonra ai-
leler öğrendi ve biz ayrılamayız derken 
bitirdik.

Betül: Benim de ilk ilişkim bir kadın-
laydı. O lezbiyen olduğunu yeni keşfe-
diyordu, ben onun için deneme tahta-
sı gibiydim biraz ama benim için çok 
duygusal ve çok heyecanlı bir ilişkiydi. 
Erkekleri hiç tanımadığım bir yaşta bir 

kadın olduğu için güvendim ona. Tam 
olarak sevişmedik hiç, öpüştük ve do-
kunduk birbirimize ama yetiyordu o 
sırada. Sonra ailem öğrendi bir şekilde 
ve kıyamet koptu; beni eve kilitlemeler, 
oradan alıp götürmeler…Yıllarca etki-
sinde kaldım bu olayın. Yanlış bir şey 
yaptığımı hiç düşünmedim ama ondan 
sonra kadınlara fazla yaklaşamadım. 
Yani hoşlandığım kadınlar ve bazı de-
neyimlerim oldu ama hep korku eşlik 
etti bunlara. Şimdi de, erkek cinselliği-
ne bu kadar bulanmış halimle bir kadın-
la birlikte olmak deneyim olarak uzak 

geliyor ama fikir olarak daha yakınım, 
yani korkmaktan ziyade heyecanlanı-
yorum artık. 

Toprak: Kadınlarla ilişkim erkeklerle 
olduğundan çok daha geç gelişti benim 
için çünkü inanmayacaksınız ama geç-
mişte cinselliğe düşkün biri değildim, 

yani Betül gibi kitapları karıştırma-
mıştım. Ve bir insanın ya erkeklerden 
ya da kadınlardan hoşlanabileceğine 
inanıyordum; yani biseksüellik gibi 

bir yönelim olduğunu öğrenmem üni-
versiteye gelmemle oldu. Bir kadından 
hoşlandığımı fark ettim ama onunla bir 
ilişkim olmadı. Onu gerçekten çok sev-
miştim, hatta erkek arkadaşı olduğunda 
ağladığımı hatırlıyorum. Sonra gamsız 
olduğum için unuttum! Arkasından er-
keklerle birlikte olmaya devam etmekle 
birlikte bir kadından daha hoşlandım; 
bu seferki karşılıklı bir histi. Bir kadın-
la ilk cinsel deneyimim de onunla oldu. 
Sevgili olduk; kısa sürdü ama güzel za-
man geçirdim. Sevgili olduğumuz süre 
boyunca fark ettiğim bir şey vardı; ba-
zen heteroseksüel ilişkileri taklit ediyor 
olduğumuzdu. Önce kadın olarak başlı-
yorduk, çoğu zaman öyle de bitiriyor-
duk ama bir yerlerde isteğimiz dışında 
birimiz “erkekleşiyordu”. Birimiz diğe-
rini güçsüz görüyordu, birimiz diğerini 
bilgisiz, girişken, konuşkan, vesaire...

Zozan: Erkeklerle o kadar sorunluydu 
ki cinsellik, o kısmı düzeltme zorunlu-
luğu hissediyordum. Hayat boyu eğer 
onlarla yaşayacaktımsa çözmeliydim. 
Bu takıntıyla biseksüel olduğumu bil-
meme rağmen kafamı kaldırıp da kadın-
lara yoğunlaşmıyordum. Ama oradalar-

dı; ufak tefek de olsa 
bir şeyler oluyordu 
kadınlarla. Mesela 
en heyecanlı rüyala-
rımda onlar vardı, er-
kekler yoktu. Bunlar 
en azından unutma-
mamı sağladı. Son-
rasında ben bir daha 
âşık olmayacağım 
dedirten bir ilişki 
yaşadıktan sonra, te-

sadüfi olarak hayatıma bir kadın girdi. 
Onun sayesinde Betül’ün bahsettiği uç-
suz bucaksız bahçeye girmiş bulundum. 
O zamana kadar teorisindeydim işin, 
pratiği başlayınca hey şey değişmeye, 
dönüşmeye başladı. Haz almayı, haz 
vermeyi, tutku duymayı, bedenime ve 
karşımdakinin bedenine değer vermeyi 
ve bunun gibi bir sürü şeyi, en çok da 
sevişmenin özgürleştiriciliğini öğren-
dim, öğreniyorum. 

Bir kadınla ilk defa beraber olduktan 
sonra çok kızgındım. Nasıl bu kadar 
geç kaldığıma inanamadım. O vakte 
kadar bir sürü şey okumuşsun, konuş-
muşsun, “Dünyanın bu kısmı neredey-
di? Neden erkekler bu kadar çok yer 
kapladılar hayatımda?” gibi sorular gel-
di. Son dönemde bu öfke biraz duruldu 
ama kaybolmadı. Uzun bir zamandır da 
kadınları görüyor sadece gözüm. 

Şimdi cinsellik benim için şöyle bir şeydir, 
deme noktasında hissetmiyorum kendimi. 

Tanımlamak, sınırlarını çizmek için fazla kar-
maşık bir şey o. Cinsellik ben nasılsam öyle-

dir gibi hissediyorum daha çok
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İstisnasız her gün bir kadın yakınları 
tarafından şiddete maruz bırakılıyor, 
sevdikleri veya kendilerini sevdiğini 
sandıkları erkekler tarafından öldürü-
lüyor; kocaları, babaları, abileri, kar-
deşleri, sevgilileri. Fiziksel şiddete ma-
ruz kalan, öldürülen kadınların çoğu, 
kapılar ardında “aile” denilen kutsal 
yuvada şiddeti yaşıyorlar. Şiddet gören 
kadınların % 90’ı şikayetçi olamıyor, 
şikayetçi olabilenlerin ise neler yaşa-
dığını 3. sayfa haberlerinde okuyoruz. 
Eşlere, eski kocalara, babalara, abilere 
bu gücü ve hakkı veren, biz kadınları 
erkeklerin “namusu”, “onuru”, “guru-
ru” üzerinden tanımlayan; erkeklere 
ait gören ve tabi kılan bu erkek ege-
men sistemdir. 

“Kocam beni dövüyor, abim beni öldü-
recek, amcam beni taciz ediyor.” diye-
rek karakola başvuran kadın “aile”ye 
iade edilip, tam da şikayetçi olduğu 
koşullara itiliyor. Karısını öldüren ko-
calar karakollara koşup, ”Boşanmak 
istedi, namus meselesi, öldürdüm, iyi 
yaptım.” gibi ifadelerle alkış istiyorlar 
ve bu toplumun hakimleri, milletvekil-
leri, başbakanları, erkekleri tarafından 
alkışlanıyorlar da. Devletin kurumları, 
katil kocaları haksız tahrik indirimin-
den yararlandırıyor. 

2002’de çıkan yasalara rağmen kadına 
yönelik erkek şiddetini azaltacak bir 

uygulamaya şahit olamadık. Sığınaklar 
kapatılıyor, iç hukuk yolları tükeniyor, 
var olan yasalar uygulanmıyor, kadın 
katilleri haksız tahrik indirimi alıyor, 
kadın örgütlerinin müdahillik talepleri 
reddediliyor. Bakan “münferit” diyor, 
“cehalet”diyor, kadınlar öldürülüyor... 
Bu şiddeti durdurmanın birinci şar-
tı “kadına yönelik erkek şiddeti’’nin 
varlığını kabul etmektir. Kadına yö-
nelik erkek şiddeti, yasaları yapanlar 
da, uygulayanlar da bu erkek sistemin 
mantığı içerisinde hareket ettiği sürece 
sona ermeyecektir. Bir emniyet müdü-
rü sevgilisi tarafından kafası kesilerek 
öldürülen kadının ailesi için “Kızları-
na sahip çıksalarmış.” diyebiliyor, bu 
ülkenin başbakanı “Çocuğumuz öyle 
nereye giderse gitsin olmaz. Yalnız bı-
rakılan ya davulcuya ya zurnacıya...” 
diye açıklamalar yapabiliyorsa hepi-
miz, tüm kadınlar tehlike altındayız. 
Başbakan bunları söyleyerek, sevgilisi 
ile buluşabilen bir kadının durumunu 
‘kusurlu’ bulurken, sevgilisini vahşice 
öldürebilen erkeğin durumunu ‘normal’ 
buluyor, ölümlerimizden biz kadınları 
sorumlu tutuyor. Kadınların çoğu evle-
rinde öldürülüyor ama sorumlusu yine 
‘haksız tahrik’ nedeniyle öldürülen 
kadın oluyor. Erkek egemenliği, aile-
siyle, devletiyle, yasalarıyla kadınları 
katletmeye devam ediyor. 

Öldürülen kadın, kollanan erkek! 

Ayşe Yılbaş, hakaret, şiddet ve tehdit-
ler eşliğinde korku ile geçen evliliğini, 
bulduğu ilk fırsatta (28 günlük bebeği 
ile, üzerinde ev kıyafetleri, ayağında 
terliklerle) kaçarak geride bırakmış, bu 
“kadere”  razı olmamıştı. Tıp fakülte-
sine devam edip, hayatını yeniden kur-
ma çabasını; Hüseyin Özmen’in önce 
bebeğini, sonra kendisini kaçırma te-
şebbüsü, ailesine yönelik saldırıları, 
neredeyse aralıksız süren taciz ve teh-
ditlerine rağmen yürüttü. Tüm bunlar 
celladına yetmedi, henüz 1 yaşındaki 
oğlunu, görmek bahanesiyle alıp 6 ay 
boyunca Ayşe’ye göstermedi.  

Ayşe defalarca şikayet etti, dava açtı, 
koruma kararı çıkarttı…Ama 22 Şu-
bat günü, katilin hep söylediği gibi bir 

Cuma günü öğlen namazı saatinde 15 
kurşunla öldürüldü. 

Feminist kadın grupları olarak, yargıla-
manın başından beri, bu davada tarafız 
dedik ve duruşmaları takip ettik. Kadın 
cinayetlerinin politik cinayetler oldu-
ğunu bildiğimiz, yargılamadaki varlığı-
mızın yargının cinsiyet körü hatta kadın 
düşmanı kararlar vermesini engelle-
yeceğine inandığımız için, bu şiddetin 
hepimizin yanı başında olduğunu gör-
düğümüz için, davaya müdahillik tale-
binde bulunduk. Gelinen nokta söyle-
diklerimizdeki haklılığımızı gösteriyor: 
İlk mütalaada savcı tarafından “eşini 
öldürmek”  nedeniyle cezalandırılması 
istenmiş olsa da, bu konudaki itirazla-
rımız da etkili olmuş olacak ki -zaten 

durum o denli açıktı ki- savcı mütalaayı 
düzeltip, “tasarlayarak öldürme” nede-
niyle de cezalandırılmasını istedi. 

Yargılama süreci 28 Temmuz Salı günü 
sona erecek. Mahkeme mütalaaya uy-
gun karar verirse, katil ağırlaştırılmış 
müebbet ağır hapis cezası alacak.  An-
cak Pippa Bacca’da da, Sevim Zarif’te 
de kadın cinayeti davalarının kabusu 
“haksız tahrik” indirimi uygulanmadı-
ğı halde, “iyi hal” indirimi nedeniyle 
verilen cezalar müebbet hapis cezasına 
indirilmişti. Ayşe’nin yaşamı, Hüseyin 
Özmen’in “iyi hal”li olup-olmadığının 
ispatı. 

Yine de hiçbir ceza Ayşe’yi, Sevim’i, 
Pippa’yı, Münevver’i, Aysel’i….geri 
getirmeyecek…Acıları dindirmeyecek.

Öldürülmek işten değil!
F.K., 3 ay önce ayrıldığı imam nikahlı koca-
sı tarafından, başka biriyle yaşama ihtimali 
nedeniyle öldürüldü. 
F.T., ailelerin baskısıyla tecavüzcüsüyle evlen-
dirildi. Kocası tarafından önce dövüldü, sonra 
eşarpla boğularak öldürüldü. 
K.K., 8 yaşında, tecavüz edildikten sonra 
boğularak öldürüldü.
X1, porno filmindeki bir kadına benzediği 
için, kocası tarafından 22 kez bıçaklanarak öl-
dürüldü.
X2, kocasıyla ilişkiye girmek istemeyince, 
eve kilitlenip, evle beraber  yakıldı. 
X3, cep telefonuna aşk içerikli mesajlar gel-
mesi gerekçesiyle, kocası tarafından, annesiy-
le birlikte öldürüldü.
B.K., arkadaşlık teklifini reddettiği erkek 
tarafından öldürüldü. 
X4, 12 yaşında, bir araca bindirilip kaçırılır-
ken çığlık atmaya başlayınca, boğazı kesilerek 
arabadan atıldı. 
X5, hamile kalıp kürtaj olunca, bir yıldır 
beraber olduğu sevgilisi  tarafından öldü-
rüldü.  
X6, evi geçindiremediği için kocasını aşağıla-
dığı iddiasıyla, kocası tarafından öldürüldü. 
M.T., ayrıldığı kocası tarafından boğazı ke-
silerek öldürüldü. 
A.Y., “Senin horoz ötmüyor.” dediği müşterisi 
tarafından, 20 yerinden bıçaklanarak öldürül-
dü. 
F.K., o uyurken chat yaptığı gerekçesiyle, 
kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 
Z.D., kendisini aldattığı vehmiyle, kocası tara-
fından boğazı kesilerek öldürüldü. 
M.S., kaçmayı kabul etmediği için tartıştığı 
sevgilisi tarafından, 12 yerinden bıçaklana-
rak öldürüldü.
E.G., telefonuna gelen mesajı kıskanması ne-
deniyle, ayrı yaşadığı eşi tarafından, 8 yerin-
den bıçaklanarak öldürüldü. 
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Kadınların öldürülmesinin suçlusu yine kadınlar
İstanbul Emniyet Müdür Celalettin 
Cerrah, Etiler’deki bir çöp kontey-
nırında parçalanmış cesedi bulunan 
Münevver Karabulut’un katillerinin 
hâlâ bulunamamasıyla ilgili eleştiri-
lere cevap verirken “Kızlarını 
takip etselerdi. Sizin kızınız 
olsa gece erkek arkadaşının 
evinde geç saatlere kadar kal-
masına izin verir misiniz?” 
gibi Karabulut Ailesi’ni suç-
layan ve kadınları hedef gös-
teren ifadeler kullanmıştı.

