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Dosya:

Bedenimiz bizimdir: Cinsellik, doğurganlık, görüntü

Neden yeniden beden politikaları
Nasıl sevişiyoruz neden sevişmiyoruz

Aynaya baktığımızda dış görünüşümüz
Beden politikalarımızı güncellemek



Güler Zere ve tüm hasta tutuklular 
hükümlüler serbest bırakılsın!
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İÇİNDEKİLER
Dördüncü sayıdaki dosyamızda Bedenimiz Bi-

zimdir diyoruz. Böyle bir dosya yapmaya karar 
verdiğimizde işimizin zor olduğunu biliyorduk. 
Beden politikalarının feminizmin olmazsa olmaz 
koşulu olduğu bilinciyle, bu sayı için çalışmaya 
başladığımızda tek sayıda konuyu her yönüyle 
ele alamayacağımızın farkındaydık. Dosyamızın, 
beden politikalarını daha kapsamlı bir biçimde 
konuşmaya, tartışmaya girme çabası olarak değer-
lendirilmesini istiyoruz. Dosya kapsamında, neden 
yeniden beden politikalarını tartıştığımızı anlatan 
bir yazının ardından, “Bedenimiz bizimdir” başlığı 
altında ele almamız gereken çok yönlü, çok çeşitli 
ve çok katmanlı  konulardan cinsellik, dış görünüş 
ve doğurganlık üzerine, tanıklık ve araştırmalara 
dayalı yazılarımız yer alıyor. Dosyanın sonunda 
ise “Dün ne yapıyorduk bugün ne yapmalıyız”ı 
tartıştığımız atölye çalışmasının sonuçlarını akta-
rıyoruz. 

Emek sayfalarımızda, işçi kadınların çalış-
ma koşulları nedeniyle ölümlerine, örgütlenme 
perspektiflerine, gündelikçi kadınların durumu-
na ve sendikalaşma girişimlerine yer verdik. 
Novamed’de gelinen noktayı bir söyleşi ile gün-
deme taşıyabilmeyi umut ediyoruz. Güncel konu-
lara ilişkin yazılarımızda; IMF ve DB’nın kadın 
politikalarını tartışırken, 25 Kasım ve polis şidde-
tine ilişkin yazılarda, kadına yönelik şiddetin son 
hali üzerine verileri aktarmaya çalıştık. Kadınla-
rın, Kürt sorununun çözümü  ve barış konusunda-
ki  yaklaşımlarını son aylarda gerçekleştirdiğimiz 
eylemlere ilişkin değerlendirmelerimizle günde-
mimize aldık. 

Dergimizin de sürekli kılmaya çalıştığımız bö-
lümleri varlığını sürdürüyor. “Yuvarlak Masa”da 
feminist anne olmayı konuşurken, diğer yazıları-
mızda “kadınlık hallerimizi” ve “nasıl feminist ol-
duğumuzu” anlatmaya devam ediyoruz. Bu sayı-
mızda cezaevlerindeki dostlarımızdan gelen okur 
mektuplarını da sizlerle paylaşıyoruz. Son sayı-
mızın yayımlanmasından sonra kaybettiğimiz iki 
feminist arkadaşımız, Dicle Koğacıoğlu ve Tülay 
Arın’a da önceden başka dergilerde yayımlanmış 
yazılarıyla sayfalarımızda yer verdik. Hep bizimle 
olduklarını hatırlamak için… 

Dergimize katkı sunan ve sözümüzü çoğaltan  
tüm feminist arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Ar-
kadaşlarımızın desteğiyle güç ve moral kazanma-
ya devam ediyoruz. 

Önümüzdeki sayıda buluşmak umuduyla...
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Kadınların kaderi hep kilitli kapıların arkasında yazılıyor. Evlere hapsedilen, toplumdan ve 
hayattan koparılan kadınlar, işyerinde de kilitlerin ardında can veriyor. Yaşama adım atmak 
içinse kadınların artık bu kilitlerden kurtulması gerekiyor

20 Aralık 2005 günü Bursa’da, 
Özay Tekstil’e ait fabrikada, 
gece vardiyasında patronları-

nın kâr hırsının bedelini hayatlarıyla öde-
diler. Onlar, çıkan yangında fabrika kapı-
ları üzerlerine kilitli olduğu için dışarıya 
çıkamayan beş kadındı. Ayşe Denizdalan 
15, Gülden Çiçek 21, Necla Özveren 27, 
Sevgi Sesli 32 yaşındaydı. Sadife Düdüş 
ise ölümünden dört gün önce 18’ini dol-
durmuştu.

Ölen kadınlardan ikisi, yaşlarından 
da anlaşılacağı gibi çocuk işçiydiler. 
Kanuna göre sekiz saatten fazla çalıştı-
rılmaları yasak olan çocuk işçilerin gece 
vardiyasında da bulunmamaları gereki-
yordu. Fakat onlar gece vardiyasına da 
kalarak neredeyse 16 saat boyunca güç-
lerinin son damlasına kadar çalışıyorlar-
dı. Üstelik sigortaları da ödenmiyordu. 
İşe giriş işlemleri bile yapılmamıştı. 
Özay Tekstil’in patronu, alacağı cezayı 
hafifletmek için Ayşe ile Sadife’nin si-
gorta bildirimini ölümlerinin ardından 
yapmıştı.

Fabrikada elyaf gibi yanıcı maddeler 
bulunuyordu. Buna rağmen ne yangın 
söndürücü tüpler vardı ne de bunları kul-
lanmasını bilen yetkili biri. Gece 12’den 
sonra içeride sabaha kadar çalışan kadın-
ların üzerine kilit vuruluyor, hapsolduk-
ları bu cehennemde gün ışıyana kadar 
köle gibi çalıştırılıyorlardı.

Üç aylık hamile olan Sevgi de o gece,  

iş güvenliğinin esamesinin okunmadı-
ğı bu fabrikada çalışanlar arasındaydı. 
Gündüz çalışması gerekirken patronu 
onu da vardiyaya getirtmişti. Hamileliği 
nedeniyle rahatsızlansa hastaneye yetiş-
tirecek bir kişi yok, ambulans isteseler 
kapılar kilitli. İşyerinde doktor ya da bir 
sağlık memuru bulunmadığını herhalde 
söylemeye gerek bile yok. 

Bu yangın sonrasında Özay Tekstil’in 
patronuna dava açıldı. Sonucunda ise 
toplam 182 bin TL gibi hiçbir caydırı-
cılığı olmayan bir para cezası verildi. 
Oysa patron, işyerini yangından önce 
dört milyon TL’ye sigorta ettirmişti. Yani 
fabrikada yanan mallar ve malzemeler, 
yanarak ölen kadın işçilerden, yaralanan-
lardan daha kıymetliydi. Sistemin yasası 
bu. Patronun derdi ise yangından son-
ra işlerin aksamadan devam etmesiydi. 
Olayın hemen ardından sigorta şirketin-
den alınan para ile başka bir yer tutuldu. 
Yangının zararları karşılandı. Siparişler 
aksamasın diye hızla üretime başlandı. 
Üstelik sigortasız ve güvencesiz işçi ça-
lıştırmaya da devam edildi.

Tekstil sektörü, sendikasız, güven-
cesiz çalıştırmanın en yaygın olduğu 
sektör. Çalışan profiline bakıldığında, 
yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor 
ve çeşitli rakamlara göre bunların yüzde 
70’inden fazlası da kayıt dışı. Sosyal gü-
venceden yoksun olmalarının yanısıra iş 
güvenceleri de yok. İşyerleri çoğunluk-
la fason üretim yaptığı ve sipariş üzeri-
ne çalıştığı için yılın bazı dönemlerinde 
iş yoğunluğu yaşanıyor. Bu nedenle de 

işçiler sabah işbaşı yapmak üzere çıkıp 
geldikleri bir gün, fabrikalarını, atölyele-
rini bulamama ya da işten çıkarılma gibi 
bir tehdit altındalar. Kadın işçilerin ucuz 
işgücü olmaları ve kolayca baskı altına 
alınabilmeleri, sektördeki kadın yoğun-
luğunun baş nedenlerinden.

Aradan dört yıl geçti. Kadınlar Özay 
Tekstil’dekine benzer koşullarda çalıştı-
rılmaya devam ediyor. Patron cinayetleri 
sürüyor. 9 Eylül günü yine bir cinayete 
tanık olduk. Bu defa ölüm, servis mini-
büsünde yakaladı kadın işçileri. Pameks 
Tekstil’de çalışan sekiz kadın; Nebahat 
Salkım, Nuriye Can, Bircan Karataş, Öz-
lem Ünal, Fikriye Öztürk, Altun Yüksek, 
Naciye Karadeniz ve Fikriye Özentürk 
bulundukları araçtan çıkamayıp boğula-
rak can verdi. Çünkü kadınlar bu defa da 
“servis aracına” kilitlenmişlerdi. Çünkü 
içinde bulundukları araç servis değil, 
yük taşıma amacıyla kullanılan kapa-
lı bir minibüstü. Bir anda yükselen sel 
sularına kapılmadılar. Onlar oturacak 
koltuğu, hava alabilecekleri penceresi 
bile olmayan bir minibüs kasasında, se-
lin taşıdığı çamurda boğuldular. Tıpkı 
Çukurova yolunda Ceylanpınar’da beş 
liralık yevmiye için kamyon kasasında 
ölüme giden mevsimlik işçiler gibi onla-
rın da hayatı bir minibüs kasasında sona 
ermişti. Yük aracından bozma minibüs 
cinayet aracı, selin taşıdığı çamur da ci-
nayet delili olmuştu. Ortalığın temizlen-
mesi gerekiyordu. Daha yapılacak çok iş 
vardı. Siparişler gecikmemeliydi. Çamu-
run temizlenip işyeri düzeninin yeniden 
sağlanması gerekiyordu. Bu iş ise, iş ar-
kadaşlarının ölümünü gören ve ölümden 
kurtulabilen diğer kadın işçilere kalmıştı. 
Yas için bile ne izin ne de zaman vardı. 
Çamuru süpürdüler, üzüntülerini içlerine 
gömerek. 

Kadınların kaderi hep kilitli kapıların 
arkasında yazılıyor. Evlere hapsedilen, 
toplumdan ve hayattan koparılan kadın-
lar, işyerinde de kilitlerin ardında can 
veriyor. Kimimizin hayatı kamyon kasa-
sında pamuk ipliğine bağlı, kimimizinki 
sel sularında, çamurun içinde gömülü. 
Ama biz bu yaşananları her zaman bel-
leğimizde tutacağız. Bunun için kapita-
lizmin, erkek egemen düzenin katlettiği 
kız kardeşlerimizi unutmayacağız, unut-
turmayacağız! 

Bursa, Ceylanpınar, Pameks... Öldürülüyoruz
EMEK

Hilal Kaya
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Bugün krize bağlı olarak ya-
şanan “üretim” düşüşünün 
yeniden üretimin de düşmesi 
anlamına gelmediğini biliyo-

ruz. Aksine işsiz kalan kocalar ve ço-
cuklar nedeniyle geliri düşen aile eko-
nomilerinin dönmesi için kadınların ev 
içinde bir kaşık undan beş akşam çorba 
çıkarmaya çalıştıklarını, elektrik ve su 
faturalarını düşürmek için birçok ev işi-
ni elleri ile halletmek zorunda kaldıkla-
rını, ailenin maddi gücü yetmediğinden 
piyasadan para ile sağlanamayan birçok 
ev ihtiyacını evde kendilerinin üretmek 
zorunda olduklarını, paralılaşan sağlık 
ve eğitim nedeni ile evde çocuk ve hasta 
bakımına ayırdıkları zamanın arttığını 
gördük. Üretim dursa da, yeni-
den üretim hiç durmadı…

Artık birçok ev Sanayi 
Devrimi”nin ilk ortaya çıktığı 
zamanlarda olduğu gibi işyeri 
haline gelmiş durumda. Kadın-
lar evlerine aldıkları parça başı 
işlerden kazanacakları üç ku-
ruş için yedi yaşındaki kız ço-
cuğundan evin en yaşlı üyesine 
kadar tavana kadar yığılı teks-
til malları başında ömür törpü-
lüyor... Öte yandan genişleyen 
hizmet sektörü de temizlik, 
catering, gıda maddeleri üreti-
mi, güvenlik gibi işlerde düşük 
ücretlerle ve herhangi bir sos-
yal koruma hakkı tanımadığı kadın iş-
çileri çalıştırıyor. Buna ek olarak 1980 
sonrasında yaygınlaşan taşeronlaştırma 
uygulaması, özel istihdam büroları ya-
sası ile kurumsallaştırılıyor. Artık pek 
çok kurumsal şirket ve büyük işveren 
kendi bünyelerindeki yemekhane, te-
mizlik, güvenlik birimlerini taşeronlara 
devrediyor. Buralarda açığa çıkan göre-
ce vasıfsız işler, yine kadınların en kötü 
koşullarda çalıştırılması durumunu geti-
riyor. 

Kadın emeğinin yoğun olduğu söz 
konusu üretim alanlarında iş örgütlen-
mesi ve sendikalaşma da hayli düşük. 
Kadınların patriyarkal kapitalist üretim 
ilişkilerinin belirleniminde hem evde 
hem de işte baskılandığını ve çifte bir 

sömürüye maruz kaldıklarını bilince 
çıkarmamış ve her iki alanda da kadın-
ların özgürleşmesini hedeflemeyen bir 
sendikal yapılaşma buralardaki kadınla-
ra nasıl ulaşabilir? Biz feministlerin so-
rumlulukları neler olabilir? Soruyu daha 
anlaşılır kılmak için bir örnekle devam 
edelim.

Bir fabrika düşünün ki, ülkenin en 
önde gelen gıda üreticilerinden. Fabri-
kada bine yakın işçi çalışıyor ve nere-
deyse tamamı kadınlardan oluşmakta. 
Bu kadın işçiler fabrikanın civarındaki 
köylerden toplanmış. Çoğu birbiri ile 
akraba. Fabrika hem çevresindeki su 
kaynaklarını hatırı sayılır bir oranda 
kirletmekte hem de fabrika yakınında-
ki yerleşim yerlerini hava kirliliğine ve 
kokuya maruz bırakmakta. Fabrikada 

vardiya var. Kadın işçiler günde 16 saa-
te varan çalışma saatleriyle, asgari ücret 
karşılığı, fazla mesai ücretleri kırpılarak 
çalışıyor. Böyle bir işyerinde sendika 
örgütlenmek istediğinde, ilk refleks şu 
oluyor: 

1. Kadınlar akrabalık ilişkilerinin 
baskısı ile böyle bir adım atmaya karşı 
çekingen oluyorlar.

2. Çoğu kadın bu iş sayesinde evin 
ya da köyün veya koca, aile, mahalle 
baskısının dışına çıkabildikleri için elle-
rindeki bu kısmi özgürleşmeyi de kay-
betmek istemiyor.

Bu kadınları kendi özgürlükleri  ve 
kendi koşullarını iyileştirmek için çaba 
sarf etmekten alıkoyan bu engeller, sa-

dece kapitalist üretim ilişkilerinin eleş-
tirisi ve işçi işveren karşıtlığının tebliğ 
edilmesi ile aşılabilir mi?  Ya da örne-
ği geliştirirsek; çevre örgütleri fabrika 
önünde eylem yaparken sadece çevrenin 
katline dikkat çekip, içeride çalışan işçi-
lerin ne şartlarda çalıştığını görmedikle-
rinde, bunu da sorgulamadıklarında ne 
kadar “sahi” olabilirler. Burada femi-
nizme gerek var. İşte günümüz sendikal 
mücadelesinin ve çeşitli muhalif toplu-
lukların göremediği,  görse de ne yapa-
cağını bilemediği alan budur. Kadınlar 
ancak feminizm ile tanıştıklarında onları 
çevreleyen koca, aile, patron vb. uğrak-
lara karşı dik durabilirler. Ancak femi-
nist olduklarında önce sendikalaşmaya 
cesaret edip, sonra da bağlı bulundukları 
sendika içinde “görünen”, katkı koyan, 

“gerçek” üyeler olabilirler.
Günümüzde yoğunlukla ka-

dın emeği kullanılan tekstil, 
gıda, hizmet sektörüne bağlı 
işyerlerinde örgütlenmek iste-
yen sendikalar, feminizmin far-
kına varmadıkları ve kadroları 
feministleşmediği sürece, kan 
kaybetmeye devam edecekler-
dir. Sadece Desa ve Novamed 
direnişleri bile feministlerin ne 
kadar etkili olduklarının ispatı.