Bunun üzerine Celalettin 
Cerrah’ın görevden alınması-
nı isteyen siyah ve mor giy-
sili kadınlar, Taksim metro 
çıkışında önce oturma eylemi 
ardından basın açıklaması yaptılar. 
Cerrah’ın ağzı bantlı resimlerini ve 
Karabulut’un posterlerini taşıyan 
feministler basın açıklamasında, 

“Celalettin Cerrah, katilleri yakala-
mak yerine öldürülen kadınlardan 
hesap soruyor. Yaşayan kadınları ise 
hedef gösteriyor. Cerrah bunu hep 
yapıyor. Üç yıl önce İstiklal Cad-

desinde Hırvat kadınlar tacize uğ-
radığında, kadınların bedenlerinin, 
duygularının gördüğü travmayı yok 
sayıp ‘Ülkemize turist gelmeyecek.’ 

demeye cüret etmişti. O günden bu-
güne onlarca kadın tacize, tecavüze 
uğradı.

Dört yıl önce Cerrah ‘Halkımız bize 
yardım etsin, travestilerin kökünü 

kazıyalım.’ diyebilmişti. O 
günden bugüne onlarca tra-
vesti öldürüldü.” dediler.

Dil, din, ırk, cins ayrımcılığı 
yapan, mağdurları değil, ka-
tilleri gözeten emniyet mü-
dürünün görevden alınması 
eylemin ana talebiydi. Cela-
lettin Cerrah görevinden alın-
dı ama Osmaniye Valiliği’ne 
atandığı için. 

Kadına yönelik şiddeti yeni-
den üreten, ölümümüzden bizi so-
rumlu tutan, kadın katillerini koru-
yan devlet istemiyoruz. 

2002 yılında Nahide Opuz annesini öldüren, kendisini 
ölümle tehdit eden eski eşi ile ilgili AİHM’e başvurdu. 
Mahkeme, Opuz’un Türkiye’de savcılığa başvurduğu 
halde kocasına karşı korunmadığı ve ayrımcılığa uğra-
dığını düşünerek, Opuza’a 36 bin 500 avro ödenmesine 
karar verdi. Bu kararı başbakan Tayyip Erdoğan “utanç 
verici” bulurken, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı Güldal Akşit ise hükümetin ve sivil toplum ku-
ruluşlarının çok ilerleme kaydettiğinden söz etti. 

Güldal Akşit kadınlara yönelik şiddeti trafik suçlarıyla 
karıştırmışa benziyor; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 
2007 raporunda aile içi şiddetin karakollarda ‘hoşgörüy-
le’ karşılandığı, bazı polis yetkililerinin arabulucu olma-
ya çalıştığı ya da erkeğin tarafını tutarak kadının suç du-
yurusunu geri aldırmaya çalıştığı vurgulanıyor. 

Devletin kadına yönelik şiddeti önleyemediğini, şiddet 
gören kadının şikayetini dile getirmesinin ve dava açma-
sının bile tahammülsüzlükle karşılandığını protesto eden 
İstanbul Feminist Kolektif üyesi kadınlar, 20 Haziran’da 
Taksim metro çıkışında basın açıklaması yaptılar. Öldü-
rülen kadınların fotoğraflarının yer aldığı siyah önlükler 
giyen feminist kadınlar, kadın cinayetleriyle ilgili haber 
kupürlerinin yer aldığı dövizlerin yanında,  “Kırılan kol 
ev içinde kalmasın”, “Katilim yatağımda”, “Cahillik-
ten değil, sistematik”, “Münferit değil kadın katliamı”, 
“Güldal Akşit haberin var mı, sadece Mayıs ayında 32 
kadın ‘yuva’sında öldürüldü?” yazılı dövizleri taşıdılar. 

Devlet kadına 
“Katilinle başbaşa kal!” diyor

Bu ülkede son 3 yılda cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri 
nedeniyle 29 eşcinsel ve transseksüel öldürüldü. Katiller ya 
bulunamadılar ya da ceza indirimlerinden yararlandılar. Bu 
cinayetleri yaratan erkek egemen zihniyettir,  eşcinsel, travesti, 
transeksüel cinayetleri politiktir ve bu katilleri bul(a)mayan 
erkek egemen devlet bu cinayetlerin sorumlusudur. 

26 Mayıs günü Lezbiyen Gay Biseksüel Travesti Transeksüel 
(LGBTT) Hakları Platformu üyeleri ve çeşitli kurumlardan 
feminist kadınlar Taksim tramvay durağında toplanıp 
“travesti ve transseksüel cinayetleri durduralım” yazılı bir 
pankart açtı. Travesti ve transseksüel cinayetlerinin politik 
olduğunu, travesti ve transseksüellerin ‘olduğunu’, buna 
herkesin alışması gerektiğini sloganlarla dile getiren grup, 
işlenen cinayetleri kınamak amacıyla, üzerinde “Nefret” 
yazılı kartondan yapılmış bir maketi bıçak ile parçalara 
ayırdı. Maket üzerinde “Irkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik, 
otorite, transfobi, homofobi, erkek egemenliği, militarizm” 
yazılıydı. Yapılan açıklamada, nefret suçlarının bunlardan 
kaynaklandığı söylendi. Ayrıca “tüm topluma salınan nefret 
tohumları her birimizi etkiliyor, nefret sona ermedikçe; etnik 
kökenimiz, dinimiz, cemaatimiz, cinsel yönelimimiz, cinsiyet 
kimliğimiz nedeniyle her an öldürülebiliriz” dendi. Aynı 
günün akşamı Galatasaray Lisesi önünde karanfillerle anma 
ve basın açıklaması yapıldı. 

Bundan bir ay sonra, Taksim’den Galatasaray’a yapılan Onur 
Yürüyüşü’ne binin üstünde insan katıldı. Son derece canlı 
geçen yürüyüşte, ailelerin, yakınları olan LGBTT bireylere 
sahip çıktıklarını  dile getiren “Çocuğumsun, yanındayım!” 
sloganları dikkat çekiyordu. 

Travesti/transseksüel cinayetleri 
politiktir
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Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler 
Derneği, KEİG (Kadın Emeği ve İstihda-
mı Girişimi) ve Türkiye İş Kurumu’nun 
Mayıs ayında ortaklaşa düzenlediği “İs-
tihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine 
Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma 
Politikaları” başlıklı sempozyumda bir 
araya gelen kadınlar bu soruya cevap 
aradılar. 

Mayıs ayında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi ev sahipliğinde gerçekleşen sem-
pozyumda önce İspanya, Hollanda, 
Fransa, İsveç, Güney Kore ve Meksika 
deneyimleri paylaşıldı. Bu ülkelerdeki 
iş ve aile yaşamını uzlaştırmaya yöne-
lik birbirinden farklı politikalar, ortaya 
çıkış biçimleri, yasal ve kurumsal meka-
nizmaları ve işgücü piyasasında cinsiyet 

eşi ts izl iğini 
gidermek ko-
nusunda işler-
likleri çerçe-
vesinde tartı-
şıldı. 

Türkiye’den 
sunum yapan 
feminist araş-

tırmacılar, İpek İlkkaracan, Kadriye 
Bakırcı ve Yıldız Ecevit, sırayla işgücü 
piyasasında cinsiyet eşitsizliği, iş ve aile 
yaşamını uzlaştırmaya yönelik yasal dü-
zenlemeler ve uluslararası yükümlülük-
ler ve çocuk bakımına yönelik kurum-
sal mekanizmalar konularını ele aldılar. 
Birbirini tamamlayan bu üç sunumda 
ortaya çıkan tablo oldukça vahim: Ka-
dınların istihdama katılmama nedenleri 
arasında başı ev içi emek, özellikle de 
bakım emeği çekiyor. İstihdama katıl-
mayan kadınların büyük bir kısmı ev 
kadını olduğu için çalışmıyor; özellik-
le 25-35 yaş aralığındaki kadınların ev 
içindeki çalışma süresi günde 8 saati bu-
luyor. İşgücü deneyimi olan kadınların 
işten ayrılma sebepleri arasında evlilik, 
çocuk ve hasta bakımı %27 ile ilk sıra-
da. Çocuk bakımı %37 oranında anneler 

tarafından, %47 oranında diğer kadın 
akrabalar tarafından gerçekleştiriliyor. 
Buna karşılık devletin sunduğu okul ön-
cesi eğitim ve çocuk bakımı olanakları 
yok denecek kadar az. Özel sektörde ise 
yasal zorunluluk olmasına rağmen kreş-
lerin varlığına dair bir kayda ulaşılama-
mış. 

Diğer ülkelerin aktarılan deneyimlerine 
bakıldığında, çocuk bakımında erkeğin 
de sorumlu olduğu prensipte benim-
sense bile bunun pratiğe dökülmesinin 
-devletin zorunlu tuttuğu haller dışında- 
oldukça ender gerçekleştiğini söylemek 
mümkün. Aile ve iş yaşamını uzlaştır-
maya yönelik atılan adımlarda ise, ebe-
veyn izni, çocuklu kadınlara sağlanan 
hizmetler ve yardım ücreti gibi uygula-
malarla kadınların annelik rolü pekişti-
riliyor ve yarı zamanlı, düzensiz, düşük 
ücretli işler kadınları aileye bağımlı kılı-
yor. Sonuç olarak pek çok ülkede aile ve 
iş yaşamını uzlaştırma politikaları ka-
dınların istihdama katılımını kalkınmacı 
bir perspektiften, yalnızca sayısal olarak 
ele alıyor ve bu katılımın koşullarını ve 
kadınlara maliyetini göz ardı ediyor. 

İş ve aile yaşamı nasıl uzlaşır?

Tanıtım: Amargi yaz sayısı çıktı!
Amargi yaz sayısında (sayı 13, 2009) 
Krizin Cinsiyeti dosya konusu olarak 
ele alınmış. Krizin yarattığı tahribat, 
kadınların hayatlarına, erkeklerin 
‘erkekliklerine’ etkileri bağlamında 
değerlendirilmiş. Dosyada Nükhet 
Sirman ekonomik krizin hayatın 
diğer alanlarındaki krizlerle bağını 
toplumsal cinsiyet çerçevesinde irde-
liyor. Aksu Bora yazısında AKP’nin 
liberal muhafazakâr politikaları ve 
kriz koşullarında sosyal adalet kav-
ramının sorgulamasını yapıyor. Me-
lek Göregenli “Yoksulluk neyi mu-
hafaza eder?” yazısıyla yoksulluğun 
neden muhafazakârlığa mahkûm 
olduğunu ve muhafazakârlığın yok-
sullar için taşıdığı handikapları ele 
almış. Zeynep Direk krizin koşulla-
rında giderek yoksullaşmanın haleti 
ruhiyesini anlatıyor, yoksullaşırken 
günlük hayatımızda vazgeçmek 
zorunda kaldıklarımız ve bu vaz-
geçişlerin ağırlığını. Bir de söyleşi 
var, farklı işlerle uğraşan kadınların 

krizden nasıl etkilendikleri üzerine. 
Söyleşiyi Semra Aslan ve Nilgün 
Yurdalan temizlikçi, sosyal pedagog, 
estetiysen Sabah-ATV grevcisi ve te-
rapist kadınlarla yapmış. Deniz Tuna 
bir kadın banka çalışanının kriz ko-
şullarında iş hayat(lar)ında yaşanan 
değişikliklerden, her gün işten çıka-
rılmayı beklerken dahi örgütlenemi-
yor olmanın nedenlerinden bahse-
diyor. Hayriye Saklı otomotiv, kriz 
ve erkeklik üzerine yazmış: “Me-
zarıma sıkıntıdan öldü yazsınlar”. 
Nil Mutluer AKP, ekonomik kriz ve 
muhafazakârlık üzerinden nasıl bir 
feminist hat kurmak gerektiğinin 
yollarını sorguluyor, aynı zamanda 
yapılmış birkaç değerlendirmenin 
eleştirisini yapıyor.  

Fikir takibi bölümünde Esen Ezgi 
Taşçıoğlu seks işçiliğinin hukuksal 
durumunu, birbiri üzerine oturtul-
muş kayıtdışılık, yasadışılık ve gayrı 
meşruluk kavramlarını değerlendiri-
yor, Belgin Çelik ise muhtar adaylığı 

sürecini. 

Mardin Katliamı, etraflı bir değerlen-
dirme için farklı kadınlar tarafından 
farklı boyutlarıyla ele alınmış, yazı-
yı Nil Mutluer derlemiş. Pınar Selek 
için adalet, Pınar’ın İstanbul 12.Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne verdiği savun-
mayı içeriyor, tam da kendi sözleriy-
le durumu anlattığı bir yazı.  

Leman Yurtsever cumartesi anneleri-
nin mücadele süreçlerini yazıyor. 
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Kürt sorununda çözüm laflarının edil-
meye başlandığı, barış umutlarının art-
tığı bir dönemde, devlet çözümden ne 
anladığını bir kez daha ortaya koydu. 
29 Nisan seçimlerinde DTP adaylarının 
Kürt illerinde aldığı oyların intikamı 
alınmak istercesine, başta Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) üyeleri 
olmak üzere DTP’lilere yönelik gözaltı 
ve tutuklamalar başladı. Kürt sorununda 
barıştan ve demokrasiden yana çözüme 
ve DÖKH’li kadın arkadaşlarımıza yö-
nelen bu baskının aynı zamanda erkek 

egemenliğine karşı mücadeleye de yö-
neldiğini söyleyen kadınlar İstanbul’da 

bir araya geldiler. “DÖKH’li kadınlar 
yalnız değildir!”, “Hepimiz Kürdüz, He-
pimiz DTP’liyiz” sloganlarıyla, 26 Ni-
san Pazar günü, Taksim Tramvay dura-
ğında bir basın açıklaması yapıldı. Baskı 
ve gözaltıların Barış Meclisi ve KESK’e 
de yönelmesi, KESK ve Eğitim-Sen Ka-
dın Sekreteri arkadaşlarımızın da tutuk-
lanması nedeniyle çalışmalarına devam 
etme kararı veren platform, iki kez de 
cezaevindeki kadın arkadaşlarımıza da-
yanışma kartlarını gönderdi.

DÖKH’li kadınlar yalnız değildir!

“Önce söz”
Diyarbakır’a yol aldığında, otobüs, daha 
çok 2000’lerin başında rastlanan “barış” 
inisiyatifini geliştirme yolculuklarından 
biri gibiydi.. 

Yol boyunca molalar verildi; farklı 
gruplardan feministler, bağımsızlar ya 
da kendisini feminist olarak tanımla-
mayanlar tanıştılar, konuştular, şarkı 
söylediler... Kolay değil, “Diyarbakır’a, 
Amed’e” gidilecekti; öfke ve umudun 
içiçe olduğu bir kente.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nin (baş-
kanı da kadındır) konferans salonunda 
biraraya gelindi.. Yaklaşık 300 kadın.. 

İçlerinde ekranlardan tanıdığımız 
kimi kadınlar, Demokratik Toplum 
Partisi’nden (DTP) kadın milletvekille-
ri, meslek odalarının kadın temsilcileri, 
bağımsız feminist örgütler, siyasi parti-
lerin kadın kollarından kadınlar da tek 
tek kadınlar da vardı...

Duvarda, “SÖYLEYECEK SÖZÜ-
MÜZ, ÇÖZÜMÜ GELİŞTİRECEK 
GÜCÜMÜZ VAR!” sloganı yazılıydı, 
salonun ruh hali de böyleydi. 

Herkes neden geldiğini biliyordu. Kürt 

sorununun çözümünde (30 yıl süren 
savaşın kadınları nasıl vurduğu ortada) 
kadınlar hem söz üretecek, hem bu-
nunla kalmayıp karar alacak, bunu ha-
yata geçirecek ve hem de egemenlerin 
(erk/erkek) politikalarına baskı oluştu-
racak. Zira Demokratik Özgür Kadın 
Hareketi’ne (DÖKH), DTP’li kadınlara 
yönelik baskılar, tutuklamalar, gözaltına 
almalar barışı boğma ya da “benim iste-
diğim gibi bir barış” anlayışının tutum-
larıydı devlet açısından. 

Konuşma sırasının neye göre belirlen-
diğini kestiremediğimiz toplantıda çok 
söz söylendi. “Bir halkın özgürlük so-
runu” politik tespitinden; bu topraklar 
hepimizin ve ben çocuğuma mutlu bir 
gelecek bırakmak istiyorum; DTP, şid-
detin öznesi örgüte mesafesini koyma-
lıdır bakışına kadar geniş bir yelpazede 
görüşler geldi gitti.

Bu farklılıklara rağmen az gerilimli na-
dir toplantılardan biriydi. Öfkeli olsa da, 
o toprakların hayatı değiştirebileceği 
gücünü hissetirmesinden olsa gerek! 

Leyla Zana, o sakin ve yılların şarabi 
bilgeliğiyle hiç konuşmadı, sadece din-

ledi. Ara sohbetlerde, söyleyeceklerimi 
o kadar iyi dile getirenler oldu ki diye-
rek, orada olmanın ve o ruh halini solu-
manın bile başlı başına umut verdiğini 
söylüyordu sessizce.

Kadınlar yol almak istiyordu. Hemen 
gönüllülük esasına göre bir koordinas-
yon oluşturuldu. Diyarbakır’daki bu 
buluşmayı ve amacı deklare edecek bir 
metin kaleme alındı.

O metin, forum sonrası Kayapınar’daki 
Kadın Mitingi’ne aynen taşındı. Tutuk-
lanan bütün kadınların adları okundu. 
“Jin, jiyan, azadi”, “DTP’yi susturma, 
silahları sustur!” sloganları atıldı.

Forumda hiç söz almayan Leyla Zana 
mitingde konuştu; kadınlar zılgıtlarıyla 
karşıladı Zana’yı.

Zana, “Kimse barışı bir sadaka gibi 
avuçlarımıza koymayacak, sevgiyle ve 
emekle barış ortamını geliştireceğiz” 
dedi.

Miting buluşmanın coşkulu finaliydi, iyi 
bir ruh hali ve yapılacakların sorumlulu-
ğuyla kadınlar yeniden yollara düştü. 

Kadınlar barışa imza atıyor...
29 Mart yerel seçimlerinde 2,5 mil-
yona yakın oy alan Demokratik Top-
lum Partisi’ne (DTP) hemen ardından 
Kamu Emekçileri Konfedarasyonu’na 
(KESK) yönelik operasyonlarda pek 
çok kişi tutuklandı. Tutuklananlar ara-
sında cinsiyetçiliğe karşı mücadele yü-
rüten Demokratik Özgür Kadın Hareke-
ti (DÖKH) üyesi kadınlar da bulunuyor. 
DÖKH, DTP ve KESK’e yönelik anti-
demokratik uygulamalarla, sendikaların 

ve Kürt halkının örgütlenme, siyaset 
yapma hakkı engelleniyor. Ayrıca bu 
saldırıların Kürt kadınlarının erkek ege-
menliğine karşı mücadelesini de zayıf-
latmaya yönelik olduğunu, barış süreci 
ve Kürt sorununda çözümün tartışıldığı 
şu günlerde siyasal ve demokratik yol-
ların kapatılmaya çalışıldığını düşünü-
yoruz. Bu imza kampanyasıyla, DÖKH, 
DTP ve KESK’e yönelik baskıların son 
bulmasını, tutuklu bulunanların derhal 

serbest bırakılmasını ve on yıllardır 
sürmekte olan savaşın son bulması için 
barış sürecinin başlatılmasını talep edi-
yoruz. Barıştan, ifade ve örgütlenme öz-
gürlüğünden yana olan herkesi, DÖKH 
ve DTP ile dayanışmaya çağırıyoruz.

İmzalar için 
http://barisicin.direnislerdekadinlar.
com/default.asp?sayfa=1&dil=TR
barisicinkadindayanismasi@gmail.com
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ABD’de kürtaj karşıtları 
bir doktoru öldürdü
ABD’nin Kansas eyaletinde, hamileliğin geç dönemlerinde-
ki kadınların kürtaj olmasına olanak sağlayan ve bu nedenle 
kürtaj karşıtlarının büyük tepkisini çeken doktor George Tiler, 
haziranın ilk günlerinde vurularak öldürüldü. 67 yaşındaki Til-
ler, Wichita’da bulunan kliniğinde kadınların isteklerine bağlı 
olarak hamileliğin geç dönemlerinde de kürtaj uygulaması 
yapıyordu. Tiller ve kliniği bu nedenle daha önce 
de pek çok kez 
ABD’deki kürtaj 
karşıtı grupların 
ve aşırı dincilerin 
saldırılarına hedef 
olmuştu. Kliniğin 
önünde bu grup-
lar düzenli olarak 
gösteriler yapıyor, Tiller ise sürekli ölüm tehditleri alıyordu. 
1993 yılında bir kürtaj karşıtı tarafından düzenlenen saldırıda 
Tiller yaralanmış, Wichita’daki klinik ise 1985 yılında bom-
balı saldırıya uğramıştı. Doğmamış çocuğun yaşam hakkını 
savunduklarını söyleyen bağnazların ve kadın düşmanlarının 
insan sevgisinden ve yaşam hakkından anladıkları da bu ka-
dar işte.

İspanya’da sosyalist Zapatero ükümetinin kürtajla ilgili son 
düzenlemeleri özellikle dinci Katolikleri kızdırdı. Avrupa 
Parlamentosu seçimlerinde de İspanya özelinde zaman za-
man gündemi belirleyen bu düzenlemeler, kadınlar açısından 
birçok olumlu düzenlemeye imza attığını söyleyebileceğimiz 
İspanyol hükümetinin yeni bir girişimiydi. İspanya’da bir 
süre önce hükümet tarafından kararlaştırılan ama parlamen-
tonun henüz onaylamadığı yasayla, kadınlar artık herhangi 
bir neden göstermeden ve cezai yaptırıma maruz kalmadan 
ücretsiz olarak kürtaj yaptırabilecek. Üstelik bu serbesti, ha-
mileliğin 14. haftasına kadar geçerli. Bu yasal düzenlemeden 
önce İspanya’da kürtaj tamamen yasaktı. Sadece tecavüz, 
fetüsün engelli olması ve annenin fiziksel ve zihinsel sağlı-
ğının tehlikede olması durumlarında kürtaja izin vardı. Yeni 
düzenlemede en çok tartışılan bir diğer konu da, 16 yaşından 
büyük hamilelerin, ailelerinin iznine gereksinim olmadan 
kürtaj yaptırabilmelerine olanak tanınması. Dinî otoriterler 
ve kurumlar bu düzenlemeyi, hele de son bahsedileni, şiddet-
le kınamaya ve aleyhte kampanyalar yapmaya devam ediyor. 
Yasanın sonbaharda parlamentoda görüşülüp yürürlüğe gir-
mesi bekleniyor. 

İspanya’da yeni 
kürtaj yasası tartışmaları

Kuveyt’te kadınlar 
ilk defa meclise girdi
Kuveyt’te 16 Mayıs 2009 tarihinde yapılan genel seçimlerde 
ülkenin tarihinde ilk kez kadınlar milletvekili olarak meclise 
girmeyi başardı. Meclisin toplam 50 sandalyesinden dördü 
kadınların oldu. Ancak Kuveyt’te daha önce atanmış bir ka-
dın bakan vardı. Kuveyt’in ilk kadın bakanı olan Masume 
Mübarak’in yanısıra bu seçimlerde meclise kadın hakları sa-
vunucusu olarak tanınan Rola Daşti, eğitim profesörü oldu-
ğu belirtilen Selva el Casır ve felsefe profesörü olduğu vur-
gulanan Asil el Avadi ülkenin ilk kadın milletvekilleri oldu. 
Kuveyt’te kadınlara seçme seçilme hakkı 2005’te verilmiş 
ve 2006 ve 
2 0 0 8 ’ d e 
yapılan se-
çimlerde ka-
dınlar aday 
o lmalar ına 
rağmen mec-
lise gireme-
mişti. Bu se-
çimlerde elde 
edilen yüzde 
8’lik temsil 
oranı ise hiç 
de yabana 
atılacak gibi 
değil. Hele de Türkiye ile karşılaştırıldığında. 1934’ten beri 
kadınların seçme ve seçilme hakkı bulunan Türkiye’deki son 
seçimlerde (2007) kadın milletvekili oranı ancak yüzde 9,1 
oldu, önceki dönemde (2002-2007) ise bu oran yüzde 4,4’tü. 
Kadınların ilk kez aday olabildikleri 1935 seçimlerinde ise 
temsil oranı yüzde 4,5 olabilmişti.

AP seçimleri: Kadın 
milletvekili sayısı arttı
27 Avrupa ülkesinde Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu 
Milletvekilliği seçimlerinde kadın temsil oranının ne 
olacağı merak konusuydu. Seçimden önce AP’de yüzde 
69 erkek oranına karşın kadınların oranı yüzde 31 idi. Bu 
seçimlerde de yıllardır süren eğilim devam etmiş ve kadın 
milletvekili sayısı biraz daha artmış gibi görünüyor. Henüz 
kesinleşmemiş rakamlara göre kadın temsil oranının bu kez 
yüzde 35’e ulaştığı belirtiliyor. 

Seçimlerde dikkat çeken bir nokta, ilk kez iki ülkede seçilen 
kadınların sayısının erkekleri geçmesi oldu. Finlandiya’da 
seçilen kadınların oranı yüzde 61,5’a, İsveç’te ise yüzde 
61’e ulaştı. Kuzey ülkeleri Avrupa Parlamentosu’na en 
fazla kadın milletvekili gönderen ülkeler oldu. Danimarka 
yüzde 46, Estonya yüzde 50 oranında kadın milletvekilini 
AP’ye gönderdi. Orta Avrupa’da ise Lüksemburg (yüzde 
50) ve Hollanda (yüzde 44) yüksek rakamlara ulaşmayı 
başardı. Diğer ülkeler ise ortalama 32 – 35 gibi oranları 
yakalayabildiler. 
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Kadına yönelik şiddete karşı kampanya 
Fransa İçişleri Bakanlığı aile içi şiddet olaylarının artma-
sı nedeniyle kadına yönelik şiddete karşı bir kampanya 
başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçi-
ren verilere göre, geçtiğimiz yıl aile içi şiddet nedeniyle 
ölüm oranlarında ciddi şekilde artış söz konusu. Bu ve-
rilere göre; 156 kadın, erkek partneri veya eski partneri 
tarafından; 1 kadın, kadın partneri tarafından; 9 çocuk, 
babası tarafından; 27 erkek, partneri veya eski partneri 
tarafından öldürüldü. Kadınların yüzde 10’unun eşleri ya 
da babaları tarafından şiddete maruz bırakıldığı belirtilen 
kampanyada, vakaların hemen hepsinde komşuların hiçbir 
şey görmemiş gibi yaptıkları vurgulanıyor. Ancak bu ora-

nın mevcut durumu yan-
sıtmadığı, çünkü, şid-
det vakaları karşısında 
polisin şikayet kaydı 
almak istememesinin 
gerçek istatistikleri 
etkilediği belirtiliyor. 
Bu da Türkiye’de pek 
yabancısı olmadığımız 
bir fenomen aslında.

İtalya’nın başkenti Roma’da seri 
tecavüz olaylarının zanlısı Lu-
igi Bianchini’nin yakalanması, 
hadımlaştırma tartışmasını da 
beraberinde getirdi. Bürokrasiyi 
Azaltma Bakanı Roberto Caldero-
li, “Kimyasal kısırlaştırma, cinsel 
tecavüz vakalarına tek çaredir. Bu 
öneriyi gündeme getirdiğimde, 
bana herkes deli gözüyle bakmış-
tı. Ama şimdi bilim adamlarının 
da bunu önerdiğini görüyorum.” 
dedi. Calderoli, Roma’da pek çok 
cinsel tecavüz vakasının faili ol-
duğu kuşkusuyla gözaltına alınan 
32 yaşındaki Bianchini’nin aynı 
suçu 19 yaşındayken işlemiş ol-
duğunu anımsatarak, “O kişi o 
dönemde gerekli tedaviye tabi 
tutulmuş olsaydı, bugün bizleri 
üzen vahşetler yaşanmayacaktı.” 
diye konuştu. Daiele Sartache li-

derliğindeki İtalya Hareketi ise 
önümüzdeki haftadan itibaren, 
cinsel tecavüz ve çocuk tacizci-
liğine karşı kimyasal kısırlaştır-
ma yöntemine başvurulması için 
imza kampanyası başlatacakla-
rını duyurdu. Seri tecavüzcülük 
suçlamasıyla gözaltına alınan 
Bianchini, ana muhalefeti simge-
leyen Demokrat Parti’nin bir ilçe 
teşkilatında çalışıyor. Öte yan-
dan AKP’li kadın milletvekilleri, 
çocuklara tecavüz sanıklarına, 
ikinci kez bu suçu işlediklerinde 
‘kimyasal kısırlaştırma’ istedi. 
AKP’li vekillerin kadın tecavüz-
cülerini dışarda bırakan önerisi 
tartışma yarattı. Yöntemin kişinin 
cinsel hayatını bitirmeyip partner-
le ilişki dışı ‘tahrik’i önlemesi de 
ayrıca irdelenmesi gereken başka 
bir konu. 