Bugün biz feministler ne 
mi yapalım? En yakınımızdaki 
üretim birimine bakalım. Bu 
birim kendi evinde parça başı 
tekstil işi yapan dul bir anne 

ve yedi kızı olabilir… Tavuk 
ve ürünlerini üreten büyük bir fabrika-
daki kadın işçiler olabilir… Bir çağrı 
merkezinde çalışan kadın operatörler 
olabilir… Çalıştığımız işyerinin taşe-
ron yemekhanesinde gün dolduran ka-
dın işçiler olabilir… Ve biz olabiliriz… 
Kendimiz ve yakınımızdaki mesai ar-
kadaşlarımız… Bulunduğumuz yerde 
patriyarkal kapitalizme karşı feminist 
bilinci örgütleyelim, alandaki sendika 
ve meslek örgütleri ile bilgi alışverişin-
de bulunup ortak stratejiler belirleyerek, 
hatta yeni kurumsallaşmış ağlar tanım-
layarak küçük ama etkili örnek çalışma-
lar yapalım. Böylelikle ilmek ilmek  ör-
gütlenelim, hem kadınları hem de hayatı 
yeniden örgütleyelim. 

EMEK

Şimdi ne yapmalı?
Kadınları kendi özgürlükleri  ve kendi koşullarını iyileştirmek için çaba sarf etmekten alıko-
yan engeller, sadece kapitalist üretim ilişkilerinin eleştirisi ve işçi işveren karşıtlığının tebliğ 
edilmesi ile aşılabilir mi?

Özgün Akduran
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Görece erken kapitalistleşen ülkelerde hızla artan ev içi hizmet talebi “bakım göçü” olarak 
da tanımlanan göç akımlarına yol açmaktadır. Bu göç akımlarında daha önceki göçlerden 
farklı olarak kadınlar önemli bir yer tutmaktadır

Geçtiğimiz yıl yakın bir arka-
daşımın hamile kalıp bebe-
ğine bakıcı arayışına girme-
siyle,  daha önce de sık sık 

duyduğum ancak üzerine fazla düşünme 
fırsatı bulamadığım “göçmen kadın ba-
kıcılar” konusu ile ilgilenmeye başla-
dım. Arkadaşım Nihan Ciğerci Ulukan 
ile birlikte söz konusu kadınlar ile gö-
rüşmeler yaparak, bu kadınların çalışma 
koşulları, ilişki ağları üzerine bir araş-
tırma yapmaya karar verdik. İlk elden 
on kadar Türkmen ve Özbek kadınla 
Türkiye’deki yaşam şartları, çalışma ko-
şulları, iş bulma kanalları gibi konularda 
derinlemesine mülakat tekniği ile görüş-
meler gerçekleştirdik.

Henüz başlangıç aşamasında olan bu 
araştırma kapsamında “ev içi hizmet” 
kavramının, hasta, yaşlı, çocuk, bebek 
bakımı ve temizlik işlerinin hepsini kap-
sayan bir kavramı ifade ettiğini ilk elden 
söylemiş olalım. Peki, ev içi hizmetlerde 
ücret karşılığı çalışan göçmen kadın-
lar olgusunu ortaya çıkaran dinamikler 
nelerdir? Bu soruyu ikiye bölmek daha 
anlamlı olabilir. Ev içi hizmetler neden 
ücret karşılığı sağlanmaya başlamıştır? 
Bu süreçte neden göçmen kadınlar tercih 
edilmektedir? 

Bilindiği gibi patriarkal yapılar içeri-
sinde ev içi temizlik ve bakım işleri ka-
dın işi olarak görülür ve ücret karşılığı 

yapılmaz, bu anlamıyla ikincil ve nite-
liksiz kabul edilir. Kadınların üniversite 
eğitimi alarak, nitelikli emek gücünün 
bir parçası haline gelmesiyle birlikte ke-
sintisiz bir çalışma hayatı sağlama talep-
leri, çalışma koşullarına bağlı olarak işte 
geçirilen zamanın uzaması gibi nedenler 
niteliksiz kabul edilen ev içi hizmetle-
rin ücret karşılığı sağlanması talebini 
gündeme getirmiştir. Özellikle nitelikli 
emek olarak finans, eğitim gibi alan-
larda çalışan diğer bir ifadeyle  “beyaz 
yakalı” tabir edilen orta ve üst gelir dü-
zeyine sahip kadınların sayısının artışı, 
ev içi hizmetlerin sağlanmasında farklı 
mekanizmaları ortaya çıkarmıştır. Diğer 
taraftan refah devleti uygulamalarının 
büyük ölçüde gerilemesi ile birlikte daha 
önce devlet tarafından sağlanan kreş gibi 
bazı hizmetler, zorunlu olmaktan çıkmış, 
özellikle bebek ve çocuk bakım hizmet-
lerinin piyasa koşullarında ücret karşılı-
ğı sağlanması talep edilir hale gelmiştir. 

İkinci soru ile ilgili olarak ise 
1980’lerden sonra dünya genelinde hız 
kazanan göç akımlarından bahsedilebi-
lir. Özellikle görece erken kapitalistle-
şen ülkelerde, hızla artan ev içi hizmet 
talebi “bakım göçü” olarak da tanımla-
nan göç akımlarına yol açmaktadır. Bu 
göç akımlarında daha önceki göçlerden 
farklı olarak kadınlar önemli bir yer tut-
maktadır. Özellikle ev içi hizmetlerde 
çalışmak üzere farklı ülkelere göç eden 
kadınların sayısının giderek artması li-
teratürde “göçün feminizasyonu” olarak 
tanımlanmaktadır. Göçmen kadınların 
çoğunlukla çalışma izni olmaksızın ka-
çak olarak yaşamaları, onları eve ve ev 
sahibine (yani işverene) tabi kılmakta, 
aynı hizmeti sunan yerli kadınlara oranla 
daha düşük ücretlerle çalışmalarına yol 
açmaktadır. 

Araştırma kapsamında görüşme 
yaptığımız kadınlar Türkiye’ye gelme 
nedenlerini, ülkelerindeki ekonomik 
koşulların kötülüğü, işsizlik, erkeklerin 
işsizlik yüzünden uyuşturucuya başla-
maları, kendi çocuklarının bakımı ve ge-
leceğini güvence altına almak, borçlarını 
ödemek olarak sıralamaktadır. Kadınla-
rın Türkiye’ye gelme süreçleri ise ağır-
lıklı olarak daha önce Türkiye’ye gelmiş 

olan bir akraba, komşu veya tanıdık ka-
nalıyla gerçekleşmektedir. Kadınların 
Türkiye’de iş ararken kullandıkları bir 
diğer kanal ise Özel İstihdam Büroları-
dır. Özel İstihdam Büroları bu hizmeti 
talep eden işverenlerle, bu hizmeti sun-
maya hazır göçmen kadınları bir araya 
getirmekte ve her iki taraftan da ücret 
almaktadır. Kadınların iş buldukları tak-
dirde ilk aylıklarının yüzde 30’unu aracı 
kuruma verdikleri anlaşılmaktadır.

Ev içi hizmetlerde çalışan kadınla-
rın çalışma koşulları, memleketlerinde 
bıraktıkları çocuklarına duydukları öz-
lem de düşünüldüğünde can yakıcıdır. 
Yatılı kalma, özellikle göçmen kadınlar 
arasında oldukça yaygındır. Toparla-
yacak olursak, yapılan görüşmelerden 
hareketle ev içi hizmetlerde çalışmak 
üzere Türkiye’ye gelen kadınların ağır, 
güvencesiz ve esnek koşullarda kaçak 
olarak çalıştıkları söylenebilir. Göçmen 
kadınlar bu olumsuz koşulların yanı sıra 
kendilerine yönelik ön yargıların altında 
da ezilmektedirler. Ev içi hizmetlerde 
çalışan göçmen kadınlarla yapılan gö-
rüşmeler göstermektedir ki söz konusu 
süreç ev içi alanı aynı zamanda bir işyeri 
haline getirmekte, ev sahibi kadını işve-
ren, evde çalışan kadını da işçi konumu-
na sokmaktadır. 

Son olarak ev içi her türlü işin er-
keklerle paylaşılarak gerçekleştirildiği 
dolayısıyla kadınlar arasında da böylesi 
sınıfsal ayrımlar oluşturmayan bir top-
lum umuduyla… 

“Kendinden kaçak... Yârim keskin bıçak”

Ev içi hizmetlerde göçmen kadınlar

EMEK

Demet Özmen 

Ev içi hizmetlerde çalışan 

göçmen kadınlarla yapılan 

görüşmeler göstermektedir 

ki söz konusu süreç, ev içi 

alanı aynı zamanda bir işyeri 

haline getirmekte, ev sahibi 

kadını işveren, evde çalışan 

kadını da işçi konumuna 

sokmaktadır
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“Ev İşçileri”, 11 Ekim’de 
Genel-İş’e bağlı İstanbul 
Konut İşçileri Şubesi’nde 

ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda 
sendikalaşmayı başarıp başaramaya-
caklarını tartışan kadınlar, hep birlikte 
sorunları ortaya koyarak taleplerini sı-
raladılar. 

Kendilerine “ev işçisi” diyen kadın-
lar; gündelikçilik, çocuk ve hasta bakı-
mı gibi işler yapıyorlar. Belirsiz çalışma 
saatleri, şiddete, tacize ve tecavüze açık 

çalışma koşulları, aşağılanma, kimlik-
sizleştirilme, sigortasız çalıştırılma ve 
belirli bir iş tanımlarının olmayışı kar-
şılaştıkları sıkıntılardan bazıları. Tüm 
zorluk ve sıkıntılara rağmen çalışmak 
durumunda olan kadınların iş bulmaları 
ve önlerindeki engelleri aşıp işe alın-
maları da bir başka zorluk. Bir evde ça-
lışmaya başlayacak kadının, güzelliği, 
çirkinliği, zayıflığı, şişmanlığı, Kürt, 
Alevi, başörtülü, evli, bekâr, bakımlı, 
bakımsız olması işe alınmaması ya da 
işten atılması için sebep olabiliyor. Her 
hangi bir kimlik taşımamaları, “hiç” ve 

“görünmez” olmaları ise tek temel şart 
neredeyse. 

Toplantıdan akılda kalan bir dene-
yim aktarımı yukarda anlatılanları daha 
iyi özetleyecektir: Arka koltukta oturan 
ev işçisi bir kadın salondakilerle şunları 
paylaştı: “İzin günüm geldi. Makyajımı 
yaptım ve dışarı çıktım. Ertesi gün işe 
geri döndüm ve işverenimin beni işten 
çıkardığını öğrendim. Nedenini ısrarla 
sorduktan sonra öğrenebildim. Bana 
“Senin dışarıdaki hayatın bitmemiş, se-
ninle çalışamayız” dedi.” 

EMEK

Ev işçisi kadınlar örgütleniyor

Biz kimiz? 
Gündelikçi, aylıkçı, çocuk, hasta, yaşlı bakan, servis, 
ütücü, aşçı olarak evlerde çalışan, evin içinde  üreten, 
hayatı evin içinde kazanan ev işçisi kadınlarız. 

-Sorunlarımız neler? 
•	 Sosyal güvencemiz yok. Sigortasız çalışıyoruz. 
•	 İş tanımımız yok. Birçok işi yapmak zorunda ka-

lıyoruz.
•	 Tacize, hakarete, şiddete, tecavüze uğruyoruz. 
•	 İzin günlerimiz belli değil.  
•	 Rahat bir yemek yiyemiyoruz. Temiz, taze ye-

mek yemeği bırakın, bazı yerlerde aç bırakıla-
biliyoruz.

•	 Çalışma saatlerimiz belli değil. Yasal sürelerin 
çok fazlasını çalışıyoruz ama fazla mesai diye 
bir ücret bile alamıyoruz. 

•	 Temizlikte kullandığımız deterjanlar nedeniyle 
kimyasal madde soluyoruz. 

•	 Astım, kanser, bel fıtığı,  kireçlenme, romatizma 
yaygın hastalıklarımız. Yaşadığımız kötü koşul-
lardan ve davranışlardan dolayı psikolojik rahat-
sızlıklar da yaşayabiliyoruz. 

•	 İş kazaları geçirip ölüyor ya da sakat kalıyoruz. 
•	 Göçmen kadın arkadaşlarımız çifte sömürüye 

maruz kalıyor. Biz sigortasız güvencesiz çalışır-
ken, göçmen arkadaşlarımız kaçak olarak çalış-
mak zorunda kalıyor. Göçmen kadın arkadaşlarla 
bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar ve göçmen 
arkadaşları bize karşı kullanıp ücretlerimizi dü-
şürüyorlar. 

Oldukça kötü koşullarda, hiçbir sosyal güvencemiz ol-
madan çalışıyoruz. Sorunlarımızı, yaşadıklarımız daha 
da çoğaltabiliriz. Geleceğimiz işverenlerimizin iki duda-
ğı arasında. 

-Neler talep ediyoruz? 
•	 Çalışma saatlerimiz düzeltilmeli ve 8 saate indi-

rilmelidir. 

•	 Can güveliğimiz sağlanmalıdır.
•	 Sigortamız yapılmalıdır.
•	 Sağlık sorunlarımız çözülmelidir. 
•	 Haftada 45 saat çalışmak istiyoruz. 
•	 Hafta sonları, bayramlarda izin kullanmak isti-

yoruz.
•	 Yatılı çalışan arkadaşlarımızı belli bir saatten 

sonra odasına çekilebilmeli, istiyorsa dışarı çı-
kabilmelidir. 

•	 Göçmen kadın arkadaşlarımıza çalışma izni ve-
rilmeli, kaçak çalışmaktan kurtarılmalıdır. 

•	 6 ayda bir ücret zammı yapılmalıdır. 
•	 3 ayda bir ikramiye verilmelidir. 
•	 Çalıştığımız yerlerde insanca temiz ve taze ye-

mek istiyoruz. 
•	 Tacize, şiddete, tecavüzlere karşı kendimizi gü-

vende hissetmek istiyoruz.

-Taleplerimizi gerçekleştirmek 
için ne yapmalıyız?
Daha iyi koşullarda çalışmak hepimizin hakkı. Bunu için 
birlikte olmak zorundayız. Taleplerimiz gerçekleşmesi 
bizim elimizde. Sorunlarımızı ancak el ele verip gücü-
müze güç katarak çözebiliriz.  
Göçmen kadın arkadaşlarımızı da yanımıza alarak, karşı 
karşıya gelerek değil, yan yana gelerek koşullarımızı on-
larla eşitleştirerek üzerimizde oynan oyunları geri püs-
kürtebiliriz. 
Dünyanın dört bir yanında ev işlerinde çalışan kadınlar 
benzer sorunlarla karşı karşıya. Onlar bu sorunlarını çöz-
mek için sendikalarda örgütleniyor.  
Biz de, gücümüzü sendikada birleştirmeliyiz. Hakları-
mızı ancak sendikada örgütlenerek alabiliriz. İşverenler 
bizim yalnız olmadığımızı, tek tek kadınlar olmadığımı-
zı görmelidir. Aksi halde, her gün birimiz, kapı önüne 
konmaktan, işten atılma tehdidinden, tacizlerden, kurtu-
lamayız. Ancak birlikte olursak, sendikada örgütlenirsek 
başarabilir, kazanabiliriz. 

Ev işçisi kadınların hakları var!

Özlem Mollamehmetoğlu
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Sendikaya üye olmadan önce işe gidip geliyorduk, ev, iş, çocuklar, şimdi çevreyle daha 
çok iritibat içine girdik, kendime daha çok güvenim geldi. Çocukları da idare ettim. Demek 
ki yapabiliyorum dedim

Kısa bir giriş olması bakımından; bu 
sürece nasıl dahil oldun? Hem sendika 
hem Novamed direnişi?

Naciye Bender: 84-90 yılları arasın-
da Orman İşletme Müdürlüğü’nde mu-
hasebe elemanı olarak çalıştım. Orman-
İş Sendikası’na bağlı Sendika temsilci-
siydim. Bilincim oradan var. Evimizin 
içinde babamın işçi olmasından dolayı 
yaptığımız konuşmaların da etkisi var. 
İşçi kızıyım yani. İşçiliğin ne getirdiğini, 
ne götürdüğünü, patronun ne olduğunu, 
ezikliği ve sendikanın iyi bir şey oldu-
ğunu biliyorum. Dediler böyle bir sendi-
ka kurmak istiyoruz. Önce karşı geldim; 
devlet dairesi değil özel şirket olduğu 
için yerler bizi dedim. Arkadaşlara güve-
nemedim, işçi bu, kadrolu değil bir şey 
değil, çıkışları çabuk verilir,işsizlik orta-
mı, itiraz ettim. Eşim de sendika temsil-
cisiydi. Kapitalizmin ne olduğunu, işçi-
liğin ne olduğunu, patronun nasıl sömür-
düğünü bildiği için “sen yanmazsan, ben 
yanmazsam kim yanacak” dedi. Onun 
sözleriyle girdim. İlk zamanlar çocuklar 
için de pek girmeyi düşünmemiştim. İki-
si de okuyordu. Oğlum üniversitedeydi, 
kızım üniversiteye hazırlanıyordu, işten 
çıkarılsam bir emekli maaşı nasıl idare 
ederiz diye düşünüyordum. Ama inan-
dım demek ki, sendikaya üye olduk. 
Sendikaya üye olduktan sonra baskılar 
da çoğaldı, ilk etapta 170 kişiydik, bas-
kılar nedeniyle 80 kişi çıktı. 