İtalya kimyasal kısırlaştırmayı tartışıyor

Uluslararası feminist konferans yollarında

26- 28 Haziran tarihleri arasında ABD’nin 
Boston şehrinde, Uluslararası Feminist İk-
tisatçılar Birliği’nin (International Asso-
ciation for Feminist Economics – IAFFE) 
bu yıl 18.’si düzenlenen konferansına biz-
ler de katıldık. Hindistan’dan Filipinlere, 
Peru’dan Çin’e, Uganda’dan Ukrayna’ya 
dünyanın dört bir yanından gelen ağırlıkla 
akademisyen olan feminist kadınlarla ta-
nışmak; Nancy Folbre, Lourdes Beneria, 
Julie Nelson, Susan Himmelweit ve Heidi 
Hartmann gibi kitaplarını, makalelerini 
okuduğumuz feministleri de karşımızda 
görmek heyecan vericiydi. Öte yandan 
yol ücreti ve konaklamanın yeterince ma-
liyetli olması yetmezmiş gibi, bir de yük-
sek kayıt ücreti alınması belimizi epey bir 
büktü. Hatta sadece maliyeti nedeniyle, 
birlikte yaptığımız çalışmanın sunuşuna 
katılamayan arkadaşlarımız da oldu. 

Bu yıl konferansın ana başlığı “Toplum-
sal cinsiyete duyarlı iktisadi siyasa: Femi-
nist iktisadın kadınların yaşamı ile bağını 
kurmak” (Engendering economic policy-
Linking Feminist Economics to Women’s 
Lives) idi. Katılımcılar, kadınlarla erkek-
lerin ekonomik faaliyetlerdeki eşitsiz ko-
numunu farklı açılardan ele aldılar ve gü-
nümüzde yaşanan küresel krizin toplum-
sal cinsiyet bağlamında yaratacağı olası 
etkileri tartıştılar. 

Küresel krizin tartışıldığı oturumlarda, fi-
nansal krizlerin toplumsal cinsiyet boyutu 
ele alındı. Küresel krizin gelişmekte olan 

ülkelerde kadınlara etkisine değinildiği 
oturumlarda, krizlerde kadınların istih-
dam eğilimleri gözden geçirildi. Yapılan 
bir sunumda, krizin sadece ekonomik 
anlamda bir fenomen olmanın ötesinde 
toplumsal boyutları olduğuna dikkat çe-
kilirken, bir başka katılımcı neoliberal 
politikaların krize neden olduğunu ileri 
sürerek, önümüzdeki dönemin yeni bir 
“Yeni Uzlaşma” (New Deal) dönemi olup 
olmayacağını tartıştı. Bu sunumlarda orta-
ya çıkan bir olguya işaret etmek gerekirse; 
katılımcılar, genellikle krizi ve dolayısıyla 
kapitalist birikimi yapısal dinamikleri üze-
rinden çözümlemeyerek, sadece ekonomi 
politikalarına ya da finans hareketlerine 
odaklandı. Bu nedenle de krizle mücadele 
zemini, kapitalizmle ve patriyarkayla mü-
cadele çerçevesinde ele alınmadı. Öne-
rilen çözümlerin pek çoğunda kapitalist 
toplumda yapılacak reformlar öne çıkıyor-
du. Örneğin, kapanış oturumunda finansal 
krizlerle mücadelede finans hareketlerine 
vergi getirilmesi önerildi.

Kongre ile ilgili en çarpıcı nokta, kriz da-
hil, kadının yoksulluğu, ev emeği, bakım 
emeği gibi pek çok konunun mevcut üre-
tim tarzının dayattığı sınırlılıklar içerisin-
de tartışılmasıydı. Kapitalist üretim tarzı 
içerisinde kadınların durumunu biraz daha 
iyileştirmeye odaklanan çalışmalar konfe-
ransın genel havasını belirlerken; içinde 
yaşadığımız (bizce patriyarkal kapitalist) 
sistemin kadınların kurtuluşu ile çelişen 
yapısal dinamikleri tamamen unutulmuş-
tu. “Toplumsal cinsiyet” teriminin “patri-
yarka”, “ekonomi” teriminin “kapitalizm” 

yerine ikame edilerek kullanılmasının, 
sadece içinde yaşadığımız sistemin tahli-
lini maddi temellerinden uzaklaştırmakla 
kalmadığını, aynı zamanda, bu çizgiden 
üretilen feminist politikaların da, femi-
nistleri, kurtuluş perspektifinden uzak-
laştırarak, kötünün iyisine razı gelmeye, 
kabullenmeye yaklaştırdığını söylemek 
olanaklı. Keza feminizmin, köktenci, ça-
tışmacı ruhunun sistem tarafından içeril-
mesinin ardından gelen ikinci adım çok 
daha endişe vericiydi. Özellikle Afrika 
ülkelerinden gelen kadınların çalışmaları, 
mevcut cinsiyet temelli ayrımcılık ve ka-
dınların çifte sömürüsü üzerinden sağla-
nan verimlilik artışını grafiklere dökerek 
ispatlamak doğrultusundaydı. “Toplumsal 
cinsiyet temelli verimlilik” (Gender based 
productivity) teriminin sıkça kullanıldığı 
bu sunuşlar bizde öfkeden ziyade bir tür 
“iç parçalanması” hissi uyandırdı. Sayısı 
bir elin parmaklarını (kesinlikle iki elin 
değil) geçmeyecek kadar sistem karşıtı ça-
lışmaya da rastlamak mümkündü. İspanya 
ve Hindistan’dan gelen bazı dostlarımızın 
sunuşları ümit vericiydi. 

Biz, biraz da çuvaldızı kendimize batı-
rarak, kadın kurtuluş hareketinin neden 
anti-kapitalist olması gerektiğine dair, po-
litik bir duruş belirtmenin ötesine uzanan 
detaylı tartışmalar yapmadığımızı da fark 
ettik. 

Yediklerimiz, içtiklerimiz bize kaldı, gör-
düklerimizi anlattık. Belki de tersini yap-
malıydık. :-)

Ece Kocabıçak 
Melda Yaman Öztürk

DÜNYADAN
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Kadınlar uzun zamandır hakları için mücadele ediyorlar. Peki şimdi Yeşil Hareket’in 
emellerinin belirlenmesine ne kadar katılıyorlar?

Haziran ayında İran’da pek 
çok kişinin hileli olduğuna 
inandığı başkanlık seçim-
lerinde oyların yeniden sa-

yılması için direten ve kan döken genç-
yaşlı, dindar-dinsiz kadın fotoğrafları 
interneti ve televizyon ekranlarımızı 
sardı. Onların bu olağanüstü kahraman-
lıkları ve bu kadar kalabalık olmaları, 
uluslararası medyaya İran’daki Yeşil 
Hareket içinde kadınların görmezden 
gelinemeyeceğini gösterdi. İranlı femi-
nistlerin ülke içindeki konumlarının ne 
olduğu bu noktada aklımıza gelen ilk 
soru. Kadınlar uzun zamandır hakları 
için mücadele ediyorlar. Peki şimdi Ye-
şil Hareket’in emellerinin belirlenmesi-
ne ne kadar katılıyorlar?

İran dışındaki ülkelerde pek bilinmese 
de, İranlı kadınlar uzun zamandır aile ve 

ceza yasalarındaki ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi ve cinsiyete dayalı ayrımcı-
lığa son vermek için aralıksız çalışıyor-
lar. 1990’lardan beri kadınlar çeşitli sivil 
toplum kuruluşları, Zanan  gibi dergiler, 
bireysel olarak avukatlar vasıtasıyla ve 
Bir Milyon İmza ya da Taşlamayı Son-
suza Dek Durdurun Kampanyası gibi 
özel amaçlı kampanyalarla farklı ide-
olojik pozisyonlardan hareket ederek 
durmaksızın seslerini duyuruyorlar.

Devrim sonrası İran’da, bir feminist 

uyanış yavaş ama kesin biçimde ger-
çekleşti. İran’da üniversite mezunla-
rının yüzde 63’ünden fazlası kadın ve 
bölgedeki diğer pek çok ülkenin aksine, 
İranlı kadınlar kamusal hayatın her ala-
nında görünürlük sahibi. Yine de İranlı 
kadınların durumuna ilişkin pespembe 
bir tablo da çizmemeli. Kadınların yal-
nızca yüzde 12,3’ü iş gücüne dahil ve 
çoğu için evlilik, baba evinden kurtul-
manın tek yolu. İş yerinde cinsiyete da-
yalı ayrımcılık ise daha çok genç kadın-
ları etkiliyor. Kadınların işsizlik oranı 
yüzde 30 gibi sarsıcı bir rakam.

Haziran’daki başkanlık seçimleri kam-
panyasında Yeşil Hareket’in lideri olan 
Mir Hossein Mousavi başarılı bir ressam. 
Profesör ve eski rektör olan eşi Zahra 
Rahnavard, eşinin elini tutarak binlerce 
kadının önünde cinsiyetler arası eşitlik 
üzerine konuştu. Onun varlığı, pek çok 
kadının Mir Hossein Mousavi’ye oy 
vermesinde etkili oldu.

Ama Zahra Rahnavard buzdağının yal-
nızca görünen kısmı. 2009 Nisan’ında, 
12 Haziran seçimlerine haftalar kala, 
bir kadın koalisyonu kuruldu ve yapılan 
açıklamada şu sözlere yer verildi:  “Bu-
gün, başkanlık seçimi esnasında, ülke-
mizdeki kadınların taleplerini duyura-
cak yeni bir koalisyon kurmaya karar 
verdik. Bu koalisyonun tek amacı kadın-
ların taleplerini dile getirmek. Ne belli 
bir adayı destekliyor ne de herhangi bir 
yurttaşın seçime katılma ya da katılma-

ma hak ve kararını etkiliyoruz.”

Ancak bu bildiri, Parvin Ardalan ve 
Sussan Tahmasebi gibi kadın hareketi-
nin kimi önde gelen isimleri tarafından 
imzalanmadı. İran’da ideolojik çatış-
malar feminist hareketi bölmüş olsa da 
bu, sıradan kadınları 2009 Haziran’ında 
seçim öncesi ve sonrası eylemlere ka-
tılmaktan alıkoymadı. Tarihte olduğu 
gibi, İranlı kadınlar bir kez daha ülke-
lerinin demokratik özlemlerinin ve sos-
yal ayaklanmalarının ön sıralarında yer 
aldılar. 

19. yüzyıldaki Babi hareketinden Tütün 
İsyanı’na, 20. yy başındaki Anayasal 
Devrim’e, 1950’lerde İran petrol en-
düstrisinin ulusallaştırılması mücade-
lesine ve son olarak 1977-1979 İslam 
Devrimi’ne kadar, İran’lı kadınlar bu 
ikonlaşmış olayların başarıya ulaşma-
sında kilit rol oynadılar. Fakat bu nihai 
dönüm noktalarının payesi toplanırken 
unutuldular ve bir kenara itildiler.

İran’da tanık olduğumuz olaylar, ka-
musal hayatta feministlerin yıllar süren 
varlığının ve güçlü kadınların aktif ka-
tılımının, küçük kızlara kadın olmanın 
yalnızca bir anne ya da eş olmak anla-
mına gelmediğini, kadınların hak ve 
taleplerini elde etmek için mücadele 
etmesi gerektiğini öğretmesinin doğal 
bir sonucudur. Bu kadınlar, cumhuriyet-
lerinden geriye kalan az şeyi kurtarabil-
mek için hayatlarını ortaya koyuyor.

Liderlerinden ve teorisyenlerinden çok 
daha ileride olan Yeşil Hareket eğer 
başarıya ulaşacaksa, feminist grupların 
liderlerinin iç liderler halkasına dahil 
olması; onların da sular durulduğunda 
kadınların sivil hak ve özgürlük talep-
lerinden taviz vermemesi zorunludur. 
Haziran ayı iki haftalık ciddi gösteriler-
le sona ererken bu hareketin neye dönü-
şeceğini kestirebilmek imkansız. Fakat 
gelecek ne getirirse getirsin, kadın ha-
reketinin öncülerinin kadınların göste-
rilerdeki kahramanca varlığını vurgula-
ması ve kanlarının boşuna dökülmemiş 
olmasını sağlaması gerek. 

___________________
http://tehranbureau.com/feminist-waves-irani-
an-green-tsunami/ adresinden yazarın izniyle 
alınmıştır. Kısaltarak çeviren: Sosyalist Femi-
nist Kolektif.

İran’ın yeşil tsunamisinde feminist dalgalar?

Golbarg Bashi
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Devrimin ilk yıllarında komünistlerin evlenme, boşanma ve eşcinsellikle ilgili yeni ya-
salar getirmekteki acelelerinin nedeni, Çarlık Rusyası’nın geriliğini aşmada bu alan-
ları fırsat görmeleri

1917 Ekim Devrimi’nde 
Rusya, köleliği henüz 56 
yıl önce kaldırmış, okuma 

yazma bilmeyen oranı yüzde 92 olan, 
aile yaşamının Ortodoks kilisesine da-
yandığı yarı-feodal bir ülke. Bolşevik-
ler kadınların kurtuluşunu, ev köleliği 
ve ahlakta çifte standartla savaşmakta 
görüyorlar. Hedefleri, ev işlerini top-
lumsallaştırmak, kadın emeğini ve an-
neliği korumak, fahişeliğe son vermek, 
kadınları “yenilemek” ve böylece “ko-
münist topluma yeni üyeler” katmak. 
İktidarı alır almaz derhal yasal düzey-
de, kadınların ve eşcinsellerin önünde-
ki engelleri kaldırıyorlar: Oy hakkı (ki 
o tarihte sadece Norveç ve Danimarka 
gibi az sayıda ülkede yasal), evlenme-
boşanmanın kolaylaştırılması, meşru-
gayrimeşru çocuk ayrımının kaldırıl-
ması gibi. 

1914’ten beri Rabotnitsa (İşçi Kadın) 
dergisi çıkmakta. 1919’da Komünist 
Parti, özel olarak kadınlar arasında faa-
liyet göstermek üzere Zhenotdel’i (İşçi 
Köylü Kadın Kolu) kuruyor. İlk başka-
nı Inessa Armand, 1920’de ölene dek 
bu görevi sürdürüyor. Faaliyetleri; ya-
ralı askerlerin bakımı, yemek ve sağlık 
hizmeti verme, çocuklara bakma, batıl 
inançlarla savaş, okuma yazma öğret-
me. Yani parti Zhenotdel’i “küche, kin-
der, kirche” (Almanca’da 3K: mutfak, 
çocuk, kilise) işlerinde kullanma eğili-
minde.

Zhenotdel merkez karargahı 
Moskova’da. 22 ücretli çalışanı var. 
Taşra Zhenotdelleri ise, sadece sekiz 
tam-zamanlı çalışan kadının imzasıy-
la örgütsel olarak kurulmuş oluyor. 
Sovyet devlet gücünü kullanarak yerel 
cemaatlerin altını oyuyorlar. Yerel ak-
tivist yokluğundan, en cesur Zhenotdel 
üyeleri peçe ve çarşaf giyerek Müslü-
man kadınlarla buluşuyorlar. Araziye 
göre kızıl çadırlar, trenler, kayıklar 
kullanıyorlar, kulüp ve hamamlardan 
yararlanıyorlar. Kadınları, hijyen ve el 
sanatları eğitimiyle, eğlence düzenle-
yerek, sosyalleşmek için yer sağlaya-

rak, kıt tüketim maddelerini dağıtarak 
çekiyorlar. İlk başlarda yeni yasaların 
yayılması ve açıklanmasıyla ilgilenir-
ken, sonraları kültür ve eğitim mer-
kezleri haline geliyorlar. 25 bin okuma 
yazma kursuyla çok başarılı okur ya-
zarlık kampanyaları yürütüyorlar.

Kadınları devrim sürecine katmak için 
denenen ilk yöntem, aktif parti işi için 
gönüllülerden oluşan kadın grupları 
oluşturmak. Ancak sadece sosyal faali-
yetlerle zaten ilgili olan ve kitleler üze-
rinde etkisi olmayan kadınlar çekile-
bildiği için başarısız oluyor bu yöntem. 
Daha sonra politika ve özgürlük okul-
ları olarak nitelendirilebilecek “delege 
toplantıları” yöntemini benimsiyorlar. 
Organizatörler, (mesela fabrikada-
ki) kadınlar arasında yapılan seçimle 
belirleniyor. İçlerinden birini delege 
olarak Zhenotdel’e üç ila altı aylık bir 
dönem için gönderiyorlar. Delege fab-
rika, sendika, mahkeme, kooperatif, 
okul ve hastanelerde gözlemci olarak 
çalışıyor. Çok meşgul ve çoğunlukla 
erkek olan yöneticilerle mevsimlik de-
legeler arasında sürtüşmeler çıkıyor; 

sıklıkla delegelere önemsiz rutin işler 
verilerek ayakaltından çekilmeleri sağ-
lanıyor. Delegelerin eğitim ve sosyal 
mobilizasyon halkası, düzenli kongre 
ve konferanslarla tamamlanıyor. Uzak 
bir köyden Moskova’ya kongreye gi-
den kadın köyde bir “şahsiyet” ve bu 
gidişi de “olay” oluyor…

1924’te başlık parası ve çok eşlilikle 
mücadelede bir hamle başlatılıyor. Aynı 
dönemde üretici ve tüketici koopera-
tifleri, tıbbi dispanserler kurulmasına 
çalışılıyor. Bunlar bir avuç Zhenotdel 
üyesinin çabasıyla oluyor, çünkü taşra-
daki komünist erkekler, kadınların du-
rumunda köklü değişiklikler yapılması 
gerektiğine inanmıyorlar; buralardaki 
kadınlarsa genelde kendilerine karşı 
işlenen suçları mahkemede anlatmakta 
bile yetersiz kalıyorlar.

Devrimin ilk yıllarında komünistlerin 
evlenme, boşanma ve eşcinsellikle il-
gili yeni yasalar getirmekteki aceleleri-
nin nedeni, Çarlık Rusyası’nın geriliği-
ni aşmada bu alanları fırsat görmeleri. 
1925’te kayıt dışı evlilikler çoğunlukta 

Zhenotdel
BELLEK

Suzan Saner

Zhenotdel’in faaliyetlerine bakınca çoğu genelde 
feministlerin ilgilendikleri işler. Ancak partinin bir 

kolu olarak rejimin bütününe hizmet etmiş
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ve bunların yasallaşmasına dair yeni 
evlilik yasası bir yıl boyunca tartışılı-
yor. Yasanın amacı kayıt dışı evlilikler-
de kadınların nafaka hakkını korumak 
olarak açıklanıyor. Bu yasa, cinsel gev-
şekliği, sefahati arttırmaz mı; bazı ka-
dınlar nafakayı işten kaçmak için kulla-
namaz mı, gibi kaygılar var. Kayıt dışı 
bir evliliğin var olduğu nasıl bilinecek? 
Avukatlar evlilik tanımının ayrıntıları-
na iniyorlar: Evlilik, “beraber yaşama, 
ev işleri ve bütçeyi birleştirme ve bu-
nun üçüncü şahıslara ilanıdır” gibi. O 
zaman da, “parti işleri onları yıllarca 
ayrı şehirlerde yaşamaya zorlayan ko-
münist çiftler ne oldu, yani onlar evli 
değiller miydi?” diye soruluyor.

1920-1922 arası Zhenotdel’in başkan-
lığını yapan Aleksandra Kollontay, bu 
yasayı tartışmak için Norveç’teki dip-
lomatik sürgünvari elçilik görevinden 
kalkıp geliyor. Kadınları yasada kayıt-
lı, kayıtsız vb. sınıflandırmanın, özel 
alana büyük bir tecavüz olduğunu söy-
lüyor. Kadınların ihtiyaç duydukları 
şeyin, -nafakanın temsil ettiği- er-
keklerin geri zekâlılaştırıcı hima-
yelerinden özgürleşmek olduğunu 
savunuyor. O başkalarının kaos 
gördüğü yerde sağlıklı cinsellik 
görüyor! Burjuva evliliğine “eski 
moda burjuva fahişeliği” diyor. 
1926’da “Bizim Sovyet evlilik ya-
samız, özünde diğer ileri demok-
ratik ülkelerinkinden daha ilerici 
değildir. Boşanma sorununda Kuzey 
Amerika gibiyiz, gayrimeşru çocuklar 
sorununda ise Norveçliler kadar bile 
ileri değiliz” diyor. Sonuçta nafaka, 
dul eşlerin ikinci bir aile kurmalarını 
gözetmek üzere bir yılla sınırlanıyor.

1920’de kürtaj yasallaşıyor. Kollontay 
kürtaja ancak “göz yumuyor”; “annelik 
içgüdüsüne” karşı bir suç, en azından 
bencillik sayıyor. Kollontay’dan sonra, 
1922-1924 arası Zhenotdel başkanlığı-
nı yürüten Sofia Smidovich, çocuksuz 
evliliği ve doğum kontrolünü savun-
maktan kaçınıyor. Partili erkeklerin ka-
dınlara karşı kötü davranışlarının teşhir 
edilmesini, partinin özele müdahalesini 
savunuyor.

Stalin döneminde tarımda zorla ko-
lektivizasyon ve gericiliğe karşı yasal 
yaptırımlar tırmandırılıyor. Bunların 
sonucunda Orta Asya’da salgın özel-
liği gösteren boşanmalar oluyor. Bu 
dönemde Zhenotdel de boşanmayı 
başlatmak üzere kadınlara tek-yanlı 
ajitasyonuna devam ediyor, ta ki kızıl 

çadırlar, kulüpler dul kadınlarla dolup 
taşana kadar. Sonuçta bu örgütlenme-
ler çözülüp dağılıyor, bazıları genelev 
benzeri yerlere dönüşüyor!

1927’de kocaların karılarının peçeleri-
ni çıkardıkları parti toplantıları düzen-
leniyor. Kollontay bu kadınlardan bazı-
larını Moskova’ya kongrelere getiriyor, 
dinleyiciler önünde peçe ve çarşaflarını 
yırtıyorlar. Bu Müslüman kadın giysi-
leri Leningrad Etnografya Müzesinde 
sergilenmeye başlıyor. Fazla teatral 
olmakla eleştirildiğinde “bütün öncü 
işler teatraldir” diye cevaplıyor. 8 Mart 
1927’de kitle mitingleri düzenleniyor, 
‘peçeler aşağı’, ‘başlık bir daha asla’ 
pankartları taşınıyor, peçeli maketler 
yakılıyor, şiirler, oyunlar… Zhenotdel 
militanları peçelerini çıkarmış kadınla-
rı -askerlerin koruması altında- marş-
larla sokaklarda yürütüyorlar. 9 Mart 
1927 günü olaylar başlıyor: yüzlerce 
peçesini çıkarmış kadın, Müslüman 
din adamlarının da kışkırtmasıyla er-
kek akrabaları tarafından katlediliyor. 

Tash Kuran vb. gizli, karşıdevrimci ör-
gütler boy gösteriyor. Boşanma davası 
açmış kadınlar bunlara hedef oluyorlar. 
Peçelerini çıkaran kadınların çoğu, tü-
kürmeden, çete tecavüzü ve cinayete 
varan terör karşısında peçelerini tekrar 
giyiyorlar. 8 Mart 1928 ve 1929’da, 
aynı felaket sonuçlar tekrarlanıyor! Bu 
dönemin sonunda Zhenotdel üyelerine 
ait çok sayıda parçalanmış ceset bu-
lunuyor: 1929’da üç ayda 300 kadın. 
Bunun üzerine, özellikle bu katille-
re “karşıdevrimciliğin cezası” olarak 
daha önce kaldırılmış olan ölüm cezası 
yeniden konuyor. Böylece Zhenotdel 
ölüm cezasının yeniden meşrulaşma-
sında kullanılmış oluyor.

1930’da Zhenotdel basitçe dağılıyor, ya 
da “sönümleniyor” mu desek? Parti ar-
tık önemli miktarda özgürleşmiş kadı-
nın olduğunu, özgül bir organa ihtiyaç 
kalmadığını açıklayarak Zhenotdel’i 
tasfiye ediyor. Kadın sorunu “resmi 
olarak” çözülüyor. Zhenotdel’in za-
yıflamış ardıllarıyla kadınlar arasında 
özgül politik çalışmanın 1950’lere ka-

dar izleri var. Ancak konular giderek 
genelleşiyor: Mesela daha 1930’da, 8 
Mart’ın sloganı “yüzde 100 Kollektivi-
zasyon!” 

1936’da kürtaj yasaklanıyor (1955’te 
yeniden yasallaşıyor), boşanma 
zorlaştırılıyor, eşcinsellik yasadışı 
ilan ediliyor. 1944’te geleceğin iş-
çilerini doğuran “anneler”e doğru-
dan devlet yardımı (nafaka yerine 
ve evli olmayanlara da) geliyor. 
10 çocuklu “kahraman anne” ma-
dalyası takılan kadınlar, sosyalist 
devrimci ruhun ateşli tasvirlerin-

deki “yeni insanlar”a pek benzemiyor-
lar…

Zhenotdel’in faaliyetlerinin çoğu, ge-
nelde feministlerin ilgilendikleri işler. 
Ancak partinin bir kolu olarak rejimin 
bütününe hizmet etmiş. Zhenotdel en 
güçlüsünden bir mobilizasyon “aracı” 
olduğu kadar, araçsallaştırıcı Rus dev-
rimci geleneğinin de doğrudan bir ürü-
nü olmuş. 

_____________________

Kaynaklar: 

Women and Revolution, bahar 1988, 
yaz 1976, güz 1973 sayıları, New-
York.

Beatrice Brodsky Farnsworth, “Bols-
hevik Alternatives and the Sovi-
et Family: The 1926 Marriage Law 
Debate”, D.Atkinson, A.Dallin, 
G.W.Lapidus(ed,), Women in Russia, 
Stanford UP, 1977 içinde.

BELLEK

Yerel aktivist yokluğundan, en 
cesur Zhenotdel üyeleri peçe ve 
çarşaf giyerek Müslüman kadın-

larla buluşuyorlar
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“Zaten kendileri de o eşitsizlikler ve bunla-
ra bağlı mücadeleler üzerinde biçimlenmiş 
olan bilimsel disiplinler içerisinde, akadem-
ya ya da diğer mecralardaki konum alışlarla, 
toplum dediğimiz, bir yandan bir parçası ol-
duğumuz ve içine dolandığımız ama bir yan-
dan da anlamaya ve incelemeye çalıştığımız 
dünyadaki, sokaktan işyerlerine, oradan en 
mahrem yerlere, bu aynı eşitsizliklerin ya-
şantılanması arasında nasıl bir ilişki var?”

Dilek Hattatoğlu ve Gökçen Ertuğrul’un 
hazırladığı Méthodos: Kuram ve Yöntem 
Kenarından (Anahtar Kitaplar, 2009) adlı 
derleme bu sorudan yola çıkarak sosyal bi-
limlerdeki kuramsal ve yöntemsel sorunları 
farklı disiplinlere, saha deneyimlerine ve ku-
ramsal tartışmalara odaklanarak ele alıyor. 
Bilimsel araştırmaya özgü ilgi ve çıkarları, 
araştırmacı ve araştırılan arasındaki iktidar 
ilişkilerini, akademik üretim ve yeniden 
üretim ilişkilerini, araştırılanlar için taşıdığı 
anlam ve doğurduğu sonuçlar bakımından 
ve araştırma sürecine yönelik eleştirel bir iç 
bakışla sorguluyor. 

Mevcut yöntem kitaplarındaki yaklaşımın 
meslek olarak bilimle anaakım konumlar 

arasındaki sürekliliği temsil ettiğini, ortaya 
koyduğu yöntemi bilimsellik hedefinin tek 
garantisiymiş gibi gösterdiğini ve bu anlam-
da araştırma sürecini fetişleştirdiğini belir-
ten Hattatoğlu ve Ertuğrul, bu yaklaşımın 
karşısına; bilimi, araştırmacıyı, araştırılanı, 
bilginin ne için üretildiğini tartışmayı dert 
edinen bir anlayışla çıkıyor. Böylece, kita-
bın iskeletini oluşturan merkezi kavram “ke-
nar” olarak beliriyor; ezilenlerin, madunla-
rın ve dezavantajlı grupların temsili olan, 
yani iktidar ve tahakküm ilişkilerinin yarat-
tığı konumlanmalar ve konum alışlar olarak 
kenar, hem araştırma süreçleri ve araştırma 
konumları hem de deneyimler açısından ele 
alınıyor.

Sosyal bilimlerde yer etmiş teori-pratik, 
mikro-makro, yapı-özne ikiliklerini aşmaya 
ve ampirik olan ile teorik olanı birleştirme-
ye yönelik çabaları, verimlilikleri ve sınırlı-
lıklarıyla birlikte tartışmaya açan Méthodos, 
“değerden arınmış ve nesnel” bilim pratiğine 
karşı daha eylem yönelimli ve bağlanmış bir 
bilim pratiğini savunan feminizm açısından 
da önem taşıyor. Nitekim derlemenin önem-
li bir bölümünü feminist kuramcı ve araş-
tırmacıların makaleleri oluşturuyor. Bunlar 
arasında maddeci feminizmin etkin kuram-
cılarından Christine Delphy’nin “Toplumsal 

Tabakalaşma Çalışmalarında Kadınlar” 
başlıklı makalesi, Diane L. Wolf’un feminist 
araştırmacıların saha çalışması ve sonrasın-
da yaşadıkları iktidar ve hiyerarşi odaklı iki-
lemleri ele alan yazısı, Pınar Selek, Aynur 
İlyasoğlu, Özlem Şahin, Handan Çağlayan 
ve Gökçe B. 
Tüzel’in alan 
araş t ı rması 
deneyimle-
rini paylaş-
tıkları ve 
f e m i n i s t 
m e t o d o -
l o j i n i n 
imkanlı-
lığını tar-
tıştıkları 
yazıları 
yer alı-
yor. 