İlk greve çıkışınız nasıl oldu? 
İstek dışı bir grevdi. Biz greve çık-

mayı istemedik. İşveren oylama yaptı. 
Tabii biz istemiyoruz greve çıkmayı de-
dik ama sendikasız işçiler biz istiyoruz 
dediler. Onlar grev istiyoruz deyince ve 
çoğunluk onlar olduğu için greve çıkmak 
zorunda kaldık. Ayrı bir toplantı yaptı 
işveren; sendikasızlar siz grev isteyin, 
onlar mecburen greve çıkarlar, siz sen-
dikalı olmayınca çıkmazsınız, onların da 
işine son verilir düşüncesiyle... Geriye 
kalan 80 kişi “hayır” dedi ama içerdeki 
sendikasızların hepsi “evet” dedi. “Grev 
istiyoruz” dedi sendikasızlar, biz mecbu-
ren greve çıkmak zorunda kaldık. Grev 
15 ay sürdü. 

Peki gelinen noktada durum nedir?
Sayımız az olunca isteklerimizin 

hepsini alamadık ama yine de bir parça-
sını aldık sayılır. Özgürlük geldi. Serbest 
çalışma geldi. Eskisi kadar sıkı tutmu-
yorlar. Yine ufak tefek yapıyorlar ama 
eskiden tuvalete çıkma saatleri vb çok 
sıkıntılıydı, imza atıyorduk. Bunlar kal-
madı ama biz grevden döndükten sonra 
içerisi fazlalaştığı için bir yıl sonra baş-
ladı bunlar gene yavaş yavaş. Ama eskisi 
kadar yapamıyorlar. Sendikanın getirdiği 
bir rahatlık var. Yine de çok kazancımız 
var aslında. 

Ne talepleriniz vardı, hangileri yeri-
ne getirildi?

Çalışanlar hep kadın ağırlıklı, çoğun-
luğu anne ve kreş istiyorduk. Vardiyalı 
çalışıyoruz ve iş kazasına çok müsait bir 
iş yeri, o yüzden 24 saat doktor istedik. 
Sadece belli saatlerde oluyor doktor. Bir 
şey olduğunda vasıta bulunmuyor has-
taneye gidecek. Mesela benim gözüme 
yapıştırıcı bir madde kaçtı, gözüm kızar-
dı, kanlandı ve açamaz haldeydim. 3-10 
vardiyasında çalışıyordum ve olay 20:30 
civarında oldu. Ben bu şekilde çalışama-
yacağım dedim. Beni hastaneye gönder 
dedim. Arabam yok dedi. Bu iş kazası, 
beni göndermeniz gerekir dedim. Dışar-
dan servis çağırdılar, servis geldi, beni 
hastaneye götürdü. 400 kişi çalışıyor, 
400 kişinin çalıştığı bir yerde kreş olması 
şart. Ama yok. 24 saat doktor olması şart, 
o da yok. Acil bir durum için bir arabanın 
olması gerekir, o da yok. Bu konuda sen-
dika ısrar etse de işveren kabul etmiyor. 
Ama doğum iziniyle ilgili sıkıntı kalktı. 
Doğum, süt izinleri artık daha sorunsuz. 
Doğum öncesi, doğum sonrası tüm hak-
larından yararlanabiliyorlar kadınlar. Bu 
sendika ayaklanması olduktan sonra bu 
haklar verilmeye başlandı. 

Grev bitiminden sonra yeni işe alı-
nan insan var mı?

Var tabii. 400 kişi olduk şu an ve hala 

600 kişiye çıkarmayı düşünüyorlar. 
Sendikalı kaç kişi var?
Sendikalı 70 kişi kaldı. Az kaldı,çünkü 

evlenenler ayrıldı, evlilik tazminat almak 
için. 

Bunlar kaçı erkek, kaçı kadın?
Valla çalışanların tamamı kadın, tek-

nik bölüm ve laboratuar bölümü var, 
toplam 20 erkek ya çıkar ya çıkmaz. 380 
kadın çalışıyor diyebiliriz.

Sendikalılardan kaçı kadın, kaçı er-
kek?

İki tane erkek var sendikalı, gerisi ka-
dın, toplam 70 sendikalıyız.

Peki baştemsilciniz?
Biri erkek ikisi bayan. 3 temsilcimiz 

var.
Sendikalı olduğunuz için baskı gö-

rüyor musunuz?
Biz görmüyoruz. Ama yeni üyeler 

görüyor.
Siz baskı görmezken onlar neden 

görüyor?
Biz eski elemanız 7-8 yıllık, bir de bir 

mücadele vermişiz.
Mesela ne yapıyor baskı olarak?
En basitinden şu hata diyor, şuna za-

rar verdin diyor, üretime yönelik hatalar 
buluyor. Aynı şeyi bize yapamıyor. Beni 
işten çıkardığı zaman kendimi koruya-
biliyorum ama o yeni sendikalı olmuş, 
sendika onu da koruyacak ama, öyle de 
olsa onun etrafındaki insanlar korkmaya 
başlıyor.

Novamed kadın dayanışmasından 
neler kaldı? Özellike kadın dayanışma-
sı bağlamında aklında kalanlar neler?

Grev esnasında arkadaşlar mücadele 
için birbirimize çok destek verdik. Çev-
redekilerin çok faydası oldu. Hepimiz 
beraber oluyorduk. 

Dışardan gelen kadın dayanışması?
Mesela en basitinden sağlık konusun-

da çok fazla doktordan destek gördük. 

Novamed direnişi sonrası
EMEK

Gönül Korkmaz
Yonca Verdioğlu
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Raporlarımızı verdiler. Paramızı alabili-
yorduk, sendikalılara çok destek çıktılar. 
Bana bayan doktorlar çok sahip çıktı. Ga-
zeteci arkadaşlar vardı. Para yardımında 
bulundular, kalemlerimizi sattılar.

Novamed kadın platformunda deği-
şik kadın kurumları da vardı, onlarla 
ilişkileriniz sürüyor mu?

Şu an çok ilişikimiz yok. Şu an zaten 
vardiyalı çalışıyoruz. Altıda gidiyorsun 
dörtte eve geliyorsun, dörtte gidiyorsun 
gece geliyorsun; dışarıyla iritibat kurma 
imkanı yok. Sosyal yaşantı sıfır. 

Peki, direniş sırasında hayat nasıl-
dı? Şimdi nasıl neler kazandın?

Sendikaya üye olmadan önce işe gidip 
geliyorduk, ev, iş, çocuklar, şimdi çev-
reyle daha çok iritibat içine girdik, ken-
dime daha çok güvenim geldi. Çocukları 
da idare ettim. Demek ki yapabiliyorum 
dedim. Bir güven geldi bana, daha önce 
yoktu. Ben 80’den beri çalışıyorum. Bu 
kadar rahat konuşma filan yoktu. Az da 
olsa dışarıyla bir irtibat kurabiliyorum, 
çok faydasını gördüm. Çoğu kadın için 
böyle. 

Grev sırasında biraz daha önde olan 
kadınlarla ilişkiniz nasıl?

Hep beraber çalışıyoruz; aynı grupta-
yız, aynı vardiyadayız, hep bir aradayız. 
Aynı saatte gidip aynı saatte dönüyoruz. 
Yine görüşüyoruz. Gayet iyi ilişkiler sür-
dürüyoruz. 

Niye sizi aynı vardiyaya verdiler?
Valla benim düşündüğüm kadarıy-

la diğer grupları etkilemesin, örgütle-
mesinler diye. Birimize bir şey olduğu 
zaman hepimiz ses çıkarıyoruz. İtiraz 
edebiliyoruz. Biz bunu yapabiliyoruz 
ama öbür gruplar yani sendikasız olan-
lar bunu diyemiyorlar. Mesela lavaboya 
çıkarken filan hep listeye imza atmak 
gerekiyor ve biz atmayacağız dedik ve 
hiçbirimiz atmadık. İsminizi yazağız de-
diler, yazsınlar, ama imzayı atmadık. Di-
ğerleri işveren ne dese yapmak zorunda 
kalıyorlar. İş kazası geçirmiş, kolu incin-
miş arkadaşın. “Geçen gün ne yaptınız” 
dedim, “İşveren ne yaptı sana” dedim. 
Servis çağırıp hastaneye götürmüş, 3 ay 
rapor almış, yevmiyeden kesmişler. Ola-
bilir mi böyle şey? Sendikalıya böyle bir 
şey yapamaz işte. Hak ediyorsun sen di-
yorum ben o zaman.

Bu dirençle nasıl bir yere gelindi? 
O dönemde erkek hegemonyasına karşı 

gösterilen direnç şu anda yaşamlarda 
nasıl anlam buluyor, nasıl hayat bulu-
yor? Yani o kadınlarda babaya, kocaya, 
erkeğe karşı hâlâ o direngen ruh var 
mı? Kendi hakları için mücadele, ken-
di ayakları üzerinde durabilme halleri  
gelişti mi?

Daha çok gelişti. Demin de söyledi-
ğim gibi o güven geldi hepimize ve en  
azından ben varım diyebiliyoruz. Yeri 
geldiği zaman erkeğe de dur diyebili-
yor, babaya da diyebiliyor, sevgiliye de 
diyebiliyor. Görüyorum mesela genç 
kız evini ayırabiliyor. Ben kazanıyorum 
bu parayı diyebiliyor. Kendi ayaklarım 
üzerinde durabilirim diyebiliyor. Ben is-
tiyorum ki herkes böyle olsun. Kendine 
güveni olan ezilmez. 

İlerisi için ne düşünüyorsunuz; sen-
dikalı olmak anlamında, yine bir kriz 
yaşanıyor, nasıl olacak herşey, insanlar 
için nasıl görüyorsunuz geleceği?

Valla çok mücadele edilmesi gereki-
yor; hakların alınması için. Sendikalıla-
rın çoğalması için çok mücadele gerek, 
temsilcilerin çok iyi olması gerek. Yani 
çok bilinçli, korkak olmayacak, ağzı laf 
yapacak,  cesur olacak, emeğini esirge-
meyecek. Bu iş fedakarlık ister. Bilinçli 
bir toplumumuz olmadığı için, ben diyo-
rum ki serviste bazen; arkadaşlar ben ak-
şam haberleri izledim, siz izlediniz mi? 
Yok. O onunla kaçmış, bununla göçmüş 
onları izliyorlar. Cumhurbaşkanımızı 
dedim; 10 milyar maaş alıyormuş. Eski 
cumhurbaşkanımız, Demirel. Bir dönem 
milletvekilliği yapan 8 milyar maaş alı-
yor ve sonra hemen emekli oluyor. Ama 
işçiye ne veriyorsun, emekli olmak için 
60 yaşı bekliyorsun, günün dolmayınca 
emekli olamıyorsun. Bir de şu tazmi-
nat davası kaldırılacak diyorlar. Neden 
ayaklanmıyoruz biz işçiler olaraktan? 
En basiti iş yerlerimizde ayaklanabiliriz 
ya, bir olalım gelin, yok. Kreş meselesi 
mesela. Hepimiz anneyiz. Çok mücadele 
etmek gerek. 

30 Temmuz 2009 Perşembe/Antalya

EMEK

Antalya Serbest Bölgede Alman Fre-
senius Medical Care ait Novamed fabri-
kasında 26 Eylül 2006 tarihinde Petrol-İş 
Sendikası üyesi 81 kadın işçi, kadın ola-
rak maruz kaldıkları saldırıları bertaraf 
etmek, sendikalaşma haklarını savunmak 
için greve gittiler…

Ücretleri düşüktü, sağlık koşulları el-
verişsizdi, sistemli olarak psikolojik şid-
dete ve aşağılanmaya maruz kalıyorlardı, 
doğum yapmalarına bile patron karar ve-
riyordu…

Önceleri, bölgesel ve sektörel düzeyde 
uluslar arası dayanışmanın odağı oldu.

 Kadın kurtuluş hareketinin grev-
le tanışması 6 Mart 2007 tarihinde 
Çağlayan’da yapılan 8 Mart etkinliğine 
katılan grevci iki kadın sayesinde oldu…

3 Eylül 2007 tarihinde bir grup femi-
nist kadın, bağımsız kadın örgütü tem-
silcileri, siyasi partiler ve sendikalardaki 
kadın yapıları bir araya gelerek Novamed 
Greviyle Dayanışma Kadın Platformu’nu 
kurdular. Platformun, başlattığı kampan-
ya kapsamındaki eylemler, afişler, daya-
nışma kartları, imza standları ile grev gö-
rünürlük kazandı. Uluslar arası planda da 
sektör dışı sendikalar, İTUC’ da eyleme 
geçirildi. 

26 Eylül’de Grevin 1. yıl dönümünde-
ki mitingden sonra artık, Novamed Gre-
vini duymayan kalmamıştı neredeyse…

Sektör dünya örgütü olan İCEM 
aracılığıyla patronların toplu sözleşme 
masasına oturması sağlandı. Üçüncü gö-
rüşmeden sonra Novamed işvereni ile 

Petrol-İş Sendikası 18 Aralık 2007 tari-
hinde sözleşme imzaladılar.  Sözleşme üç 
yıllıktı. 01.01.2008 tarihi ile 31.12.2010 
tarihi arasında geçerli olacaktı. Ücret-
lerde, molalarda ve sosyal haklarda bazı 
iyileştirilmeler sağlandı.  448 gün direnen 
grevci kadın işçiler 1 Ocak 2008 tarihin-
den itibaren iş başı yaptılar.  Fakat içeri 
giren sendika üyesi kadınlar bir vardiya-
ya toplandı ve diğer işçilerle bağlantıları 
kesildi.  Sendikal örgütlenme çalışmaları 
yasa dışı bir şeymiş izlenimi yaratıldı. 

Bir başka vardiyanın sendikalı kadın-
lara eklenmesi sürecinde örgütlenme ça-
lışmaları da alevlendi. 

Geçtiğimiz yaz yeni üye arkadaşların 
isminin açıklanması ile birlikte işverenler 
tekrar düğmeye bastılar. Haziranın so-
nunda hatalı üretim yaptığı gerekçesiyle 
bir kadın işçiyi daha sonra da yeni örgüt-
lenmelerde öne çıkan Münevver Demir’i 
işten çıkardılar… 

Yeni üyelerin çoğunluğu istifa etti… 
Haklarının bilincinde olan sendikalı ka-
dınlara normal davranan işveren, sendika-
sız kadınlara karşı grev öncesi tutumunu 
değiştirmemeye kararlı görünüyor.  Mas-
ke yine takılmıyor, şefler yine sistemli bir 
biçimde çalışanlara mobbing uyguluyor-
lar, tuvalete gidiş gelişlerde yine sorun 
yaşanıyor, line’ler yine baş döndürücü 
bir hızla çalışıyor… Sözleşmenin bitme-
sine bir yıl kaldı ve işverenler gizli, ya da 
açık bir biçim kadın işçilerin yasal hakları 
olan örgütlenme hakkını çiğnemeyi sür-
dürüyor…                       Necla Akgökçe
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IMF esas olarak kadınların ev içinde harcadığı karşılıksız emek üzerinden güçlenen ve ken-
dini yeniden üreten bir sistemi savunuyor. Müttefiki DB ise, kadınlara verdiği mikro kredi-
lerle her şeyi ticarileştiren sermayenin kadınları da bunun öznesi yapmasını destekliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) 
ve Dünya Bankası (DB) yıl-
lık olağan toplantıları bu 
sene 6-7 Ekim tarihlerinde 

İstanbul’da yaptı. Şimdiye kadar toplan-
tının yapıldığı her ülkede gerçekleşen 
protesto gösterilerine İstanbul da sahne 
oldu, ya da göstericilerin bir kısmının 
sloganıyla söylersek, direnen bu kez 
İstanbul’du. Direnen bir şehir olunca 
içinde yaşayanların cinsiyet farkının üstü 
örtülmemeliydi elbet. Bunun ne kadar ya-
pıldığı başka bir yazı konusu ve yine biz 
‘hiç şaşırmadık’. Direnişe devlet eliyle 
verilen tepkinin boyutu ise devleti kimin 
tarafında konumlandıracağımızın açık 
bir göstergesiydi. Bu yazının konusu ise, 
tüm bunların ötesinde, IMF ve Dünya 
Bankası karşıtlığında biz feministlerin 
de bir taraf olduğunun tartışması. 