Méthodos: Kuram ve yöntem kenarından
Selin Çağatay

Dilek Hattatoğlu, Gökçen Ertuğrul, 

Anahtar Kitaplar, 2009

Erkeklik: İmkânsız iktidar – ailede, 
piyasada ve sokakta erkekler
Siyaset bilimi ve toplumsal cinsiyet çalış-
malarının kesiştiği alanda dersler veren ve 
araştırmalar yapan Serpil Sancar’ın yeni ki-
tabı, “Erkeklik: İmkânsız İktidar”, erkeklik 
deneyimlerini anlamadan modern kapitalist 
toplumların egemen cinsiyet rejimlerinin 
anlaşılamayacağı varsayımından yola çıkı-
yor. Sancar, bu kitap için iki ayrı nitelik-
sel araştırma yürütmüş. Değişik toplumsal 
kesimlerden, farklı yaşam deneyimlerine 
sahip erkeklerle yapılan yüz yüze görüşme-
lerden elde edilen bilgiler, dünyada benzer 
başka erkeklik araştırmalarının sunduğu 
bilgiler ve bu alanda sürdürülen kuramsal 
tartışmaların sunduğu çözümlemeler, kita-
bın ana kaynaklarını oluşturuyor.

Sancar, toplumsal iktidar ilişkileri içinde 
eril tahakkümün nasıl inşa edildiğini an-
lamak için sadece ailede ve özel alandaki 
erkek egemenliğine değil, anlamak yetme-
yeceği için, işgücü piyasasındaki ve ka-
musal alanlardaki egemenliğe de bakmak 
gerektiğini söylüyor. Erkeklerin tahakkü-
mü gerçekleştirme biçimlerinin kodlarını 

çözmeye, “kaçınılmaz” olduğu iddia edilen 
ilişkilerin doğasını keşfetmeye çalışıyor. 
Bunu yaparken, meselenin pek çok farklı 
veçhesini ele alıyor: Hegemonik erkeklik, 
erkekliğin krizi, aile ve sınıf dolayımında 
modern erkekliklerin oluşumu, küresel ka-
pitalizm ve egemen erkek imgeleri, yeni 
kapitalizmin yoksul erkekleri, babalar ve 
oğullar, askerlik ve militarizm, vicdani ret, 
eril şiddet, aile içi şiddet, eşcinsellik, erkek 
egemenliği ile yüzleşen erkekler... 

Kitap boyunca, erkeklikler arasındaki 
farklar vurgulansa da bir tür erkek kim-
liğinin kendini “tek ve doğal erkek hali” 
olarak temsil etmesi de sorunsallaştırılıyor. 
Sancar’a göre, Türkiye’de “popüler erkek-
lik” tarzları çok hızlı değişiyor ancak er-
kek egemenliğini besleyen kurumlar -yani 
yasa, devlet, ordu, aile ve piyasa- çok fazla 
aşınmaya uğramadan gücünü sürdürüyor. 
Aile geçindiren erkek figürüne dayalı aile, 
heteroseksüel erkek odaklı evlilik, kadınla-
rın cinsel ve toplumsal yönden denetimini 
amaçlayan “namus” anlayışı çok yoğun 
çatışmalar yaşansa da varlığını devam et-
tiriyor. 

Sancar’ın çalışması, bir toplumsal iktidar 
inşası olarak erkekliğin analizi ve eleştirisi 
üzerinden feminist mücadeleyi besliyor. 

Serpil Sancar, 

Metis Yayınları, İstanbul, 2009 

Asena Günal

KİTAP
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“Biz insanlar, üstünde yaşadığımız bu gezegen gibi aslında yıldız tozlarından doğduk. İnsanların geceleri yıldızları büyülenmiş gibi 

seyredip ürpermelerinin ardında bence bu mucizevi yaratılışın içgüdüsel şaşkınlığı ve hayranlığı var.” 

Mehmet Eroğlu / Yürek Sürgünü

Özgün’e

Balonya adlı bir gezegende 
bundan binlerce yıl önce 
Vega adında bir kız çocuğu 
doğmuş. Değişik, birbirin-

den güzel canlıların olduğu, yeşiliyle 
mavisiyle güzel bir gezegende. Bizim-
kinden tek farkı bu gezegenin, orada 
yaşayan insanların vücutlarının balon 
gibi şişip inebilmesiymiş. Diğer insan-
ları kişilikleriyle ne kadar ezerlerse, 
o kadar büyüyormuş bedenleri, büyü-
dükçe daha çok balona benziyorlarmış.  
Belki sorun olmazmış yeterince büyük 
olsaymış gezegenleri. Ancak Balonya 
o kadar küçük bir gezegenmiş ki, bü-
yümek için ancak birilerini küçültmek 
ve belki de öldürmek gerekiyormuş ha-
cimleriyle sıkıştıra sıkıştıra… Ve işin 
daha da kötüsü, bu gezegenin insanları 
bu hızla büyümeye devam ederlerse, 
çok kısa süre sonra havaya uçabilirmiş 
Balonya. Birçoğu bunun farkında bile 
değilmiş.

Vega, doğduğundan itibaren şişip bü-
yümeyi gayet iyi bir şekilde öğrenmiş. 
Ailesi onu şımarta şımarta kocaman 
olmayı öğretmiş. Büyümenin, daha 

çok büyümenin en önemli kuralı sü-
rekli “Ben” diyebilmekmiş. Her şey-
den önce kendi kendinin şahane oldu-
ğunu düşünmek, hatta kendine aşık ol-
mak, her yerde kendini övmek ve hep 
kendinden bahsetmek, kendini daha 
değerli hissetmek için hiç düşünmeden 
başka birini harcayabilmek olmazsa 
olmazıymış bu işin.  Vega’nın etrafı 
ona aşık olan ailesi ile çevrili olduğun-
dan onun da kendine aşık olması hiç 
zor olmamış. 

Ancak belki de Vega’nın ailesinin bu 
şişebilme gerekliliklerini öğretirkenki 
tarzlarından dolayı, Vega biraz fazla 
düşünüyormuş. Fazla gözlemliyormuş 
ve belki de yine ailesinin özellikleri se-
bebiyle bu şişme işini bilinçli ve zarar 
verip en büyük olmaya çalışarak değil, 
hayatta kalmasına yetecek (belki biraz 
daha fazla) kadar büyüyerek yapıyor-
muş. Yaş olarak büyüdükçe bu işteki 
tuhaflığı görmüş. Genelde çok olanın 
az olanı ezmesiyle seyrediyormuş bu 
iş. Ve şunu gördüğü an hayatındaki her 
şey tamamen değişmiş: Ne büyüyenler 
ekstra bir özelliğe sahip oldukları için 
büyüyorlar ne de küçülenler bir şeyle-
ri eksik olduğu için küçülüyorlar. Bu 
büyüme-küçülme işinin tamamen hak-
sız ve canlılığa aykırı bir şey olduğunu 
fark ettiği an buna karşı mücadeleye 
başlamış olanca gücüyle. 

Görmüş ki bulunduğu köyde tek başı-
na bu işi beceremeyecek. Düşmüş yola 
ve babasının önerdiği yeşil balonların 
ağırlıklı olduğu bir köye gelmiş. Bu 
köydeki tüm yeşil balonlar bir yaratı-
cıya inanıyormuş. Onların yaratıcısı 
sevgiyi öneriyormuş, herkesin eşit ol-
duğunu söylüyormuş. Vega çok umut-
lanmış. Yerleşivermiş köye. Köydeki 
yeşil balonlar dans ederek yaratıcıları-
na ulaşmaya çalışıyorlarmış. Vega da 
dans etmiş uzun zamanlar boyu. Artık 
dans edecek alanının kalmadığını fark 
ettiğinde görmüş, sayısı hiç de az olma-
yan kimi balonların giderek büyüdü-
ğünü. Vega susmamış. “Yaratıcı böyle 
demiyordu hani, şişmemeniz gerek.” 
diye söylenmiş durmuş. Çıkarttığı gü-

rültüye daha çok dayanamayan yeşiller 
kovmuşlar Vega’yı köylerinden.

Vega yılmadan devam etmiş yoluna. 
Gezegenin bilgelerinin yetiştirildiği 
bir köye denk gelmiş. Bu köyde beyaz 
balonlar varmış. Saçı, sakalı ağarmış, 
upuzun, kadınlı erkekli, yaşlı bilgeler 
genç beyaz balonlara bildikleri her 
şeyi öğretiyorlarmış. Vega babasının 
çocukluğundan itibaren ona hep bilge-
lerin ancak Balonya’yı değiştirebilece-
ğini söylediğini hatırlamış. Yerleşmiş 
o köye. Bir süre sonra Vega bu yaşlı 
bilgelerin çoğunun koskocaman oldu-
ğunu ve büyümekle ilgili hiçbir sıkın-
tıları olmadığını görmüş.  Söylenmeye 
başlamış yine. Ona çatmış, buna çat-
mış. En sonunda buradan da kovmuş-
lar Vega’yı.

Vega umudunu kesmemiş, aramanın, 
vazgeçmemenin bulmak kadar değer-
li olduğunu biliyormuş çünkü. Umu-
du olmadan yaşayamazmış. Düşmüş 
yola yeniden ve balonların şişmesini 
engellemeye çalıştıklarını duyduğu 
kızıl köyü aramış. Sonunda bulmuş ve 
oraya yerleşmiş. Başlangıçta her şey 
çok iyiymiş. Bu köy hep beraber en 
büyük balonlara karşı savaşıyormuş. 
Sürekli balonların bu kadar şişmesinin 
ne kadar zararlı olduğundan konuşup, 
buna karşı en iyi çözümü arıyorlarmış. 
Vega bu köyde çok uzun yıllar kalmış. 
Köyün dışındaki en büyük balonlara 
karşı savaşa odaklanıldığından köyün 
içindeki durumu uzun süre görmemiş. 
Sonra bir gün fark etmiş ki kızıl köyde-
ki sapı olan balonlar olmayan balonları 
sıkıştıra sıkıştıra kendilerini sürekli bü-
yütüyorlar. Vega bunu dillendirdiğinde 
o köyden gönderilmesi diğer köylere 
göre daha hızlı olmuş. 

Yeniden yollara düşen Vega tam vaz-
geçmek üzereymiş ki uzaktan minicik 
bir köy görmüş. Yaklaşmış bu mor-
lar içindeki köye, uzaktan izlemiş. 
Balonya’daki tüm köyler tarafından sı-
kıştırıldıklarından küçücük kalmış bu 
mor balonlar. Diğer kocaman vücutla-
rın onları sarmalamasıyla nefessiz ka-

Balonya 

Derya Divrikli

ÖYKÜ
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lan ve hava almak için sadece birbir-
lerine tutunan mor balonlar. Vega ko-
şarak girmiş köye, keyifle yerleş-
miş. Bir süre sonra maalesef yine 
ufaktan büyüyen balonlar görmüş. 
Diğer köylerdeki balonlar gibi de-
ğilmiş büyüme azimleri, büyüme 
hızları. Diğer büyüyen balonlar 
gibi büyümeyi amaçlayarak da bü-
yümüyorlarmış bu balonlar. Fark 
etmeden, sürekli dikkat etmelerine 
rağmen, diğer köylerde yaşama-
nın verdiği etkilerle… Zaten eğer 
kişi farkında değilse bu durumun, 
tüm yaptıkları yani sürekli kendini 
merkeze koyması, kendisi yokken 
hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceği-
ni düşünmesi, kendisinin her şeyi 
bildiğini düşünmesi, her şeyi en 
iyi yaptığını sanması gayet doğal-
mış balonların yapısı gereği. Fark 
etmek her şeyden önemliymiş. Vega ne 
yapacağını pek bilememiş bu durumu 

fark ettiğinde. Diğer köyler gibi açık 
bir baskı, sıkıştırılma hali değilmiş ki 

bu, şişen balonlar kötü balonlar değil-
miş ki. Bir yandan, büyüyen balonla-

rın aslında bunu kötü niyetle yapmıyor 
oluşu, bir yandan eskiden yaşadıkla-

rının korkutucu etkisi, bir diğer 
yandan da bu köyün artık son köy 
oluşu afallatmış onu. Susmayı de-
nemiş susamamış, konuşmayı de-
nemiş konuşamamış. Kovulmak 
korkusundan değilmiş bu hali. Zira 
oldukça eminmiş ne yaparsa yap-
sın bu köydekilerin onu kovmaya-
cağından. Ancak böyle bir durum-
da ne yapılacağını bilmiyormuş.

Belki yapılacak şeyler varmış 
bu sorunu çözmek için ama ne 
Vega’nın umudu ve gücü varmış 
bunun için, ne de tecrübesi, bilgisi. 
Dedik ya son köymüş orası artık. 
Gidecek bir yer de yokmuş. Yapa-
cak bir şey bulamayınca da nere-
den eline geçtiyse mor bir iğneyi 
almış eline saplamış morkırmızı   

bedenine. 

IV. Uluslararası Homofobi 
Karşıtı Buluşma bu yıl 
1 Mayıs Yürüyüşü ile 

Ankara’da başlayıp, 17 Mayıs Homo-
fobi Karşıtı Yürüyüş ile yine Ankara’da 
sona erdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 
eşcinselliği hastalıklar listesinden çı-
karışını simgeleyen “17 Mayıs Ulus-
lararası Homofobi Karşıtlığı Günü” 
vesilesiyle düzenlenen buluşmada, 
söyleşilerden forumlara, oyunlardan 
atölye çalışmalarına uzanan bir dizi et-
kinlik gerçekleştirildi.

Kaos GL’ nin 1-17 mayıs tarihleri ara-
sında Ankara’da düzenlediği Homofo-
bi Karşıtı Buluşma’nın forum başlıkla-
rından biri de “Feminist Sohbetler”di. 
Feminist(B)iz-“Lezbiyenler, biseksüel 
ve transseksüel kadınlarla birlikte poli-
tika yapmak: Ortak tavır ve eylemlilik” 

forumunda, kadın örgütleri ve eşcinsel 
örgütlerden kadınlar olarak; neden ve 
nasıl birlikte olmamız gerektiğine ve 
birlikte durduğumuz ortak zemini ge-
liştirmenin yollarının neler olduğuna 
dair bir çok soru sorup tartıştık hep 
birlikte.

Feminist(B)iz, Ankara’da eşcinsel, 
heteroseksüel, feminist kadınların bir-
likte durduğu bir platform. Forumda 
Feminist(B)iz’den kadınlar bu plat-
formda birlikte olmanın onlara neler 
kattığına dair deneyimlerini paylaştılar 
bizlerle. Platformdaki eşcinsel kadın-
ların sayısı arttıkça, homofobiye dair 
de daha fazla konuştuklarını ve bu 
konudaki farkındalıklarının geliştiğini 
söylediler. 