Kadın ve erkek emeğini ayrıştıran ve 
kadın emeği üzerindeki erkek egemen 
baskı, denetim, el koyma dolayımıyla 
güçlenen dünya ekonomik sistemi ve bu 
sistemin denetleyici örgütlerinin karşı-
sında feministlerin duruşu en dolaysız 
yerden aslında. IMF, yabancı sermaye-
nin Türkiye’ye gelme koşullarının uy-
gun hale getirilmesini temel dert edini-
yor kendine. Bu durumda amaç sürekli 
bir denetim sağlamaktan öte, bu koşulla-
rı yaratarak aradan çekilmek de olabilir. 
Nitekim Türkiye özelinde, IMF toplan-
tıları öncesi AKP’nin sık sık “IMF’li ya 
da IMF’siz yola devam” propagandası 
aslında IMF karşıtlığının değil, “onsuz 
da olsa onun yolundan” anlayışının bir 
göstergesi. Yeni açıklanan Orta Vadeli 
Program, birinci yıl dönümü IMF toplan-
tıları arifesine denk gelen SSGSS yasası 
ve Yeni Teşvik ve Aktif İstihdam Paketi 
de bu yolu tarif eder nitelikte. Bütün bu 
politikalara “Kadınlar nerede?” sorusunu 
sormak ilk anda akla gelen olsa da yeterli 
bir soru olup olmadığı tartışılır. 

“Küresel krizden çıkışın anahtarının 
bulunması”, IMF ve DB toplantılarının 
üç temel ana başlığından biriyken, krizle-
rin kaçınılmaz olduğu bir sistemin savu-
nucularının krizden çıkışta ezilenlerden 
yana karar almasını beklemediğimiz ke-
sin. Ancak burada dikkat çekmek istedi-
ğim noktalardan bir tanesi, özellikle kriz 
tartışmalarının temel eksenlerden olacağı 

toplantılardan önce birçok gazetede yer 
alan “Kriz sonrası kadınlar öne çıkacak” 
haberleri.∗ Üretimde daha fazla kadının 
yer alacağı öngörüsünü, tüketimi de yö-
netecek olanlar arasında daha çok kadın 
olacağı vurgusuyla sürdüren haberde, ka-
dınların “Sağlık, eğitim ve çocuklara har-
camaya odaklanmasıyla, insan sermaye-
sini destekleyip, geliştirmesi bekleniyor” 
deniliyor. Bu vurgu, kadınların sorumlu 
olduğu alanları tanımlaması açısından 
taşıdığı önemin yanında, kamunun kü-
çülmesini destekler politikalarıyla bir 
dünya piyasası kurmaya çalışan IMF ve 
DB’nın özelleşmesini istediği kamu hiz-
metlerinin kimlerin üzerinde başat yük 
olacağını göstermesi açısından önemli. 
Haberin böyle bir hassasiyetle verilmiş 
olma ihtimali yok elbette: “Sağlık ve eği-
time daha çok harcayıp, daha fazla tasar-
ruf yapan ve daha az risk alan kadınların 
yönettiği dünyada, daha az savaş daha az 
ekonomik kriz yaşanacağı varsayılıyor” 
deniyor en “olumlu” yerinden. 

IMF esas olarak kadınların ev için-
de harcadığı karşılıksız emek üzerinden 
güçlenen ve kendini yeniden üreten bir 
sistemi savunuyor. Müttefiki DB ise, ka-
dınlara verdiği mikro kredilerle herşeyi 
ticaretleştiren sermayenin kadınları da 
bunun öznesi yapmasını destekliyor. Bir 
yandan evde tutulup artık “hak” olmak-
tan çıkmış hizmetleri kendilerinin ver-
mesi beklenen kadınlar, diğer yandan pi-
yasaya çıkmaya zorlanıyor, hem de aynı 
politikalar ekseninde. Ancak yaşamın 
idamesi için gerekli emeğin ‘ev içinde’ 
ve ‘kadın’ tarafından karşılanması gereği 
değişmiyor. Bu noktada, Enloe’nun vur-
guladığı ve Federici1’nin ona referansla 

devam ettirdiği bir argüman önemli: Bu 
politikaların kadınları karşı karşıya getir-
mesinin feminist politikayı da zorlaştıran 
etkisinin üzerinden atlamamamız gereki-
yor. Zira IMF, ekonomi politikalarıyla 
aslında birçok kadını ekstra ev işi yap-
mak için “özgür” bırakırken, gelişmiş ve 
gelişmekte olan diye tanımlanan ülkeler-
deki iş hayatında yer edinmeye çalışan 
üst orta sınıftan kadınların ev işlerinden 
“özgürleşmesi”nde, geri kalmış, ucuz 
emek ihracının fazla olduğu ülkelerin 
kadınlarının emeklerinin kullanılmasını 
öngörüyor. Ve bütün bunları ev emeği 
sorgulamasını zorlaştıracak şekilde ya-
pıyor. 

Bu kısa yazıda, IMF ve DB politi-
kalarını neden gündemimize aldığımız 
sorusunun çeşitli yanıtlarından ancak 
birine değinebildim. Neden ‘feminist-
ler’ olarak ayrı söz kurmak istediğimizi 
bir kez daha duyurmak ve sadece “saf-
ları sıklaştırmak” için değil, bu safların 
mücadele ettikleri sistemi daha iyi analiz 
etmeleri gereğini vurgulamak için... 
_________________
* Feminist Politika’nın bu sayısının dosya konu-
su kadın bedeni iken, bir dipnotta dahi olsa bir 
noktayı vurgulamak isterim. Kadın bedeninin 
medyada kullanımının da sorgulanmasının ge-
reği bu haberde kullanılan fotoğraf seçiminde 
de kendini gösteriyor aslında. Verdiğim linkten 
ulaşabileceğiniz haberin gazete baskısında fo-
toğraf çok daha büyük ve etek yırtmacının gö-
rüntüsüyle de “zenginleştirilmiş”, yoruma ne 
hacet!!      http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/
haber.aspx?id=12532336&tarih=2009-09-23
1 Enloe C., Muzlar, Pilajlar ve Askeri Üsler, Çit-
lenbik Yayınevi Federici C., Reproduction and 
Feminist Struggle in the New International Divi-
sion of Labor, içinde. 

Kadınları “gören” politikalarıyla IMF ve DB

Özlem Kaya
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Kadına yönelik şiddete karşı 
sesimizi yükseltmeye hazır-
lanıyoruz bu 25 Kasım’da 
da… Namus cinayetlerinde 

öldürüldük, sokaklarda hakarete uğra-
dık, kocalarımız tarafından hastanelik 
edildik, akrabalarımızın tecavüzüne 
uğradık, öğretmenlerimiz tarafından 
aşağılandık, gözaltında tacize, tecavüze 
uğradık, köylerimiz basıldığında erkek 
devletin kadınlar üzerinden sürdürdüğü 
savaşın muhatabı olduk. Bunlar resmi 
kayıtlar, bir de içimizde kalanlar var...

Küçük kız çocuklarıyken sıcak aile 
yuvası denen evlerde, eğitim yuvası 
denen okullarda bedenimize değen, an-
lamını dahi bile çözemediğimiz eller, 
kocalarımızın yatakta zorlayarak tatmin 
ettiği cinsel saldırganlıklar, işyerindeki 
ustabaşıların tehditleri altında katlan-
dığımız sarkıntılıklar, dev plazalardaki 
ofislerde dinlemek zorunda kaldığımız 
cinsel imalar, gözaltında jopların ve pos-
talların eşliğinde uğradığımız tecavüzler, 
devletin bekası adına köy meydanında 
çırılçıplak soyulmalarımız ve onurumu-
zu korumak adına bizi öldürmeye karar 
veren, döverek hergün yeniden onuru-
muzu ayaklar altına alan babalar, abiler, 

kocalar... 
Biz kadınlara yönelen şiddet, erkek-

lerin kadınlar üzerinde denetim ve ikti-
darlarını korumanın aracı. Kapitalizmin 
tüm ezilenlerin mücadelelerini bastırma 
aracı olan şiddet, erkek egemenliği ara-
cılığıyla kadınlar üzerindeki baskısını 
artırıyor. Militarizmle, ordularla, askeri 
vesayet rejimleriyle, savaş politikalarıy-
la,  her gün yükselen şovenizmle güçle-
nen erkek ve erkek devlet şiddeti, başta 
Kürt kadınları olmak üzere bu topraklar-
daki tüm kadınların özgürlük mücadele-
sini sindirmeye çalışıyor.  Dinsel ve mil-

liyetçi muhafazakârlığın erkek egemen-
liği aracılığıyla örgütlediği şiddet, biz 
kadınların yaşam alanlarını sınırlamayı 
hedefliyor. 

39 yıl önce 1960 yılında Dominik 
Cumhuriyeti’nde, Trujillo diktatatörlü-
ğüne karşı mücadele eden Mirabel kız-
kardeşlerin askerler tarafından tecavüz 
edilip öldürülmelerinin yıldönümü. 
Baskıya, zulme ve diktatörlüğe direnen 
kadınların, maruz kaldığı şiddetin müca-
deleye dönüşmesinin simgesi haline ge-
len gündür 25 Kasım. Bizleri dört duvar 
arasına kapamaya çalışan, kadınların ve 
tüm ezilenlerin kurtuluşu için mücadele-
den yıldırmaya çalışan erkeklere ve er-
kek devlete karşı isyanımızın simgesidir 
25 Kasım. 

Taciz de, tecavüz de,  kadın cinayet-
leri de devam ediyor. Kadın cinayetle-
rinde, katillerin cezalarına erkeklik/ tah-
rik indirimi yapılması da...  

Bugün kadın dayanışmasının anlamı 
evde dayak yiyen kadınla sesi bastırıl-
maya çalışılan Kürt kadınlarının ellerini, 
mücadelelerini birleştirmektir. Bugün 
şiddete karşı kadın dayanışması, fuhuştan 
başka seçeneği kalmayan, hatta sokakta 
yürüdüklerinde gözaltına alınan travesti 
ve transseksüellerle, Ayşe Yılbaş’ın kat-
ledilmesinin aynı erkek şiddetinin sonu-
cu olduğunu görmektir. Bu 25 Kasım’da 
da erkek şiddetine karşı dayanışmak için 
çıkacağız sokaklara… 

Erkek devlet şiddetine karşı...

Viva las maipassona *
Patria, Minerva ve Maria 
Teresa Mirabel kardeşler, 
Dominik Cumhuriyeti’nde 
Trujillo diktatörlüğüne karşı 
mücadele eden devrimci bir 
örgütün üyesiydiler. Pek çok 
kez gözaltına alınmışlardı. 
Daha önce de tutuklanan 
kardeşler, 25 Kasım 1960 
gecesi cezaevi ziyaretinden 
dönerken askerler tarafından 

durdurulur. İşkence ve tecavüzün ardında öldürülen Mirabel kardeşlerin 
ölüm nedeni trafik kazası olarak açıklanır. Bir yıl sonra Trujillo dikta-
törlüğünün yıkılmasının ardından nasıl öldürüldükleri açığa çıkar. Önce 
1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım, 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak kabul edilir. Daha sonra 1985 yılında, BM tarafından “25 
Kasım, Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi İçin Uluslararası Mücadele” 
günü ilan edilir. 
__________
* Yaşasın kelebekler

Biz kadınlara yönelen şiddet, erkeklerin kadınlar üzerinde denetim ve iktidarlarını koruma-
nın aracı. Kapitalizmin tüm ezilenlerin mücadelelerini bastırma aracı olan şiddet, erkek ege-
menliği aracılığıyla kadınlar üzerindeki baskısını artırıyor

Baskıya, zulme ve dikta-

törlüğe direnen kadınların, 

maruz kaldığı şiddetin mü-

cadeleye dönüşmesinin 

simgesi haline gelen gündür 

25 Kasım (...) erkeklere ve 

erkek devlete karşı isyanımı-

zın simgesi
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Onlar asla size karşı koyamazlar; onlar toplumun en dışlananları, en nefret edilenleri, müca-
dele edemeyecek kadar zayıf düşmüş olanları, size karşı koymaya kalktığında herkesin bir 
tekme daha atacağı ahmaklar, toplumun sağduyusunun kapsama alanı dışında olanlardır

Polis artık kestiği cezalardan 
puan kazanıyor, ne kadar suç 
o kadar para... Suç da kazanç 
nesnesine dönüşüyor avcısı 

için, hastalıklarımız, bedenimiz, beyni-
miz, toprak, nehirler, hava gibi... Polis 
memurları yıllarca yaptıkları işin eko-
nomik açılımını bilmediler, şimdi öğre-
niyorlar, uzmanlarından ders alıyorlar, 
devir iktisat devri... 

Ama hep olduğu gibi aynı zamanda 
tabii ki erkek egemenliği devri, homo-
fobi devri: Kâr stratejileriyle erkeklik-
lerini koruma stratejilerini birleştirme 
devri.  

Ders 1:
Vakit nakittir, vaktinizi boşa harca-

mayınız. Meselâ Taksim’de bir barda 
bir kadına tecavüz mü edilmiş; erkek “o 
istedi” diyebilir, birden çok erkek teca-
vüz etmiş olabilir, hangileri olduğunu 
bulmak zor olabilir, kılı kırk yarmanız, 
bütün delillerle tek tek uğraşmanız ge-
rekebilir. Tüm bu aşamalara ayıracağı-
nız zamanı, kimlik kontrolüne ayırsanız 
aynı sürede en az 1000 kişiye kimlik 
kontrolü yapabilirsiniz. İlla üzerinde 
kimliği olmayan birilerini, hadi olma-
dı birkaç asker kaçağını bulabilirsiniz, 
özellikle esmer, yoksul görünümlüler-
den çok iş çıkar. Yani aynı zamanı har-
cayarak kazancınızı optimum seviyeye 
çıkarırsınız. 

Biz biliyoruz ki tecavüz; erkek ege-
men sistemin, kadını ‘terbiye’ etmek, 
sindirmek, korkutmak, eve kapatmak, 
haddini bildirmek için kullandığı en te-
mel araçlarından biri, bu sis-
temin devamı için ‘lazım’ yani. 
Kadına yönelik tecavüz hiçbir 
zaman prim yapmadı suç ola-
rak bu ülkenin sınırlarında.  

Ders 2:
Enerji nakittir, enerjinizi 

boşa harcamayın. Meselâ öm-
rünüzce uğraşsanız bir lokma 
ısıramayacağınız Cem Ga-
ripoğlu ile uğraşmayınız. O, 
sizin puan kapınız, dişleyebi-
leceğiniz elma değil. Herkesin 
ağzının bir çapı, dişlerinin bir 
kuvveti var, siz ağzınızı aça-
madan o sizi midesine indirmiş 

olur...  Her gün birer ikişer öldürülüyor 
kadınlar, bu ülkenin istatistiklerine veri 
olmaktan öte ne oluyor? Kaç para eder 
ölü bir kadının bedeni, neye değer uğ-
raşmak? Hele erkek egemen sistemin 
sınırlarını aşındırmaya kalkmışsa bir 
kadın, ‘serbest’ ise, özgürce sevgilisinin 
evine gidebilmişse gecenin vakti, zaten 
düşman sathına adını yazdırmıştır bir 
tehdit unsuru olarak, her baş kaldırının 
bir bedeli vardır, canıyla öder kadınlar 
çoğu zaman…

Ders 3:
Kimlerle dayanışacağınızı iyi bi-

lin, geleceğe yatırım yapın, bindiğiniz 
dalı kesmeyin. Meselâ kocasından da-
yak yediği için size sığınan bir kadının 
kocasına “karını nasıl böyle döversin” 
derseniz, ‘suçlu’ muamelesi yaparsanız 
sizin düşmanınız olur. Barıştırın çiftleri 
bir güzel, gönderin evlerine, buralardan 
puan kazanmaya kalkmak yarınınızı 
tehlikeye atar, bunları kayıp gibi değil, 
geleceğe yatırım gibi değerlendirin. 

Egemenliğini korumanın temel ku-
ralıdır egemenlerle dayanışmak. Hangi 
kadının moraran gözü, kırılan kemiği, 
yok olan kişiliği müttefiklerin arasını 
açabilir? Dayak bu kadar meşru olma-
dan bu kadar yaygınlaşamaz, bu kadar 
yaygın olmadan bu kadar güçlü bir bas-
tırma aracı olamaz. Yoksa hangi kadın 
bu kadar mahkum olurdu iki yumruğa 
üç tekmeye, … hangi erkek bu kadar 
güçlü olurdu ağzında salyalar küfür 
ederken, yumruk atarken…

Ders 4;
Güçlü olan haklıdır, unutmayın, sa-

dece daha güçlü olduğunuz kişilerle 

muhatap olduğunuzdan emin olun, dişli 
birine çattınız mı bir yapar bin çeker-
siniz. 

Travestilerdir sizin ekmek kapınız, 
onlar asla size karşı koyamazlar; onlar 
toplumun en dışlananları, en nefret edi-
lenleri, mücadele edemeyecek kadar za-
yıf düşmüş olanları, size karşı koymaya 
kalktığında herkesin bir tekme daha ata-
cağı ahmaklar, toplumun sağduyusunun 
kapsama alanı dışında olanlardır. Hem 
kalbinize, hem aklınıza uyar, nefretini-
zi akıtırsınız, erkekleşirsiniz vurdukça. 
Kimseden iş alamazlar, komşu olarak 
kabul edilmezler, yoldan geçerken ra-
hatsızlık yaratırlar onlar, kimse onları 
istemez, insan kabul etmez. ‘Onlardan’ 
her zaman güçlüsünüzdür, siz her za-
man haklısınızdır... 

Onlar her zaman suçludur, piyango-
da boş yoktur, her zaman bir kabahatle-
ri vardır, birbirlerinden başka kimsele-
ri yoktur, hepsi bir araya gelse bininin 
bir ‘adam’ kadar ederi yoktur.  Hiç biri 
yapacağınız en âlâ zulme bile ses çı-
karamaz, hiç birisinin babası ölüsünün 
peşine düşemez, kırılmış kemiklerine 
üzülemez. 

Ne kadar korkarlarsa o kadar kolay-
laşır işiniz. O sapıkların, dönmelerin 
5’i 10’nu bir öldürülsün, görün bakın, 
kalanlarından sokakta yürürken bile 
prim kazanırsınız. Kuaförde otururken, 
yemek yerken, evinde televizyon seyre-
derken, manavdan alış-veriş yaparken 
hep bir ‘kabahatleri çıkar’, arabası yok-
sa bile trafik cezası kesebilirsiniz, olma-
dığı yerlerde oldurabilirsiniz, yapmadı-
ğı şeyleri yaptırabilirsiniz. Ne kadar 

çok korku o kadar çok güç, 
kudret, o kadar prim, o ka-
dar para, o kadar erkeklik.

Ders bitti… anlaşıldı… 
uygulandı… daha karar-
dık… vicdansızlaştık… 
daha az insan olduk… 
daha daha daha çok ‘erkek’ 
olduk… öldük bir daha… 
ölümümüz puan, prim 
oldu… ölümüz beş para 
etmedi… sağımız da etmi-
yor... 

Travesti cezalarının ekonomi politiği

Derin Nazlı
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Feministler, sayılarını şimdi 
unuttuğum yüzlerce eylem, 
protesto, anma için Taksim’de 
bir araya geldiler. Bazen sa-

dece feministler olarak, bazen de kadın 
hareketinin çeşitli bileşenleriyle birlikte 
oldular.

8 Ağustos akşamı ise, Kürt kadınlar-
la ve barış inisiyatifinin diğer bileşen ve 
destekleyicileriyle birlikte ilk kez “nö-
bete” durdular. 

“Kürt açılımı” dolayımıyla tekrar 
başlayan ve her “büyük açılımın” sadece 
erkekler tarafından konuşuluyor 
ve hayata geçiriliyor gibi görün-
mesi hali bir yana, muhatapların, 
aktörlerin kim olacağı veya olma-
sı gerektiğinin yoğun konuşuldu-
ğu ve tartışıldığı bir dönemdeyiz. 
Başlangıçta “Kürt açılımı”, şim-
dilerdeyse “demokrasi açılımı”na 
dönüşen başlığı, hükümet ve 
medyanın manipülasyonuyla iste-
dikleri şekilde yine bildik adam-
lar tartışıyor/tartıştırılıyor. Savaş, 
göç  dolayımıyla; yoksulluğun, 
işsizliğin, şiddetin, tacizin, teca-
vüzün ve eve kapanmanın yarat-
tığı tahribatı en iyi bilenlere hiçbir şey 
sorulmuyor. Oysa kadınlar, 90’lardan 
bu yana barış taleplerini dillendiriyor, 
bu talepler için sokağa çıkıyor. Savaşın 
kadınlar için başka anlamları da olduğu-
na, dolayısıyla barışın da bizzat özneleri 
olarak çözüme dair fikirlerinin görünür 
kılınmasına çalışıyor. Ama ısrarla mağ-
durluk ve annelik üzerinden kurulmaya 
çalışılan politik dil/barış için mücadele 
eden kadınları ikincilleştiriyor yine. An-
kara ve Diyarbakır’dan sonra, Taksim 
ve Berçelan’da, kadınların barış süreci-
nin başlaması için öncelikle neleri öner-

diklerine bakmak gerekir. Bu bir süreç-
se, sürecin nasıl başladığı/başlatıldığı 
da önemli diyor kadınlar. Barışın konu-
şulabilmesi için önce operasyonlar dur-
sun; demokratik yollarla seçilen ve ar-
dından tutuklanan tüm DTP’li kadınlar 
ve Kürt meselesiyle bağlantı kurularak 
yine tutuklanan tüm KESK’li kadınlar 
serbest bırakılsın diyor. Taksim’de Saat 
19:00’da başlayan basın açıklamasının 
ardından nöbete durulduğunda yüzlerce 
kadın hep beraber, coşkuyla Kürtçe ve 
Türkçe olarak “Kadınlar savaş istemi-
yor!” ve “Yaşasın kadın dayanışması!” 
diye tek ses olduklarında bu kalabalığın 
sabahlayacağı belli olmuştu. Şiirler, şar-

kılar, halaylar eşliğinde ilerleyen gece-
de  barış taleplerinin dillendirilmesinin 
yanı sıra, bazen mikrofonu eline alanla-
rın konuşmalarına tebessüm ediliyor, ba-
zen “edi bese” diye haykıran, çoğunluğu 
Kürtçe ama arada Türkçe kelimelerle 
konuşmasını devam ettiren kadınların 
kararlılıkları yüzlerinden okunuyordu. 
Farklı duygudaşlıklar da yaşanıyordu 
kuşkusuz. Hele iç dökmelere başlan-
dığında, konuşmacıların ses tonundan 
gözlerimiz doluyor, kimimiz gözyaş-
larımızı uzun yıllar içimize akıtmanın 
ağırlığından olsa gerek, dışavurumun 

ürkek telaşlılığıyla göz pınarlarımızın 
hapsine daha fazla dayanamayan yaşla-
rı göstermemek için kalkıp dolaşmaya 
başlıyorduk.

Kuşkusuz kadınları bir araya getiren 
ve sabahlatan, uyumamak için yapılan 
bir dizi etkinliğin verdiği keyfin yanın-
da aynı saatlerde Berçalan’da yüzlerce 
kadının nöbete durduğunu bilmek ve 
aynı talepleri seslendirme fikriydi esas. 
Taksim Meydanı güneş doğduğunda 
Taksim Yaylası adını almıştı bile çok-
tan. Gece ilerleyen saatlerde, sabah gö-
rüşmek üzere, deyip evlerine dönenler, 
sabahın ilk ışıklarıyla ellerinde poğaça 
ve çaylarla alana döndüklerinde sıcak-

lığın getirilen yiyecek/içeceklerde 
değil  kadınların dayanışmasında 
olduğu bir kez daha deneyimlen-
mişti. 

Ardından, 23 Ağustos tari-
hinde Maçka Parkı’nda bir kadın 
buluşması/ barış şenliği yapıldı. 
Kadınlar neden ve nasıl bir barış 
istiyor tartışmaları hummalı bir 
şekilde sürerken, bazılarımız için 
erken bir barış şenliği olsa da, 
kadınlar sözlerini, taleplerini dil-
lendirmeyi, sanırım erkeklerden 
farklı olarak, halay çekerken de, 

şarkılarını söylerken de, eğlence 
anında da dillendirmeyi uzun süredir ba-
şarabiliyorlar. Biz kadınlar yapılanların 
hesabını sorabiliriz, yapılanları yanları-
na bırakmamak için, unutmadığımızı ve 
unutmayacağımızı söylemek için defa-
larca şenlik yapar, defalarca yaylalarda 
nöbet tutabiliriz. Ancak nasıl bir dünya 
tahayyül ettiğimizi, nasıl bir gelecekte 
yaşamak istediğimizi, neden ve nasıl bir 
barış istediğimizi söylemez ve bunda ıs-
rar etmezsek erkeklerin “barışı”nda yine 
kaybederiz. Bunun farkında olan kadın-
ların neden ve nasıl bir barış istedikleri 
hakkında söyleyecek çok sözü var… 

Yıllardır süren savaşın ardından, Kürt sorununun çözümü açısından ilk kez bu kadar umut ve-
rici bir noktaya gelindi. Kadın hareketi de Nisan ayında Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nden 
arkadaşlarımızın gözaltına alınmasıyla savaşa karşı barışın, erkek egemenliğine karşı kadın 
dayanışmasının sesini yükseltti. Hem kadınların yaşadıkları hem de farklı egemenlik ilişki-
lerinin birbirinden beslendiği gerçeği, biz feministleri, Kürt sorunun çözümünde barıştan ve 
siyasal demokratik çözümden yana taraf kılıyor. Önümüzdeki aylarda kadın dayanışmasının 
sesinin Türkçe ve Kürtçe olarak daha fazla duyulur olması umuduyla...

Taksim ve Maçka’da kadınların barış sesi
Bazen mikrofonu eline alanların konuşmalarına tebessüm ediliyor, bazen “edi bese” diye 
haykıran çoğunluğu Kürtçe ama arada Türkçe kelimelerle konuşmasını devam ettiren ka-
dınların kararlılıkları yüzlerinden okunuyordu

Lale Bakırezer
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Kadın kurtuluş hareketi içinde yer alan kadınlar olarak, erkek şiddetine ve devlet şiddetine 
karşı çıkıştaki mücadelemizi Kürt kadınlarla ortaklaştırabilmenin ilk adımı olan “Barış İçin 
Kadın İnisiyatifi”ni bir güç birliği olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz

Hayatımızın birçok dönemin-
de şiddetin değişik biçimle-
rine maruz kalıyoruz. Maruz 
kaldığımız şiddetin ve savaş 

ortamının, erkek egemenliğini ve bunun 
dilini, kültürünü nasıl yeniden ve yeni-
den ürettiğini biliyoruz. 25 yıldır sava-
şın sürdüğü bir ülkede yaşıyoruz. Yine 
savaşın her geçen gün biz kadınları nasıl 
yoksullaştırdığının da farkındayız. Biz 
sistem karşıtı feministler, Kürt halkına 
yönelik sürdürülen savaşta devlet kar-
şısındaki konumlanışımızı sürdürmeye 
devam etmeliyiz.

Kadın kurtuluş hareketi içinde yer 
alan kadınlar olarak, erkek şiddetine ve 
devlet şiddetine karşı çıkıştaki mücade-
lemizi Kürt kadınlarla ortaklaştırabil-
menin ilk adımı olan “Barış İçin Kadın 
İnisiyatifi”ni bir güç birliği olarak haya-
ta geçirmeye çalışıyoruz.

Kürt kadınları, yüreklerinden sü-
zerek, ağızlarında büyüttükleri barış 
sözünü  kendi dillerinde söylemek isti-
yorlar. “Söyleyecek sözümüz, çözümü 
geliştirecek gücümüz var” demek için 
ilk buluşmamızı,  sendika ve partiler-
den gelen kadınlarla, yazarlarla, sanat-
çılarla, milletvekilleri ve feministlerle 
Diyarbakır’da gerçekleştirdik. “Akil 
adamlar” anlayışına karşı çıkmak, “Biz 
varız” demek için,  barışa yaklaşma 
umudumuzun ikinci durağı Ankara oldu. 
Diyarbakır’da ortaya konulan kararlılık, 
28 Haziran Ankara toplantısında bir dizi 
eylemlilik kararının alınmasıyla devam 
etti. 

“Operasyonlar dursun”  her yerde ilk 
sözümüzdü. Bunun için sınıra gitmek, 
orada barış için nöbet tutmak da ilk işi-
miz olacaktı. Barış çadırını kurmak için 
Hakkari Berçelan Yaylasında karar kıl-
dık. Heyecanlıydık, gidene kadar içimiz 
içimize sığmadı.

Buluşma yerimiz, bağrında sakladı-
ğı gölün sonsuzluk hissi verdiği Van’dı. 
Her ne kadar adı şimdilerde Akdamar 
olarak değiştirilse de Ah Tamarayla, aş-
kın dağlarında yankılandığı,  Kürt illeri-
nin güzellerinden olan Van. Buluşma gü-
nümüz olan 8 Ağustos, Kültür Park’taki 
otlu peynirle yapılan kahvaltıyla başladı. 
Çaylar içildi, sohbetler edildi, diğer iller-

den gelecek kadınlar beklendi. Yapılan 
basın açıklamasının ardından  Hakkari 
yolculuğumuz başladı. İstanbul ekibi, 
30 saatlik yolculuktan sonra, otobüste 
nasıl halay çekileceği konusunda epey 
ilerlemiş görünüyordu. Yolun bozuk ol-
masına aldıran yoktu, söylenen türküler 
içimizdeki sevinci anlatmaya yetmiyor-
du. Yoldaki çevirme ve bekletmeler de 
bu coşkuyu azaltamadı. Zap Suyu üstün-
deki asma köprülerden hangisinin Deniz 
Gezmişlerin anısına  yapıldığı tartışması 
ise yol boyu sürdü. Beş saatlik bir yolcu-
luktan sonra, o günü gerilla cenazesiyle 
karşılayan Hakkari’ye vardık. Hakkari 
gergindi, üzgündü, ama yine de bizi 
coşkuyla karşılamaktan geri durmadı. 
Acılarına rağmen buradaki kadınların 
büyük çoğunluğu bizimle yaylaya çık-
mak istiyordu. Ama ne yazık ki yaylada 
hazırlanan alt yapı  bu kadar sayıyı kaldı-
ramayacaktı. Yaylaya tırmanabilmek için 
otobüsleri terk edip minibüslere geçtik 
ve içimiz buruk Hakkarili kadınları baş-
ka bir buluşmada bir arada olmak üze-
re orada bıraktık. Gittikçe yükselen, bir 
virâj bitmeden diğerinin başladığı yayla 
yolunda yine de hızla ilerliyorduk, ta ki 
jandarma durduruncaya dek. Sonunda 
uzakta birçok ışık gördük, yaklaştıkça 
alkışlarla, zılgıtlarla ve meşalelerle bizi 
karşılamaya gelenler olduğunu anladık. 
Nihayet 3700 metre yükseklikteki dört 
mevsimi bir arada yaşadığını duydu-
ğumuz Berçelan Yaylası’na ayağımızı 
basıyorduk. Hava bizi dondurucu bir so-
ğukla ağırlamakta kararlı görünüyordu.

Yaylada büyükçe bir sahne ve ses 

düzeni hazırdı. Yine büyük bir çadır ve 
yanında birkaç küçük çadır daha vardı. 
Çay ve yemek için de çadırlar mevcuttu. 
Ortada ateş için yığılmış odunları tutuş-
turduk ve müzikle birlikte herkes coştu. 
Hemen halaya duruldu. Berçelan’da bir 
kez daha, kadınların elinden, hele de 
Kürt kadınlarının elinden hiçbir şeyin 
kurtulamayacağı gibi, barışın da kurtul-
mayacağını gördük. Kadınlar sahnede 
kurulan serbest kürsüden duygularını 
düşüncelerini paylaşıyordu, sözlerini 
büyütüp, çoğaltıyordu; “Onurlu bir ba-
rış istiyoruz”, “Operasyonlar dursun, 
barışın yolu açılsın”, “Jin jiyan azadi”.  
İlkay Akaya, Dağların Kızı Aze’yi söy-
lüyordu.  “Erkek egemenliğine karşı”, 
“Şahit değil tarafız”, “Herne pêş Herne 
pêş Dewr û Dem ya me ye”...