Eşcinsel kurtuluş hareketi ile feminist 
hareketin ilişkisi yalnızca ezilen grup-
ların birbirleri ile dayanışması olma-

malı bence; bu tür platformlarda bizler 
birlikte durarak değiştirmek istediği-
miz heteroseksist patriyarkal düzene 
karşı bazı ortak tavırlar alıp eylemlerde 
bulunabiliriz. Hem LGBTT hareketin 
hem de feminist hareketin birbirinden 
öğreneceği çok şey olduğuna inanıyo-
rum.

Türkiye’de eşcinsel, heteroseksüel ka-
dınların beraber durduğu böyle plat-
formların sayısı çok az; ayrıca LGBTT 
hareketi de henüz Türkiye’de çok yeni 
ve eşcinseller de yeni yeni görünür ol-
maya başladı. Bu yüzden, hem LGBTT 
hareketi için hem de feminist hareket 
için değişimin nüvelerinin atıldığı bu 
tür platformların birbirimizi dinleyip, 
anlamaya çalışmamız ve birbirimizden 
bir şeyler öğrenmemiz açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Tuğba Baykal

Homofobi karşıtı 
buluşma ve feminist(B)iz
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Kadın karakterler yaratılırken birkaç klasik stereotipten yararlanıldığını ortaya koyan 
akademisyenler, bu stereotiplerin toplumun kadına bakışının beyaz perdedeki yansı-
ması olduğunu öne sürdü

Kadınlar sinema izleyicileri-
nin yarısından çoğunu oluş-
tursa da, sinema yapanlar ve 
sinema kuramını oluşturan-

lar arasında ezici azınlıktadırlar. Sine-
manın karar alıcı ve fikir üretici meka-
nizmaları, erkekler tarafından parsellen-
miştir. Jean-Luc Godard’ın da belirttiği 
gibi “sinema tarihi, erkeklerin kadınları 
filme alma tarihidir.”

2. dalga feminizm rüzgarları, kadınları, 
erkek egemen yapının sınırsızca hük-
mettiği sinema sektörü ve bu yapının 
ürettiği filmler üzerine söz söylemeye 
itti. Yetmişli yılların başla-
rında gelişen feminist film 
kuramı, sinemanın erkek 
egemen yapısının ve cin-
siyetçiliğinin eleştirildiği, 
kadının sinemadaki rolle-
rinin sorgulandığı, femi-
nist politikalarla beslenen 
teorik film eleştirisidir. İlk 
dönemde feminist sinema 
kuramı, özellikle cinsellik 
ve sunumu ile bunun er-
kek egemen bir toplumda 
erkek iktidarının egemen-
liğiyle ilişkilerini, ana ilgi 
odağı olarak benimsedi.1

ABD’de yapılan ilk femi-
nist film analizleri sosyo-
lojik bir yaklaşımla genel 
anlatı ve tür sinemasında-
ki kadın karakterlerin işlevlerini araştı-
rıyordu. Kadın karakterler yaratılırken 
birkaç klasik stereotipten yararlanıldığı-
nı ortaya koyan akademisyenler, bu ste-
reotiplerin toplumun kadına bakışının 
beyaz perdedeki yansıması olduğunu 
öne sürdü.

Feminist eleştirmenler, göstergebilim 
ve psikanaliz gibi yapısalcı teorik çerçe-
velerin yardımıyla ataerkil imgelemenin 
bütün sapkın güçlerini anlamaya çalış-
tılar. Bu teorik söylemler klasik anla-
tımcılıkta cinsiyet farklılıklarının nasıl 
kodlandığını çözümlemekte çok verimli 
oldu.2

İlk feminist film analizleri ABD’de 

yapılmış olsa da kuram, esas olarak 
İngiltere’deki akademisyenler tarafın-
dan geliştirildi. Feminist film analizle-
rinde göstergebilimi ilk kullanan akade-
misyenlerden biri olan Claire Johnson’ın 
1973’te yazdığı “Women’s Cinema as 
Counter-Cinema” isimli makalede kla-
sik sinemada kadının erkeğin bakışının 
uzantısı olarak görüldüğünü belirtir ve 
kadına sunulan rolü eleştirir; kadın “er-
kek olmayan” şeklinde sunulur, “kadın 
olarak kadın” filmlerde mevcut değildir. 
Johnson, “karşı sinema” adını verdiği, 
sinemanın erkek egemen temeline karşı 
çıkan, hiyerarşik yapının olmadığı ko-
lektifler tarafından yapılacak bir sinema 
pratiği geliştirmenin önemini vurgular. 

Laura Mulvey, “çığır açan” makalesi 
“Visual Pleasure and Narrative Cinema” 
da geçmişin sinemasına meydan okuya-
cak bir kuram ve pratik çalışması sıra-
sında, sinemanın ne olduğunu, cazibesi-
nin geçmişte nasıl işlendiğini anlamak 
için psikanalizin gerekliliğine dikkat 
çeker: “Psikanalitik kuram, ataerkil top-
lumun bilinçdışının film biçimini nasıl 
yapılaştırdığını göstermek üzere politik 
bir silah olarak benimsendi”. 3

Mulvey, genel anlatı sinemasının bü-
yüleyiciliğinin skopofilik güdüden 
kaynaklandığını belirtir ve skopofiliyi 
etken-edilgen ekseninde hareket eden 
bir yapı olarak çözümler. Narsist gör-

sel haz, imgeyle kendini özdeşleştirme 
yoluyla ortaya çıkar ki klasik sinemanın 
etkin, güçlü erkek karakterleri böyle bir 
özdeşleşme için biçilmiş kaftandır. Si-
nematografik olarak da bu özdeşleşme 
desteklenmektedir; film erkek karakte-
rin bakış açısından anlatılır; izleyici er-
kek karakter neye bakıyorsa onu görür. 
Erkek karakter elbette kendi “arzu nes-
nesi” olarak kurulmuş olan kadın karak-
tere bakmaktadır ki bu da bizi röntgenci 
görsel hazza (bir başkasına kendi nesne-
si gibi bakma) götürür. 

Mulvey, kadının ekrandaki bir başka 
işlevinden daha bahseder; fallosantrik 
sistem içinde kadın, beyaz perdede-
ki varlığıyla penisin yokluğunu temsil 

eder/hatırlatır ve böylece 
kastrasyon kompleksine 
neden olur. Genel anlatı 
sinemasında hadım edilme 
tehdidi iki şekilde çözülür; 
birinci yöntem bu endişe-
ye neden olan suçlu kadın 
karakterin gizeminin çö-
zülerek değersizleştirilme-
si, cezalandırılması veya 
affedilmesidir. Böylece 
kadın denetim altına alınır. 
İkinci yöntem sunulan fi-
gürün güzelliğini yücelte-
rek onu, tehlikeli olmaktan 
çok “rahatlatıcı” bir fetiş 
nesnesine dönüştürmek ve 
bu sayede hadım edilmeyi 
tümden yok saymaktır.

Feminist film kuramı ve 
pratiği birbiriyle yakından ilişkilidir. 
Kuram, varolan erkek-egemen sinema-
yı inceleyerek, etkileme mekanizma-
larının nasıl işlediğini ortaya koyarken 
bir taraftan da feminist film pratiğinin 
“ne olmaması” gerektiğine dair ipuçla-
rı veriyordu. Ancak kuram belli bir bi-
çim, sinema dili ya da estetik önermedi. 
Önerdiği, kadınlar tarafından, kadınlar 
üzerine öznel filmler yapılmasıydı. 

____________________
1- Jill Nelmes, « Sinemada Cinsiyet ve 
Cinselliğin Sunumu »
2- Anneke Smelik, « Feminist Film Teorisi »
3- Laura Mulvey, « Görsel Haz ve Anlatı 
Sineması »

Feminist film kuramı

Esra Olcaycan
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Bamya sıkıntısı…

Melek Özman*

Kasaba sinemalarının çoktan 
kapatıldığı yıllar. Sinemay-
la tek ilişkimiz iple çekti-
ğimiz cumartesi akşamları 

TRT’de gösterilen Yeşilçam melod-
ramları. İlkokul dördüncü sınıftayım, 
etrafta bir telaş, tüm okul sinemaya 
gidiyoruz. Yüzlerce çocuğun çığlıkları 
arasında adını hatırlamadığım bir film 
beyazperdeye yansımaya başladı. Cin 
çarpmasından korkardık o zamanlar 
ya birkaç dakika sonra baktım kaçarı 
yok, bizi sinema çarptı. Ama film ber-
bat! Zamanı, mekanı belli olmayan bir 
yer, dinozorumsu birtakım canavarlar 
güya insanlarla bir anlaşma yapmış-
lar, her yıl kendilerine bir bakire kadın 
kurban edilirse başkaca kimseyi yeme-
yecekler. Filmin esas erkeği o yıl kur-
ban edilecek kadına aşık, canavarları 
öldürecek, kadını kurtaracak… Mevzu 
bu. Artık mahalledeki tüm oyunlarımız 
o filmi tekrar tekrar canlandırmaktan 
ibaret. Rolleri paylaşıyoruz, aksiyon 
başlıyor. Mahallenin, zoraki de olsa si-
nemacılık oynama izni koparan şanslı 
kızlarındanım, diğerleri balkonlardan 
izliyor, ama ben de çok mutsuzum. 
Tek repliğim yok, rolüm 
bir iple elektrik direğine 
bağlanmak ve erkeklerin 
vurdu kırdılarını, ağdalı 
repliklerini yani tüm ak-
siyonu tamamlayıp beni 
kurtarmalarını beklemek! 
Sonrası erkeklerle daha az 
sıkıcı bir rol kapmak için 
bitmez kavgalar ya da baş-
ka bir ifadeyle adını koy-
maya başladığım bamya sıkıntısı… O 
zamanlar bamya tedirginliği yok gerçi 
henüz erkeklerde. Bamya eşitsizliğin-
den bihaber yaşlardalar ve aileleri ve 
dahi kendileri bamyalarını pek sevi-
yor, ki beni ilgilendiren de orası aslın-
da, sonraki bamya kabuslarıyla ilgili 
değilim. Genel olarak ve bu yazıdaki 
mevzu, beni o direkte hareketsiz, dil-
siz bırakan bamya farkı ya da bamya 
sıkıntısı…

Yetmişlerden beri sinemanın da nasi-

bini aldığı feminist eleştiri hepimizin 
gözünü açtı. Sinema koltuğuna çivilen-
mekle o direğe bağlı kalmak hissiyatı 
arasında gidip gelen sıkıntının adını 
koymamıza elbette katkısı oldu. Ama 
kendi adıma en büyük katkının Yeşil-
çam ve melodramları ya da şimdiler-
deki doğru ifadesiyle Türkiye sineması 
olduğunun hakkını teslim etmeliyim. 
Biz, çok sonraları haberdar olsak da 
yetmişlerde sinemanın eril röntgenci 
hazzı üreten-yeniden üreten yapısı, ka-
dınların sinemadaki erkek egemen tem-
sili, sinema endüstrisinin endüstri ola-
lıberi kadınları dışlayan üretim biçimi 
tek tek ifşa edildi. Diğer yandan yine 
bildik yok saymalar, sinemanın ekono-
mik ve politik gücü henüz idrak edil-
meyen ilk yıllarında sinema icra eden, 
literatürde dipnotlarla geçiştirilse de 
ilk öykülü filmi yapan Alice Guy Blac-
he gibi kadın sinemacılar gün yüzüne 
çıkarıldı. Ardından kadın filmleri festi-
valleri, üretim, dağıtım ağları geldi… 
Velhasıl itiraz edecek ve dahi yapacak 
çok şey vardı. Hepsine ayrı ayrı emek 
verilirken, melodramlar feminist eleşti-
rinin oklarını en çok çevirdiği türlerden 
oldu. Zira melodramlar, neredeyse, ka-
dınlara ne yapıp yapmayacakları, nasıl 
olmaları ya da olmamaları gerektiğini 

belletmek üzere icat ve icra edilegel-
mişti. Malum Türkiye Sineması’nın 
büyük bir bölümü melodram! Hepimiz 
o filmlerle büyüyüp, ‘iyi kadınlar’ ol-
maya, zorlu ‘namus-iffet-biat-itaat’ im-
tihanlarına o filmlerle hazırlanıp, aşkla 
ilgili ilk imgelerimizi, ilk hayallerimizi 
o filmlerle kurmadık mı? Erkek çocuk-
lar bir çırpıda Cüneyt Arkınlara, Kadir 
İnanırlara dönüşürken bizim payımı-
za da kınalı yapıncak masumiyetleri-
ni, nalanların göz süzmelerini, e hadi 

en çok sonunda mutlaka yola gelecek 
necmiyelerin uçucu ‘asi’liklerini prova 
etmek düştü. 