Berçelan bizim için umudun, vazge-
çilmez biçimde kadın dayanışmasının ve 
de soğuğun adıydı artık. Bu savaşa yeter 
deniyordu ve bunu sadece analar değil, 
sadece Kürt kadınları değil, bütün kadın-
lar birlikte haykırıyordu. Yılladır kendi 
sesini arayan Kürt Halkıyla, Kürt kadın-
larıyla birlikte yükselttiğimiz sesimizle, 
silah seslerini istemediğimizi söylüyor-
duk. 

Sabaha kadar süren halaylarla ve 
türkülerle güneşin Berçelan’a na-
sıl doğduğunu görmüştük. Ekim’de 
İstanbul’da kadın konferansında sözü-
müzü tamama erdirmek için tekrar bu-
luşacaktık. Bir parçamızı orada bıraksak 
da, birbirimizde çoğalmak, birbirimizi 
çoğaltmak umuduyla, tekrar yollara ko-
yulduk. 

Berçelan’da kadınlar

Hatice Erbay
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Barış için kadın girişimi sonuç bildirgesi’nden *
Barış İçin Kadın Girişimi / Barış için Kadın Hareketi olarak 
taleplerimiz:
Cinsiyetçi, militarist, şoven vb her türlü örgütlenmenin dağıtılması.
Kadınların ve Kürt halkının gördüğü zararların, pozitif ayrımcı 
önlemlerle telafi edilmesi. Bu bağlamda Uluslararası Hukukun 
kadınlar lehine aldığı kararların öncelikle hayata geçirilmesi. 
Kürtçenin önündeki engellerin KALDIRILMASI ve Kürtçe anadilde 
eğitimin acilen hayata geçirilmesi.
Farklı kimliklerin, dillerin, kültürlerin tam eşitliğinin ve kolektif 
haklarının, Anayasal güvence altına alınması ve gelişmesinin teşvik 
edilmesi.
Savaş süresince kadınlara karşı işlenmiş suçların ve savaşın cinsiyetçi 
yüzünün açığa çıkarılarak yargılanması.

Barış İçin Kadın Girişimi olarak, bu talepler çerçevesinde yola çıkarken öncelikle operasyonların durdurulmasını ve 
tezkerenin geri alınmasını; kadın hareketinden yol arkadaşlarımız olan DÖKH’li, KESK’li kadınlarla Kürt halkının barış 
mücadelesinde tutuklanan tüm kadınların serbest bırakılmasını istiyor, erkek egemenliğine ve savaşa karşı mücadelemizi 
sürdüreceğimizi söylüyoruz. 
Biz, Barış için Kadın Girişimi olarak, önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz eylemlerin ilki olarak, 19 Ekim’de 
Silopi üzerinden gelecek Barış grubunun karşılamasında yer alacağımızı duyuruyoruz. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 17 - 18 Ekim tarihlerinde 200 kadar kadının katılımıyla gerçekleştirilen Barış İçin Kadın Forumu’nun sonuç metninden 

Çok farklı yaşta, farklı şiveler-
le Türkçe’yi konuşan ve çok 
farklı siyasi görüşlere sahip 
200 kadar kadın 

nasıl olur da ortak bir metin-
de anlaşabilirler?

Benim için Barış İçin Ka-
dın İnisiyatifinin forum top-
lantısı tam da bu farklı duruş-
taki kadınlar, savaşa, şiddete 
ve erkek egemenliğini pekiş-
tiren zihniyetlere kadın ba-
kış açısından baktıkları için 
ortak bir metin çıkarabilmiş-
lerdir.  Aslında Mayıs ayında 
Diyarbakır’da başlayan süreç 
kadın hareketinin birlikte iş 
yapma pratiklerinin ne kadar 
geliştiğinin güzel bir göster-
gesi.  

Başlangıçta biraz sorun 
yaşansa da sonunda isteyen konuşa-
bildi, bircok toplantı, nöbet, şenlik ve 
atölye düzenlenebildi, ortaya önemli 
sorular atıldı ve bu sorulara gerçekten 
birlikte yanıt bulundu.  Kadınlar birbir-

lerinin sözünü kesmediler, itirazlar dik-
kate alındı ve uzlaşma yoluyla kadınlar 
savaşın neden kadınların sorunu oldu-
ğunu anlattılar ve bu savaş ortamının 
durması icin taleplerini geliştirebildiler. 

Ben bu süreçte feminist bir bakışın 
önemini bir kez daha kavradım.  Bu ba-
kış bana göre hayatın her alanını eleşti-
rebilmek için önemli bir duruş getiriyor, 

sadece kadın meselesine değil.  Savaşın 
yarattığı şiddet ortamının sadece bizle-
ri anne olarak etkilemediğini, sokaktan 
yaptığımız işlere damgasını nasıl vurdu-
ğunu, kimi konuşmaların genelliğinde, 

kimi konuşmaların da kişisel-
liğinde duygulanarak dinle-
dik, söyledik. Annelik mese-
lesi bence önemli. Kadınlar 
savaş söz konusu olduğunda 
neden sadece anne olarak ha-
tırlanıyorlar diye sorduk.  

Kadınların eş ya da kardeş 
olarak görünmez kılınmaları-
nın yanısıra, oturup gözü yaş-
lı beklemekten başka bir işe 
yaramayan pasif yaratıklar 
olarak kurulmalarının da tüm 
kadınları nasıl etkilediğinin 
altını çizdik.  Benim arzum, 
bir an önce tüm kadınların, 
sadece bölgede yaşayanların 
ya da Kürt kadınların değil, 

bu savaş süresince neler yaşa-
dığını belgelemek üzere bir araştırma 
komisyonunun kurulması ve kadınların 
sesinin ve bakış açısının bu yolla tüm 
dünyaya duyurulması. 

Barışı konuştuk...
Savaşın yarattığı şiddet ortamının sadece bizleri anne olarak etkilemediğini, sokaktan yap-
tığımız işlere damgasını nasıl vurduğunu, kimi konuşmaların genelliğinde, kimi konuşma-
ların da kişiselliğinde duygulanarak dinledik, söyledik

Nükhet Sirman
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Bu kez dosya başlığımız, feminizmin hiç eskimeyen bir sloganı. Bu slogan; erkeklerin 
ve patriyarkanın, ister dolaysız olarak; ister tıp, psikiyatri, cinsellik normları, moda, 
estetik normları, piyasa gibi kurum ve ideolojiler dolayımıyla denetledikleri beden-
lerimize sahip çıktığımızın ve çıkacağımızın beyanı. Ne var ki, sahip çıkma irade-

si bir çırpıda her şeyi çözmüyor. Bize dayatılan cinsellik ve toplumsal cinsiyet cendereleri, 
benliğimizi, en derinlerine, bilinçaltımıza kadar teslim alıyor. Ve kadınlar olarak biz de beden-
lerimizle kavgalı hale geliyoruz. Bu dosyamızda, bir yandan patriyarkanın kadın bedeni üzeri-
ndeki tahakkümünü ortaya koymaya çalışırken, bir yandan da kendi öznelliğimizle uğraştık; 
bedenimizin çeşitli hallerini nasıl yaşadığımızı açığa çıkarmaya çaba gösterdik. Bu sayfalar-
da hem beden politikaları ve kadın bedeni üzerindeki patriyarkal denetimle ilgili tahliller bu-
labilirsiniz, hem de beden tanıklıkları… Dosyamız, özellikle doğurganlık, cinsellik ve görüntü 
konuları üzerinde odaklanıyor ve sadece bir başlangıç.

Bedenimiz bizimdir: Cinsellik, doğurganlık, görüntü 
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Kadın bedeni, patriyarkanın, tarih boyunca çeşitli biçimlere bürünen tahakküm ve 
denetim mekanizmalarının, birbirinin üstüne yığılarak, çok katmanlı bir biçimde yo-
ğunlaştığı “yer”dir;

Kimi Batı Avrupa ülkelerinde 
1960’ların sonlarında ortaya 
atılmış, Türkiyeli feminist-
lerce de 1987 yılında sahip 

çıkılmış olan “Bedenimiz bizimdir!” 
sloganı, bugün de güncelliğini, dirili-
ğini ve yakıcılığını tümüyle koruyor. 
Hiç eskimemiş olmasının bir nedeni, 
bu sloganın, feminizmin politikaya ve 
siyaset teorisine yaptığı özgün katkıyı 
ve bu alanlardaki yıkıcılığını çarpıcı bir 
biçimde dile getirmesi. Görünüşte son 
derece basit ve herkesçe kabullenilecek 
bir gerçeği ifade eden bu sloganın 
gerisinde, politikanın o güne ka-
dar verili sayılan sınırlarını yıkan 
ve alanını yeniden tanımlayan 
bir bakış yatıyor. Bu veciz deyiş-
le, feministler bedeni politikanın 
alanına dahil ediyorlar. Bir an-
lamda “özel olan politiktir” ilke-
sinin somut olarak kadın bedeni 
bağlamındaki ifadesi bu slogan: 
Kadınların, kendi bedenlerine, 
demek ki benliklerine sahip çık-
malarını mümkün kılacak poli-
tikalar talep etmekten daha az 
bir şey söylemiyor. Dolayısıyla 
da feminizm, yöntemleri ve ön-
celikleri bakımından kendini ne 
kadar dönüştürürse dönüştürsün, 
bu slogan tazeliğini koruyacak.

Bunun da ötesinde, kadın 
bedeni, patriyarkanın, tarih bo-
yunca çeşitli biçimlere bürünen 
tahakküm ve denetim mekaniz-
malarının, birbirinin üstüne yığı-
larak, çok katmanlı bir biçimde 
yoğunlaştığı “yer”dir; bizzat bu 
denetim biçimleri kadın bedenini 
hem erkeklerin hem kadınların zihinle-
rinde anlamlandırır ve kurgularlar. Bu 
çok katmanlılığın bir örneğini verecek 
olursak: Tek tanrılı dinlerin, tıbbın ve 
psikanalizin kadın bedenine ilişkin buy-
rukları birbirinden farklıdır. Yahudilik 
ve Hıristiyanlık kadın bedenini “kötü-
lüğün/günahın” taşıyıcısı ve somutlaş-
mış biçimi olarak görüp kadından uzak 
durmayı (mutlak bekâret) vaaz ederler. 
İslam’da ise kötülük yerini “kışkırtıcı-
lığa” bırakır: Artık kadın bedeni uzak 

durulacak bir günah değil, erkeği yol-
dan çıkarmaması için mutlak bir şekilde 
denetlenecek, kapatılacak, ama tohum 
verilecek bir kaynaktır, topraktır, ana-
dır. İslamiyet öncesi Akdeniz havzası 
toplumlarının kültürleri ve İslam dini-
nin harmanlanmasıyla oluşan kültürde, 
“bekâret” günahsızlıktan ziyade “na-
musun” ve “iffetin” simgesi haline ge-
lir. Batı’da cadı avları sonucunda kadın 
bedeni üzerine öncelikli erkek egemen 
otorite konumuna yerleşen tıpla birlik-
te ise, çeşitli sıvılarıyla, âdet kanıyla, 
plasentasıyla,  “pisliğin”, mikrobun 
yuvasıdır artık bu beden. Batı tıbbı ile 
süreklilik içinde çalışan Freud, bu bede-

ne bir de haset yükler: penis hasetini… 
Ergenlikten kadınlığa geçmenin koşu-
lu, bu haseti doğru yere kanalize edip 
çocuk sahibi olmaktır: Yani klitoristen 
vazgeçip vajina ve rahmi yüceltmek! 
Bu serüvene, bilinmeyen, yani kadın 
doğurganlığı, âdet kanı ve rahim karşı-
sında duyulan kadim erkek korkusu çe-
şitli biçimlerde eşlik eder. Bu korkunun 
büründüğü en ‘modern’ biçim, kadının 
rahmi tarafından yutulma korkusudur.1

Öte yandan, doğurganlığın, bereke-

tin, toplumsal üretim açısından önem 
taşıdığı günlerden bu günlere gelinir-
ken kadın bedenine atfedilen makbul 
ölçüler de değişir. Tarım toplumların-
da ve tek tanrılı dinlerin pagan kültür-
lerle karıştığı toplumlarda günümüzde 
de geçerliliğini sürdüren, yapılı, geniş 
kalçalı, büyük göğüslü kadın, yerini, 
Batı toplumlarının sıfır bedenli kadını-
na bırakır. Anoreksi, hiç kuşku yok ki, 
kapitalizmin tüketim ve kâr hırsının ka-
dın bedenini metalaştırma dinamiğiyle 
birebir bağlantılıdır. Ama aynı zamanda 
da, patriyarkanın sanayileşmiş, kapita-
list toplumlarda kadınlara biçtiği yer ve 
değerle de yakından ilgilidir: Kadınların 

onlara reva görülen yersizliğe ve 
değersizliğe verdiği bir tepki, bir 
var olmama, yer kaplamama gü-
düsü olarak da yorumlanabilir.2 
Kısacası, dinlerin yanı sıra üretim 
tarzları da kadın bedeni üzerinde-
ki patriyarkal tahakkümün ve de-
netimin biçimlerini çeşitlendirir.

Ne var ki, bu doğrusal gibi 
görünen süreç aslında yığılımlı 
bir süreçtir: Yani kadın bedeni ar-
tık hem günahkâr, hem pis, hem 
namus simgesi, hem kutsal ana, 
hem pornografi nesnesi; hem ince 
olmak zorunda, hem de dolgun 
göğüslü ve kalçalı. Ya da hem 
Meryem hem Magdalena: yatak-
ta fahişe, mutfakta hizmetçi, sa-
londa hanım. Sevişirken, bizden 
aynı anda hem gebe kalmamız, 
hem orgazm olmamız bekleni-
yor: Oysa bunlar pek çoğumuz 
için birbirinden ayrışmış süreçler 
ve farklı organlarımızı kullanma-
mızı gerektiriyor. Hem “zarımız” 
namusumuz olarak görülüyor, 
hem bize duhul-merkezli erkek 

cinselliği tek meşru cinsellik biçimi 
olarak dayatılıyor. Hem âdet kanımızın 
pisliğinden dem vuruluyor, hem doğur-
ganlığımız/analığımız kutsanıyor. Hem 
cinselliğimizi bastırmamız, gizlememiz 
bekleniyor, hem bedenimiz fetişleştiril-
miş cinsel organlar halinde parçalana-
rak seyirlik malzeme haline getiriliyor. 
Kısacası, dinsel ya da seküler, modern-
öncesi ya da modern, kapitalizm-öncesi 
ya da kapitalist kipleriyle, patriyarkanın 
kadın bedeni üzerindeki çeşitli tahak-

Hâlâ ve yeniden: “Bedenimiz bizimdir!”

Gülnur Acar Savran

DOSYA
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küm ve denetim biçimleri birbirleriyle 
çatışıyor ve çelişiyor. Erkek egemenliği-
nin dehşet verici ikiyüzlülüğünün altın-
da yatan da, bu çok katmanlı, çatışmalı 
ve çelişkili denetim mekanizmalarının 
bir arada, eşzamanlı olarak varlığını 
sürdürmesi.

“Bedenimiz bizimdir!” sloganına 
geri dönecek olursak: Patriyarkal ta-
hakkümün bu çok katmanlı ve çatış-
malı yapısı, bu sloganın ne denli geniş 
bir ufku olduğunu ortaya koyuyor. Bu 
ufkun içinde; tecavüze karşı çıkmak ve 
doğum kontrolü aygıtlarına serbest eri-
şimi talep etmek kadar, tecavüzü müm-
kün kılanın ve bizi gebeliğe mahkûm 
edenin duhul-merkezli cinselliğin bir 
norm olarak dayatılması olduğunun if-
şaatı da var. “Bedenimiz bizimdir” de-
mek; nasıl bekâret kontrolüne olduğu 
kadar bekâret kavramının kendisine de 
karşı çıkmak ve özgür sevişme hakkını 
talep etmeyi ima ediyorsa, bir o kadar 
da, erkeklerin istediği biçimde sevişme 
zorunluluğuna karşı çıkmayı içeriyor. 
Doyumlu bir cinsellik yaşamak istedi-
ğimizi söylerken, kız çocuklara cinsel-
liğin yasak ve utanç verici bir şey ola-
rak yaşatılmasını sorguladığımız gibi 
zorunlu heteroseksüellik paradigmasını 
da sorgulamış oluyoruz. Başka türlü 
söylemek gerekirse, bu sloganın, patri-
yarkanın “modern-öncesi” denetim bi-
çimleri kadar “modern” biçimlerini de 
hedef alma potansiyeli var, çünkü bizim 
bedenlerimizde bu tahakküm mekaniz-
malarının tümü birden iş başında.