Tabii ki mevzu Yeşilçam’la sınırlı değil 
zira Anneke Smelik’e göre: ‘‘Sinema, 
kadınlar ve dişilik ile erkekler ve eril-

lik, kısacası cinsel farklı-
lıklar üzerine mitlerin üre-
tildiği, yeniden üretildiği 
ve bunların temsil edildiği 
kültürel bir pratiktir”. Tüm 
dünya sineması benzer 
mitler üstüne kurulu ama 
en azından 1954 yapımı 
Jonny Guitar gibi replik-
lerini ezber edeceğimiz, 
kadınların gerçekten ka-

rakter olduğu filmler de görseydik bü-
yürken diye geçiyor içimden… (Jonny 
Guitar’da, Teksas’ta bar işleten Joan 
Crawford’un eski sevgilisi rolündeki 
Sterling Hayden çıkagelir bara. Kadın 
oralı olmaz hatta burnundan kıl aldır-
maz. Adam yakalar bir köşede, –biraz 
mealen biraz ezberimde kaldığı gibi ak-
tarıyorum- kadın der ki: “Yok aramız-
da artık bir şey, seni çoktan unuttum”, 
adam öfkeyle tutar kolunu ‘nkahpe’ 
edasında, der ki: “Hayatında kaç erkeği 

Mahallenin, zoraki de olsa sinemacılık oynama izni koparan şanslı kızlarındanım, diğerleri 
balkonlardan izliyor, ama ben de çok mutsuzum. Tek repliğim yok, rolüm bir iple elektrik 
direğine bağlanmak

Zira melodramlar, neredeyse, kadınlara ne 

yapıp yapmayacakları, nasıl olmaları ya 

da olmamaları gerektiğini belletmek üze-

re icat ve icra edilegelmişti. Malum Türkiye 

Sineması’nın büyük bir bölümü melodram!
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unuttun?”, kadın: “Sen hayatındaki kaç 
kadını hatırlıyorsun?”…) 

Esas erkeğe eşlik eden, onunla karakter 
bulan başroldeki kadın starın yanında 
genelde kötülüğü temsil eden ‘femme 
fatale’in bizdeki karşılığı kadın karak-
terler olmasa hepten dilsiz, diyalog-
suz, karaktersiz kadınlar izleyecektik 
handiyse. Tabi ki Cahide Sonku, Bil-
ge Olgaç gibi (biz büyürken çok ama 
şimdilerde sayı ve üretimleri artan) 
kadın sinemacılar, rollerine sığmayan 
Aliye Rona, Neriman Köksal, Müj-
de Ar gibi oyuncular, roman uyarla-
maları bir yana, Yeşilçam’ın ‘Bamya 
Odaları’ndan kıvançla izleyeceğimiz, 
birkaç repliğini ezber edeceğimiz ka-
dın karakterler çıkmasını boşuna bek-
ledik. ‘Sevgi emektir, emek sevgidir’ 
diyen filmler de oldu ama erkeklerin 
düştükleri damları, ‘Yol’ları ‘kaderi-
mize razı’ seyrededurduk çoğunlukla. 
Evet, Yılmaz Güney Sineması’ndan 
söz ediyorum. Claire Johnston’dan beri 
sinemada üç şeye bakmak gerektiğini 
biliyoruz: Kim filme alıyor, nasıl filme 
alıyor, kimin için filme alıyor. Bu üç 
basit sorunun cevabı aslında Türkiye 
bamya sinemasını anlamak için yeterli. 
Yılmaz Güney Sineması’nda da bu üç 
sorunun yanıtı farklı değil. Filmlerinde 
kaderi değiştirme mevzusu, mücadelesi 
ve umudu sadece erkekler arası bir me-
seledir. Arkadaş’taki gibi erkekler tara-
fından kurtarılacak ‘burjuva’ kadınlar, 
Yol’daki gibi bazı erkeklerin merhamet 
edeceği, düşlerinden bile kadere boyun 
eğmekten gayrisi geçmeyen kadınlar, 
Sürü’deki gibi Kürt halkının ezilmişli-
ğini ve dilsiz bırakılışını temsil etmek 
üzere sahiden dilsiz kadınlar vardır. 
Ama aksiyon ve mücadele, umut ve 

devrim erkekler arası bir mevzudur. 

Eskiden Yeşilçam, şimdilerde Türkiye 
Sineması denen sektörde sözü edilen 
değişim ve gelişim sürecinde kadınlar 
açısından değişen çok fazla şey yok 
maalesef. Yine benzer melodramlar, 
yine aynı erkekler ve erkeklik. 2008’de 
vizyona giren yerli film sayısı: 50, bun-
lardan ikisinin yönetmeni kadın. Diğer 
yandan, -ticari, muhalif, sanatsal kay-
gılarla yapılan, bağımsız vb.- kendile-
rini ve sinemalarını nasıl tarif ederlerse 
etsinler, kadınların temsilindeki -teza-
hürleri farklı olsa da- ortak noktaları 
tespit etmek de çok zor değilken, yani:

- Erkekler, erkek ya da erkek bakı-
şıyla özdeşleşen izleyici için erkekler 
arası mevzuların sinemasını yaparken 
- bakınız (kadın yönetmenler ve tabi 
belgesel, kısa filmci ve e hadi birkaç 
(?!) istisna yönetmen hariç notu da ek-
leyerek) Türkiye sineması, 

- Kadınlar, geleneksel rollerde, er-
keklere bağımlı ve kurtuluşları sade-
ce bir erkeğin aşkı ve onayına bağlı, 
varlıkları ‘iffet-namus’ ya da biat-itaat 
tacına armağan; her daim erkeklerin 
gücünün test ve ispat edildiği muhtelif 
dramatik çatışmaların edilgen sembol-
leri ya da fettan ceza tahtaları iken – 
bakınız Yeşilçam,

-Taşıdığı cesaret ve umut kadınlara 
sirayet etmez, cinsiyet ilişkileri açısın-
dan muhafazakâr, her tür değişimi er-
kekler arası bir mevzu olarak ele alır-
ken - bakınız Yılmaz Güney Sineması, 

- Kadın filmi yapılacaksa onu da en 
iyi ben -ya da erkekler - yaparcılık ege-

menliğini sürdürüyor iken – bakınız 
Atıf Yılmaz sineması ve Türkiye sine-
masındaki cinsiyetçiliğe yönelik her 
eleştiride yapılan en iyi kadın filmleri-
ni de erkeklerin yaptığını, Atıf Yılmaz 
filmlerini temcit pilavı olarak kullanan 
tüm sinemacılar, sinema tarihçileri, 

- Kendi bamya ya da bekleme oda-
mı, dünyamı ancak ben didikleyebili-
rimcilik sinemadaki cesaret ve samimi-
yetin ölçüsü sayılır iken – bakınız Zeki 
Demirkubuz sineması,

-Komedi filmlerinin mizah stan-
dardı ve cinselliğe ve kadın bedenine 
yönelik tacizkâr bakışı ergen erkeklik 
dönemiyle sınırlı iken – bakınız Recep 
İvedik, Şeytanın Papucu, Süper Ajan K 
9, Çılgın Dershane, Osmanlı Cumhu-
riyeti vb., 

- Kadınlar aşka eşlikçi, aşkın 
cellâdı, mağduru ya da ortada aşk ol-
duğuna inanmayı imkânsızlaştıracak 
kadar karton iken, erkekler aşkın ve ele 
geçirilemezliğin kitabını yazar iken ve 
heteroseksüel ve cinsiyet ilişkileri açı-
sından klişe aşklar mutlak iken – bakı-
nız Issız Adam

- Kadınlara karakter, diyalog ve 
dahi vicdan reva görülmezken – bakı-
nız Üç Maymun 

biz altın bamya ödülleri ile altından 
bamyayla yapılan sinemanın, sinema-
daki ayrımcılığın, göründüğü kadar 
apaçık adını koyduk sadece. Ne abart-
tık, ne hafifsedik. Üstüne alınanlar açı-
sından şapka düştü kel görünüyor ve 
dahi adı konmaya cesaret edilebiliyor 
öfkesi söz konusu ki gayet anlaşılır... 
Asıl anlaması zor olan üstüne alınma-
yanlar. Ve kadınlar! Bu filmleri nasıl 
izliyorlar? Hangi replikleri, hangi ka-
dınlık rollerini ezber ediyorlar, o film-
lerin ardından kendilerine biçilen rol 
ve karaktere nasıl gülüp geçiyorlar ya 
da gülüp geçiyorlar mı? 

Sinema deyip geçmeyelim, gereken 
ehemmiyeti verelim! Zira Türkiye’de 
de sinema böyle olmasaydı ya da hiç 
olmasaydı da erkek egemenliği muh-
temelen aynı güçte olurdu ama sinema 
olmadan kadınları, eli kolu bağlı, ka-
raktersiz, vicdansız, umutsuz rollerin 
ötesinde rolleri hak etmedikleri ve dahi 
alamayacaklarına inandırmak çok daha 
zor olurdu!  

_____________________

* Filmmor, Altın Bamya Film Sanatları 
ve Bilimleri Akademisi
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Hiç şaşırmadık!
I. Geçtiğimiz günlerde, sen-
dika, parti, emek örgütleri, 
siyasi yapılar ve kurumlar-
da yaşanan taciz vakalarına 
yeni bir tanesi eklendi. 
Bu yaşanan tacizde, mağdur olan 
kadın, bir sendika çalışanı ve üye-
siyken sendikanın yönetim kurulu 
üyelerinden birinin sistematik bir 
biçimde devam eden tacizine maruz 
kalıyor. Tacizi uygulayan aynı za-
manda işveren konumunda. 

Zaman içinde fiziksel, psikolojik ta-
ciz, mağdur kadını defalarca istifa 
etmek zorunda bırakıyor. Fakat her 
seferinde dilenen özürler ve yaşanan 
ekonomik sıkıntılar kadın arkada-
şımızın sendikaya geri dönmesine 
sebep oluyor. Tacizcinin müdahale 
alanı zaman içinde tüm iş, özel, aile 
hayatını kapsayacak şekilde geniş-
liyor. Konu genel merkez yönetim 
kuruluna taşınınca tacizci bulundu-
ğu pozisyondan istifa ediyor ve tüm 
görevlerinden el çektiriliyor. Fakat 
sonrasında kadının özel hayatına iliş-
kin toplumdaki genel yargıları besle-
yecek şekilde bir karalama ve inkar 
kampanyası başlatılıyor. Sendikanın 
olağan genel kurulunda mağdur ka-
dının arkadaşları, taciz gibi beden ve 
kişilik haklarına saldırının söz konu-
su olduğu bir durumda tüm delegele-
rin kendileri gibi tacizcinin üyelikten 
ihracı noktasında bir eğilim göstere-
ceğini varsayarak oylama talebinde 
bulunuyorlar. Yapılan oylamada po-
litik aidiyetlikler ve ortaklıkların da 
güçbirliği ile tacizcinin üyeliğine de-
vamı konusunda karar çıkıyor. Genel 
kurulda seçilen yeni yönetim, konu-
nun daha fazla dillendirilmemesi ve 
sendikanın imajının zedelenmemesi 
gerektiğini söyleyerek kadın arkada-
şımızı kibarca (!) uyarıyorlar. Yani 
kol kırılsın yen içinde kalsın diyor-
lar. Hiç Şaşırmadık…

Tacize uğrayan kadının bozulan psi-
kolojisi bahane edilerek iki aylık 
ücretsiz izne çıkarılması gerektiğine 
karar veriyorlar.

Yaşanan taciz bağlı bulunan konfe-
derasyonun kadın sekretaryasına ta-
şınıyor ve buradan da sonuç çıkmı-

yor. Bunun üzerine kadın arkadaşı-
mız feminist ve tacize karşı politika 
yürüten kadınlarla bir araya gelerek 
konunun sahiplenilmesi ve teşhir 
edilmesi isteğini iletiyor. Seçilen 
bir grup kadın, sendikanın bağlı bu-
lunduğu konfederasyonla görüşme-
ye gidiyor ve kadın sekretaryasının 
yürütümünü sağlayan bir adam ve 
genel merkez yöneticisi ile konuyu 
tartışıyorlar. Kendilerine bu olayın 
teşhirinin sınıf hareketine ve onların 
temsilcileri sendikalara vereceği za-
rarlar anlatılarak pervasızca “biz de 
tam kadın arkadaşımızın ekonomik 
olarak zorda olduğunu bildiğimiz-
den iş ayarlamak üzereydik, şimdi 
böyle bir teşhir bu süreci sekteye 
uğratır” tehdidi savruluyor. Bu arada 
tacize uğrayan kadının iş akdi sen-
dika tarafından feshediliyor. Hiç şa-
şırmıyoruz!…Artık konunun bir ba-
sın açıklaması ile teşhiri kaçınılmaz 
hale geliyor. Basın açıklaması çağ-
rısının gittiği kurumlardaki erkekler 
tedirgin…Bunu görmek, duymak ve 
hissetmek, teşhirin geçerliliğini ve 
adım attıran etkisini gözlemlemek, 
açıklamanın yapılması konusunda 
hepimizi yüreklendiriyor. Bütün bu 
gelişmeler sırasında inceleme şansı-
nı bulduğumuz birçok sendika tüzü-
ğünde ise “taciz” ifadesi ve gerçek-
leşmesi durumunda yaptırımının hiç 
yer almadığını görüyoruz. Ve bir kez 
daha şaşırmıyoruz! Feministler ola-
rak sendikalarda kadın örgütlenmesi 
ve kadın politikaları konularına ay-
rıca mesai harcamamız gerektiğini 
görüyoruz.

Basın açıklaması kalabalık ve coş-
kulu bir şekilde sendikanın önünde 
gerçekleşiyor. Tacize uğrayan arka-
daşımızın haftalar sonra yumuşamış 
yüzü ve güvenle gülen gözleri hafı-
zamıza kazınıyor.

Biz, nerede ve hangi yapıda oldu-
ğundan bağımsız olarak tacizin açı-
ğa çıkması durumunda, tacize uğra-
yan kadının, kadın kimliği ve bedeni 
üzerinden mağduriyetinin katlana-
rak ve biçim değiştirerek ama her 
seferinde inkâr edilerek devam eden 
sistematik bir şekle büründüğünü 
tekrar tekrar gördük…Hiç şaşırma-
dık…

II. Sosyalist sol da kadın 
emeğini görmüyor...
Kriz dönemiyle birlikte toplumsal 
muhalefetin her parçasında planlar, 
programlar, tartışmalar ortaya çıktı. 
Sosyalist sol da, gün, Marksistlerin 
günüdür diyerek çıkarmaya başladı 
cebindeki kartları ve kendi oyunu-
nu kurmaya çalışıyor. Ancak bir de 
ne görelim destede kızlar yine yok, 
sadece papazlar, valeler ve (doğa-
sı gereği erkek olan) aslar kalmış. 
Önce 7. Paket çağrıcıları 7 maddelik 
paketlerini açtılar ve içinden kadın 
emeğine, bırakınız doğrudan yüzünü 
döneni, gözucuyla bakan bir talep 
bile çıkmadı. 7. Paketçiler yurttaş-
tan yurttaşa çağrı diyerek, sınıf ege-
menliğini de erkek egemen sistemi 
de yok sayarak, soyut bir eşitlik an-
layışıyla yola çıkmışlardı. Kısa bir 
süre sonra düzenlenen “Krize Karşı 
İşçi Forumu”na bakalım, dedik. On-
lar da koskoca metinde sadece bir 
cümle ayırabilmişti kadınlara. “Ka-
dın emekçiler yüzde 22,5’la daha 
da ağır bir darbe yedi” cümlesiyle 
zar zor yer bulabilmişlerdi kadınlar, 
sosyalist solun kriz politikasına iliş-
kin çözüm önerilerinin tartışılacağı 
toplantının çağrı metninde. Krizin 
kadınları nasıl etkileyeceğine ilişkin 
sosyalistlerin düzenlediği bir forum-
da, kadın emeğinin politikasını ya-
pan feminist grupların ya da tek tek 
feministlerin, feminist kimlikleriyle 
çağrılacağını düşünmek ise ancak 
erkek egemenliğinin aşılacağı gün-
ler kadar yakın görünüyor.



67feminist politika

Katledilmek için kadın olmak yetiyor!
Kadın cinayetleri politiktir!
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Dosya: 

Ücretli emek / ücretsiz emek kıskacında kadınlar

Neo-liberalizm kadınlara nasıl değer?
Aile ve iş yaşamının uyumlulaştırılması

Karşılıksız emeğin tazmini yeter mi?
Esnek çalışmanın cinsiyeti