Bu söylediklerimle aslında, femi-
nist beden politikası yaparken sürekli 
olarak ikili bir bakış açısını korumanın 
önemini vurgulamayı murad ediyorum. 
Kadınların bedenleri üzerindeki bu kar-
maşık ve çelişkili tahakküm biçimle-
rinin tümünün birden içinde yer aldığı 
paradigma, cinselliği ve doğurganlığı/
üremeyi birbirine bitiştiren zorunlu he-
teroseksüellik normu. Feminist politika 

yaparken, doğal olarak, kadınları bu pa-
radigmanın sınırları içinde güçlendire-
cek ve görece özgürleştirecek çeşitli po-
litikalar öne sürmeye çalışıyoruz. Cinsel 
şiddete karşı geliştirdiğimiz politikalar; 
bekâret, namus, doğum kontrolü, kadın-
ların görüntüleri ve estetik konularında 
söylediklerimiz ve söyleyeceklerimiz 
bu türden sözler. Bunların bir bölümü 
savunmacı, bir bölümü ise kadınları öz-
gürleştirici politikalar. Örneğin bekâret 
kontrolüne karşı çıktığımızda, savunma-
cı bir konumdan söz söylerken, bekâret 
kavramının kendisine karşı çıktığımız-
da kadınların görece özgürleşmesi doğ-
rultusunda adım atmış oluruz. Beden 
politikası açısından bakıldığında, bu-
güne kadar Türkiyeli feministler olarak 
genellikle, belki de kaçınılmaz olarak, 
savunmacı bir çizgiyi sürdürdük. Da-
yağa, cinsel tacize ve tecavüze, bekâret 
kontrolüne karşı yaptığımız politikalar3 
ve fahişeleri şiddete maruz bırakan 438. 
maddeye karşı kampanya bu bağlamda 
sayılabilecek örnekler. Namus, cinsel-
lik, bekâret konusunda yazdıklarımızın 

ve sloganlarımızın bir bölümünün ise, 
bu savunmacı çizginin ötesine geçip, 
kadınların cinselliklerini özgürce yaşa-
yabilmelerinin önünü açan sözler oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Ne var ki, lezbiyen, travesti ve trans-
seksüel feministler dışında, bu paradig-
manın kendisini sorgulayan ve kadın 
cinselliğini bir ölçüde yeniden tanımla-
yan bir çizgiyi yakalayabildiğimiz pek 
söylenemez. Oysa, bekâretten tecavüze, 
doğum kontrolüne ve doğurganlığa, çe-
şitli konularda gerçek bir tahlil için bu 
yeniden tanımlamaya ihtiyacımız var. 
Örneğin, tecavüzün zorunlu heterosek-
süellikle bağlantısı kurulmadan, ikisinin 
arasındaki eşiğin böylesine kolay aşıla-
bilir oluşunu, erkeklerin “normal” sınır-
lar içinde yaşadıkları cinselliğin kolay-
ca tecavüze evrilmesini açıklamak ne 
kadar mümkün? Ya da: Duhul-merkezli 
cinsellik normunu sorgulamadan, yal-

nızca orgazm olma hakkımızı savuna-
rak ve vajinal/klitoral orgazm ikiliğini 
eleştirerek doyumlu bir cinselliğe ne 
kadar ulaşabiliriz? Orgazmın merkeze 
yerleşmediği bir cinsellik ufkuna ih-
tiyacımız yok mu? Bu örnekler çoğal-
tılabilir. Vurgulamak istediğim nokta, 
kadın bedeni ve cinselliği üzerindeki 
patriyarkal denetimin ortadan kalkması 
için yapacağımız politikalarda zorunlu 
heteroseksüelliği aşan bir perspektifi ta-
nımlamanın önemli olduğu.

Öte yandan, kadınların doğurgan-
lıklarıyla cinselliklerinin birbirinden 
tümüyle koparılmasının bir koşulunun 
da, biyolojik annelik yüceltmesinin 
aşılması olduğunu düşünüyorum. Hem 
lezbiyen, travesti ve transseksüel kadın-
ların anne olma isteklerinin tam anla-
mıyla meşru sayılması ancak o zaman 
mümkün olabilir. Hem de kadınların 
bedenleri üzerindeki erkek denetimi-
nin güçlü kalesi heteroseksüel evlilik 
ve buna dayalı aile yapısı, ancak böyle 
aşınır. Anne olmak istemek, anne olmak 
istememek, çocuk doğurmadan annelik 
yapmak, bizim önümüzdeki çeşitli ola-
sılıklar aslında… Bugün bir sanayi hali-
ne gelmiş olan yeni üreme teknolojileri 
ise, ilk bakışta bu imkânları kadınlara 
sunar gibi görünse de, bunların önemli 
bir bölümünde kadınların bedenlerini 
tahrip eden çeşitli yöntemlere başvuru-
luyor. Taşıyıcı anneler konusunu ise bir 
feminist şöyle değerlendiriyor: “Bu se-
naryo, bir sınıf kadını, hedef kitlesi ken-
di genetik soyunu güvence altına almak 
isteyen erkekler olan çocuk üretiminin, 
bazen katalogdan seçilen geçici araçla-
rına indirgemektedir.”4

Bunların yanı sıra, kadın bedeni üze-
rindeki baskı ve denetimler bağlamında 
kimi feministlerin aklına gelen başlıca 
konulardan birisi fuhuş olacaktır. Ancak 
fuhşun beden politikası bağlamında mı, 
yoksa kadın emeği çerçevesi içinde mi 
ele alınması gerektiği konusunda bü-
tün dünyada feministler arasında sıcak 
bir tartışma sürüyor. Bu tartışmanın bir 
tarafında, fuhşun her türlüsünün kadın-
lara yönelik şiddet olduğunu savunan 
feministler yer alıyor. Bu feministlere 
göre fuhşu bir emek harcama biçimi 
olarak nitelendirmek, fahişelerin maruz 
kaldıkları şiddeti, baskıyı, tehditleri ve 
gördükleri her tür zararı görünmez kı-
lar. Karşı safta yer alan feministler ise, 
fuhşun “seks işçiliği” olarak tanımlan-
ması ve cinsel emeğin, herhangi bir 
emek harcama biçimi olarak kabul edil-
mesi gerektiği görüşündeler. Bu görüşü 
savunanlar, seks işçilerinin emekçiler 
olarak örgütlenmesi ve çalışma yaşa-
mına ilişkin haklardan yararlanması 

Kadınların bedenleri üze-

rindeki karmaşık ve çeliş-

kili tahakküm biçimlerinin 

tümünün birden içinde yer 

aldığı paradigma, cinselliği 

ve doğurganlığı/üremeyi 

birbirine bitiştiren zorunlu 

heteroseksüellik normu

DOSYA



19feminist
  politika

doğrultusunda mücadele verilmesinin 
önemini vurguluyorlar. Bu teze göre, 
belirli fuhuş biçimlerini (çocuk fuhşu, 
zora dayalı çalıştırma vb.) kapsayan 
“zoraki fuhuş” ile profesyonelleşmesi 
gereken “özgür” seçime dayalı fuhuş 

arasında ayırım yapmak gerekir. Bu ku-
tuplaşmanın bir ucunda, yer yer katıksız 
bir liberalizm savunusuyla karşılaşmak 
mümkün; diğer uçta ise ahlakçılık ve 
yasakçılıkla…

Bütün bunlar, kadınların bedenle-
rinin denetlenmesinin sadece bazı ör-
nekleri. Bugüne kadar esas olarak bu 
denetimin en çıplak biçimlerine karşı 
savunmacı bir konumdan politika yapa-
bilmiş olmamız ise hiç tesadüf değil: Bu 
tahakküm ve denetimin en uç noktası 
olan kadın cinayetleri diğer biçimlerle 
eşzamanlı olarak varlığını korudukça 
da, bu konumdan politika yapmayı bir 
yandan hep sürdürmek zorunda kalaca-
ğız gibi görünüyor. 
_____________________
1- Tarih içinde kadın bedeninin değişen 

anlamları konusunda bkz., Tahire Koçtürk, 
“Kadın ve Vücudu”, YAPIT sayı 9 (Şubat-
Mart 1985).
2- Anoreksi konusunda daha geniş bilgi için 
bkz. Şahika Yüksel, “Niye Şişmanım, Niye 
İnceyim?”, KAKTÜS sayı 2, Temmuz 1988. 
Ayrıca yine anoreksi-bulimi ve genel olarak 
görüntü konusunda bkz. Pazartesi, “Beden 
Dosyası”, Ekim-Kasım 2006 içinde, Hande 
Öğüt, Ayşe Düzkan ve Melek Güneş’in ya-
zıları.
3- Bekâret kontrolünün ötesine geçip bekâret 
kavramının kendisine yönelik politika yap-
manın gerekliliğini ve sorunlarını ortaya ko-
yan bir yaklaşım için bkz. Boğaziçi Kadın 
Grubu, “‘Bekâret’e Dair” (Kasım 1992) adlı 
broşür.
4- Françoise Laborie, “Üreme Teknoloji-
leri”, H. Hirata ve diğerl. (yayına hazırl.), 
Eleştirel Feminizm Sözlüğü (çev.G.A.Savran, 
Kanat Yayınları, İstanbul, 2009) içinde.

17 Mayıs 1987: Dayağa karşı dayanışma kampanyasını 
başlatan “Dayağa karşı dayanışma yürüyüşü”. Yer: İstanbul, 
Yoğurtçu Parkı.
4 Ekim 1987: Dayağa karşı dayanışma kampanyasının 
Kariye Şenliği. Şenliğin somut hedefi, daha sonra 
kampanyanın kitabı olarak çıkacak Bağır Herkes Duysun 
için kaynak oluşturmak.
8 Mart 1988: Geçici Modern Kadın Müzesi. Yer: İstanbul 
Reklâm binası. Bağır Herkes Duysun’un tanıtımı.
28 Aralık 1988: Bekâret kontrolünü protesto için İstanbul’da 
Harita Genel Müdürlüğü’ne telgraf çekme eylemi.
11-12 Şubat 1989: 1. Feminist Hafta Sonu. “Emeğimiz, 
bedenimiz, kimliğimiz bizimdir!” şiarını eksen alan 
Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi kaleme alındı. “Cinsel 
tacize son!” kampanyasını başlatma kararı alındı.
14 Ekim 1989: Ankara’da, “Sarkıntılığa hayır!” kampanyası 
için, Kuğulu Park’ta eylem.
29 Kasım 1989: İzmir’de, “Sarkıntılığa hayır!” 
kampanyası.
Kasım 1989: İstanbul’da, “Bedenimiz bizim, cinsel tacize 
son!” kampanyası: Mor İğne satışları, “kahve ve birahane 
baskını”, BİLSAK panelleri.
Aralık 1989: Ankara’da, ABC Kitapevi’nde Ceza Yasasının 
fahişelere tecavüzü meşrulaştıran 438. maddesi üzerine 
tartışma. 
1990 başları: Ankara’da Kızılırmak Sinemasında Sanık 
filminin özel gösterimi ve tartışma: Tecavüzle ilgili ilk 
kamuya açık etkinlik.
24 Ocak 1990: İstanbul’da, 438. maddeye karşı, Zürafa 
sokağı eylemi.
Mart 1990: İstanbul’da 438.maddeye karşı yürüyüş.
3 Kasım 1990: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kuruldu. 
20 Kasım 1990: 438. madde iptal edildi.
24 Kasım 1990: Cemil Çiçek’in “düdük gibi”, “flört 
fahişeliktir” lafına karşı, Beyoğlu’nda düdük çalma 
eylemi. 
Ekim 1991: Kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmek ve 
şiddete uğrayan kadınlarla dayanışmak amacıyla Ankara 
Kadın Dayanışma Merkezi kuruldu

Kasım 1992: Boğaziçi Kadın Grubu bekâret kavramını 
sorguluyor; “Bekâret”e Dair başlıklı bülteni çıkarıyor; 
TÜYAP’ta stant açılıyor.
Mart 1993: Bosna’da yaşanan tecavüzlere karşı bildiri ve 
duvar gazetesi. 8 Mart’ta “Tecavüz’e hayır!” sloganı ile bir 
araya gelen feministler Beyoğlu’ndaki bir sokakta stant 
açıp açık hava etkinliği düzenlediler.
2 Mayıs 1993: Türkiye’de kadınların şiddete karşı 
mücadelesi sonucu kurulan ilk sığınak olan Ankara Kadın 
Dayanışma Vakfı’nın sığınağı açıldı.
1 Nisan 1995: Pazartesi dergisinin ilk sayısında, sevgilisi 
ve sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından şiddet ve tecavüze 
maruz bırakılan Güneş K.’nın öyküsü kapak yapılıyor: 
Güneş’le dayanışmaya çağrı…
23 Eylül 1995: Kadın Hareketi’nin ikinci sığınağı olan Mor 
Çatı Kadın Sığınağı açıldı.
Ekim 1995: Kumkapı’da annesinin cinsel saldırıya 
uğraması üzerine bir kişiyi öldüren Zeynep Uludağ ile 
dayanışma için davası izlendi. Zeynep bu davadan 6 yıl 8 
ay ceza aldı.
1996: Yıl boyunca, Kürt kadınların maruz kaldıkları taciz 
ve tecavüzler gündeme getiriliyor.
Mayıs 1996: Genelevde çalışan kadınlar sigorta ve sendika 
hakkı için harekete geçiyorlar.
Kasım 1996: Anayasa Mahkemesi, erkeğe “ihanet hakkı” 
tanıyan 441. maddeyi iptal etti.
Kasım 1997: İstanbul’da, “Aile içi Şiddeti Önleme 
Yasası”nın bir an önce çıkarılması için kampanya başlatıldı. 
Kampanya’nın bileşenleri: Bağımsız kadınlar, 8 Mart Kadın 
Platformu, Evde Çalışan Kadınların Örgütlenme Girişimi, 
Feminist Kadın Çevresi, Jiyan Kadın Kültürevi, Özgür 
Kadın Derneği, Kürt Kadav, Jujin dergisinden kadınlar.

__________________

Yararlanılan Kaynaklar
Stella Ovadia, “Çok imzalı ve çok öznel bir kronoloji 
denemesi”, Birikim, sayı 59, Mart 1994.
Şirin Tekeli, “Kısa Kronoloji”, 75 yılda kadınlar ve erkekler, 
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Ekim 1998.

Tarihsel kökler: İlk on yıldan örnekler…

Kadın bedeni artık hem 

günahkâr, hem pis, hem 

namus simgesi, hem

kutsal ana, hem pornografi 

nesnesi; hem ince olmak 

zorunda, hem de dolgun 

göğüslü ve kalçalı

DOSYA



20 feminist
  politika

Simone de Beauvoir’ın İkinci 
Cins adlı kitabı, feminizm 
dendiğinde pek çok insanın 
aklına gelen ilk metinler-
den biri; kadınlık durumu 

ve kadın bedeni üzerine bir başyapıt. 
Simone’la uzlaşsalar da uzlaşmasalar 
da feministlerin es geçemeyeceği bir re-
ferans noktası. Ankara’da FeministBiz 
oluşumu içerisinde bulunan bir grup ka-
dın, bu ünlü kitabı okumak ve feminiz-
me sil baştan giriş yapmak amacıyla bu 
yaz bir araya geldik. Kendimize Femi-
nist Kitap Kurdu dedik ve İkinci Cins’in 
ilk cildi ile toplantılarımıza başladık.

İkinci Cins’i birlikte okumak ve bu 
süreçte deneyimlerimizi paylaşmak, 
kendimizi - bedenimizi tanımamıza 
yardımcı oldu ve bizi dönüştürdü. ‘Ka-
dın neden ikinci cins?’ ve ‘Neden hâlâ 
ikinci cins olmayı kabulleniyor?’ soru-
ları çerçevesinde, Beauvoir’ı okumak, 
kadınlık tarihini aydınlatmak anlamın-
da dev adımlar atan bir kadını okumak 
demek. Varoluşçu felsefeci için, ne ka-
dının anatomisi, ne psikolojik sebepler, 
ne de tarihsel materyalizmin verileri 
kadının ikincil konumunu açıklamaya 
yeterli. Beauvoir’a göre temel problem, 
erkek ve kadın arasında kurulan ve er-
keğin varoluşunu ortaya koymasında 
birincil öneme sahip olan iktidar ilişkisi. 
Bu ilişkide erkeğin bilinçli bir “öteki”ye 
ihtiyacı var ki “kadın” bu ihtiyacı kar-
şılıyor. İşte tarih boyunca yaşanan bu 
ben-öteki çatışması, erkeğin kadın üze-
rindeki hâkimiyetiyle sonuçlanıyor. 

 ‘Cinsel Yaşama Giriş’ bölümüne 
geldiğimizde, kitabın, özgürleşmeyi 
savunan genel yapısının aksine, cinsel-
likte kadının pasif kalarak mutluluğu 
yakalayabileceği görüşüyle karşılaştık. 
Burada Beauvoir, diğer bölümlerde 
sıkça eleştirdiği Freud’un kadın cin-
selliğiyle ilgili kurgularını kabul etmiş 
görünüyordu. Yazara göre (1993: 362) 
cinsel ilişkide erkeğin görevi ‘almak’, 
kadınınki ‘vermek’ti, çünkü kadının, 
erkeğin penisine denk gelen bir cinsel 

organı yoktu. Doğal bir cinsel ilişki 
erkeğin orgazmı ve boşalmasıyla son-
lanmalıydı. Kadın, bir erkekle seviş-
mekten zevk almak istiyorsa çocukluk 
dönemindeki klitoral merkezli cinselliği 
terk edip vajinal cinselliği kabul ederek 
‘gerçek’ bir kadın olmalıydı. Kadın ok-
şanan, içine girilen; erkekse etkin bir 
biçimde enerji harcayandı. Ve ‘Gerçek 
cinsel olgunluğa, ancak sarsıntı ve zevk 
içinde kendini etleştirmeye razı olan ka-
dın erişebilir’di (1993: 377), yani kadın 
erkeğe boyun eğerse cinsellikten zevk 
alırdı. Beauvoir’ın düşüncesine göre, 
erkek cinselliği doyuma eren ve sürek-
siz bir cinsellikken kadın, doygun değil, 
yorgundu.

Erkek, cinsel ilişki sonrası yatakta 
yegâne varlık olmak ister; bu nedenle 
kadına ‘Nasıl iyi miydi?’ sorusunu so-
rar. Kendisini yücelten, özne konumuna 
yükselten ve egosunu okşayan bu soru 
ile erkek, kadını sadece kendisinin etkin 
olduğu bir cinsellik içinde pasif şekilde 
zevk verilen nesne konumuna koymak 
ister. 

Kadınlar cinsellikte erkeklerin gör-
mek istediği kadar pasif mi gerçekten? 
Neden pasiflikte mutluluk arayalım ya 
da klitoral orgazmdan vazgeçelim? Ka-
dın cinselliği doyumsuz mudur? İkinci 
Cins’teki kadın cinselliğine dair iddi-
aları konuşurken bu sorular zihnimizi 
meşgul etti ve gördük ki her birimiz için 
yanıtlar farklı. İşte bu yazıyla orgazmı 
nasıl bildiğimizi sizlerle paylaşmak is-
tedik.

Ve sözü kadınlara bıraktık. 1

..........
“Ne klitoral orgazmın ne de vajinal 

orgazmın fanatizmini yapanları anlaya-
bilmiş değilim. Genel olarak neden or-
gazm cinselliğin hedefi olsun ki? Bence 
zevk ve orgazm birbirinden ayrı düşü-
nülebilecek iki kavram.

Cinselliğe doyduğum anları ‘or-
gazm’ diye tanımlarsam, cinsel isteğin 
ve hazzın bittiği o rahatlama anlarını 
ben pek sevmiyorum. Zaten seks daha 
iyi olduğunda, doyuma ulaşmak yerine 
daha çok istediğime göre bir terslik ol-
malı?! Orgazma neden bu kadar vurgu 
yapıldığını ve kadınların neden zevk 
alsalar bile kendilerine ‘acaba orgazm 
oluyor muyum?’ diye sorup kaygılan-
dıklarını uzun süre düşündüm; aklıma 
gelen tek cevap şu oldu: Erkeğin cinsel 
gücü kadınınkinden daha az olduğu için 
sürekli cinsellik isteyen kadınlardansa, 
orgazma şartlanmış, orgazmı amaçla-
yan ve isteyen kadınlar, erkekler için 
daha baş edilebilir olsa gerek.”

..........
“Bedenim: Sadece benim, tabusuz. 

Sevgi dışında hiçbir şeyin ona hükmet-
mesine izin veremem. Yanımdaki be-
den, aşık olduğum kadının bedeni; öteki 
değil, baskın değil, varlığını kanıtlamak 
için yanıbaşımda değil. Bağımsız bir 
alışveriş hiç değil. 

Sevişmelerim: Sadece bana ait, ön-
yargısız. Öğretilmişliklerin, vajinal şart-
lanmışlıkların, erk zorlamalarının çok 

Simone de Beauvoir’ın cinselliğe dair 
düşündürdükleri ya da orgazmı nasıl bilirdiniz? 
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ötesinde. Bedenden bedene benzer bir 
sıcaklıkla, benzer okşayışlarla, benzer 
sarsıntılarla saçılan bir bitimsizlik... 

Orgazm: Bir hedef, bir son, bir zo-
runluluk değil. Küçücük bir anlam, kı-
sacık bir an sadece. Olmasa ne çıkar? 
Ona giden yol güzel; kalp çarpıntılarıy-
la, kesilen soluklarla, ıslanan dudaklar-
la... Aslolan yanımdaki kadının kokusu, 
teni, içinde kaybolduğum/dağıldığım 
yumuşaklığı. Dokunduğum sevgi, o 
tenden bana akan arzu ve bedenimden 
taşan ferahlık... Aslolan o kadifeliğin, o 
pırıl pırıl gözlerin, o iç yakan gülüşün 
sahibine duyduğum hayranlık, tutku ve 
güven... “Belki de orgazmların en hari-
kuladesi beynimin tam orta yerinde.”     

..........
“Henüz kendi aramızda bile konu-

şamamışken, bu durumu kaleme almak, 
daha çok insanla paylaşmak çok daha 
zor oldu benim için. Kendi orgazmımı 
nasıl cümle haline getiririm diye çokça 
düşündüm. Kendime sormadan da ede-
medim; bu durum senin için ne, haya-
tının ne kadarında diye. Ortaya çıkan 
cevap ise ‘ben bu durumu kendime dahi 
söyleyememişim, anlam yüklememişim, 
önemsememişim.’ Gerçekten önemli 
değil mi bilmem ama benim orgazmıma 
yüklediğim anlam duygusal. Beynimde 
başlattığım, tensel temasın, öpüşüp, ok-
şanmanın aslolduğu bir duygu durumu. 
Zevk almak istediğimde hem klitoral 
hem de vajinal zevk alabiliyorum. Sö-
zün özü beynim bedenime yol gösteri-
yor. İstersem çok şey, istemezsem hiçbir 
şey. Şu zamanda hissettiklerim, orgaz-
mıma yüklediğim anlam bu; yarın ne 
olur bilemem...”

..........
“Ortaokul çağlarında klitoral böl-

gem çok kaşındığında daha çok kaşı-
mak isterdim, taa ki iç geçirip rahat-

layana kadar. Bu kaşınma ayın belirli 
günlerinde düzenli olurdu, özellikle 
reglimden birkaç gün önce. Bu kaşın-
maların bedenime bir rahatlama getir-
diğini farkedince belirli günlerin dışın-
da da bu kaşınmalarıma devam ettim. 
Lise yıllarında sevgililerimle öpüşmeler 
koklaşmalar oldu tabii, ama aynı hazzı 
vermezdi; neden olduğunu anlamazdım 
ama üzerine de çok düşünmemiştim. 
Zaman geçtikçe sevgililerim olmaya 
devam etti. Ve aslında vücudumda bir G 
noktam olduğunu ve sevgilimin klitori-

simle oynamasından çok hoşlandığımı 
farkettim. Orgazm olunca kaslarımın 
gevşediğini, tüm vücuduma bir titreme 
geldiğini ve klitorisimin patlayacakmış 
gibi şişip sertleştiğini gördüm. Vücudu-
mun bir sıvı salgıladığını, hatta sevişme 
sırasında defalarca bu sıvının geldiğini, 
sonra defalarca rahatlayabildiğimi ve en 
uç orgazmımda hıçkıra hıçkıra ağladığı-
mı farkettim. Her geçen gün orgazmımı 
daha iyi tanımlayabiliyor ve orgazm ol-

mayı seviyorum.”
..........
 “Vücudumda, ama özellikle vajinam-

da artan dozda bir duyarlılık, heyecanla 
ve yetinmezlik hissiyle birleşen ve artan 
kalp atışlarımın eşlik ettiği, bedenim ve 
ruhumla algıladığım tüm duyuların sa-
dece o ana, o dakikaya odaklanmasıyla 
hızlanan kasılmalar ve kasılmaların beni 
ulaştırdığı, her şeyin bittiği, tamama er-
diği, bedenimdeki tüm yüklerin, olum-
suzlukların dışarı atıldığı bir sonsuzluk 
anı. Orgazm benim için dünyadaki her 
şeyden uzaklaşma anı. Bedenim ve ru-
humun sonsuzla bütünlüğü. Kendime en 
yakın olduğum ve kendimden arındığım 
an. Bazen daha kısa, bazen daha uzun, 
bazen daha yüzeysel bazen vücudumun 
her santimetrekaresi ile yaşadığım bir 
zaman dilimi. Ardından gelen yoğun bir 
bitkinlik ve ötelenmişlik hissi ya da tatlı 
bir çakırkeyiflilik. 

Erkeklerle cinselliğimi ‘salt pasif 
bir nesne’ olarak yaşamıyor olmaktan 
memnunum. Klitoral veya vajinal, fark-
lı hazlar ama neden seçim yapmak zo-
runda olayım? Vajinanın sahip olmaya 
elverişsiz bir organ olduğu iddiası ise 
bence tamamen safsata.” 

..........
“29 yaşına kadar ‘bedeni’ kendisin-

den başka bir şey-miş gibi yaşamış bir 
kadın olarak, bedenine dokunmayı, be-
deni ile oynamayı, kendisini okşamayı 
çok geç deneyimlemiş bir kadın olarak 
‘orgazm’ dendiğinde düşünüyorum… 
Yıllar boyu kilolu olduğum için ‘beğe-
nilmediğim, çirkin olduğum’ bilgisi ile 
yaşadım. Kilolu olduğum için kimsenin 
sevişmeyi tercih etmeyeceğini sandım. 
Sanmadım, bunu öğrettiler. Yıllar boyu 
‘beğenilmek, güzelleşmek, tercih edilen 
olmak’ için kustum… Kustukça kilo 
verdim, kilo verdikçe ‘tercih edilen, be-
ğenilen’ oldum. Böyle böyle bir insana 
dokunabilmeyi/onu hissedebilmeyi iş-
kenceye dönüştürdüler… Beni incitme-
yecek hayali sevgililer yarattım, gece 
aslında yalnız olduğum yatağımda o ha-
yali sevgililerle seviştim yıllar boyu…

Sevmek başka bir şeydi… Sevdiği-
nin tenine dokunmak, kokusuna sürün-
mek, terine sarılmak… Orgazm ‘haz’sa 
eğer; koku ve ten bana bu hazzı yaşa-
tabiliyor. Orgazm anlık, etkisi çok kısa 
süren, bencil bir haz kaynağı… Oysa 
dokunmak, koklamak, sarılmak iki ki-
şilik…” 
______________
1 Noktalar ve tırnak işaretlerini, sözün her defa-
sında başka bir kadına geçtiğini göstermek için 
kullandık.

Bedenim: Sadece benim, ta-

busuz. Sevgi dışında hiçbir 

şeyin ona hükmetmesine 

izin veremem. Yanımdaki 

beden, aşık olduğum 

kadının bedeni; öteki 

değil, baskın değil, 

varlığını kanıtlamak için 

yanıbaşımda değil. Bağısız 

bir alış-veriş hiç değil
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Genel kabule göre, cinsel 
birleşme, heteroseksüel 
ilişkinin en son ve vazge-
çilmez durağıdır ve ondan 

öncesi ‘ön sevişme’ olarak tanımlanır. 
Asıl sevişme, erkeğin ‘erkekliği’ni ka-
nıtlamasıyla kendini gösterir/sona erer. 
Vajinismus (cinsel birleşmeye gireme-
me durumu) bir sorundur, çünkü cinsel 
birleşmenin önünde bir engeldir. Yıl-
larca evli olmasına rağmen bir kadın 
‘vajinismus sorunu’ yaşıyorsa, bekâret 
zarın yırtılmasıyla bir tutulduğundan, 
‘bakire’dir gözümüzde.(1) Bu yazıda da 
bizim derdimiz, Türkiye’de vajinismu-
sun ele alınması üzerinden genel cinsel-
lik algımızdaki (akademik çevrelere de 
kuvvetle sızan) heteroseksist/heteronor-
matif (cinsiyetçi) dili/rejimi bir parça 
deşifre etmek. 

Türkiye’de, karşılaşılan vajinismus-
lu kadın vaka sayısı –görece- oldukça 
yüksek. L. Valins’in yaptığı değerlen-
dirmede İngiltere’de vajinismusun gö-
rünme sıklığı yüzde 0.17 (1992) iken, 
C. Keçe’ye göre bu oran Türkiye’de 
onda bir (2007). Bu durum, Türkiye’de 
vajinismus üzerine çok konuşulmasını 
anlaşılır kılıyor. Ancak cinselliğin üze-
rinin ayıplarla yasaklarla örtüldüğü bir 
ülkede bir çok jinekoloğun, psikiyatrın 
vajinismus üzerine fikir beyan ediyor 
olması başka şeylere –de- işaret ediyor. 
Biz vajinismusun revaçta olmasını te-
melde şöyle sorunsallaştırıyoruz: Evet, 
vajinismus vakalarına sık rastlandığı 
için üzerine konuşulması doğal ama 
yine de bu durum üzerinden cinselliğin 
kamusal alana taşınma biçiminde bir 
sorun var. Türkiye’de cinsellik genelde 
ancak medikal otoriteler tarafından ve 
işlev bozuklukları altında ele alındığın-
da kamusal alanda da tartışılabilecek 
hale geliyor. Normal ve mutlu bir cinsel 
yaşam için vajinismusun aşılması gerek-
liliği üzerine yapılan vurgu ve tedavisi 
konusundaki ısrar, cinselliğin yalnızca 
birleşme olduğu sürece ‘sağlıklı’ olarak 
tanımlandığının ve o noktadaki sorunla-
rın ele alınmaya değer olduğuna inanıl-
dığının bir göstergesi. 

Vajinismus genellikle şu asli sorular 

gözden kaçırılarak konuşuluyor: Vaji-
nismusun bu ülkede –Avrupa ülke-
lerine nazaran- daha sık görülme-
sinin nedeni ne? Ve daha fazla 
önemseniyor olmasını yalnızca 
sık görülmesine bağlayabilir 
miyiz? Bu sorulara yanıt ver-
meye giriştiğimiz ilk anda çı-
kan yanıtlar -klişeleşmiş yanıt 
vermekten imtina etsek de- 
erkek egemen dilin/mekaniz-
manın işleyişine ve dayatma-
larına işaret etmeye itiyor bizi: 
Kadınların evlilik öncesi cinsel 
birleşme yaşaması yasaktır ve ka-
dınların bekâretlerini korumaları 
yönündeki baskı bu nedenle yo-
ğundur ve olağanlaştırılmıştır. Bekâret 
üzerindeki bu hayalet, ‘resmi’ birleşme 
aşamasına gelindiğinde kendisini, ka-
dının geri çekilme refleksiyle gösterir. 
Bu coğrafyada cinsel birleşme yaşa-
maktan korkan kadın sayısı bu yüzden 
daha fazladır. Ancak kendi bedenlerini 
tanıyamamanın bedelini, cinselliği bir 
şekilde tanıdıklarında ondan zevk ala-
mama ile ödeyen, ama cinsel birleşme 
yaşamış olan neredeyse bir o kadar ka-
dının çok daha az dile gelmesi, vajinis-
musun bu denli dillendiriliyor olmasının 
nedeninin salt vaka sıklığı olmadığının 
açık kanıtıdır. Vajinismus, doğurganlığı 
engellediği ve birleşme ile endekslenen 
erkek cinselliğini ketlediği için sorun 
addedilmektedir ve bu nedenle de ‘nor-
mal’ cinsel hayatın önündeki bir engel 

olarak medikal çevrelerin ‘çözüm öneri-
leri’ bombardımanına uğramaktadır. 

Son söz yerine
Kadınlar olarak cinselliğimizi, be-

denimizin erkek cinselliğinin kodları-
na uygun biçimde kullanılmasına izin 
vererek yaşamamız, ihtiyaçlarımızı 
tanımamızın ve onlara yönelik hareket 
etmemizin önünde temel engel. Tüm bu 
bombardımanın ortasında kendi bedeni-
mizi tanıma, kendi isteklerimizi anlama, 
kendi taleplerimizi üretme ve dillendir-
me noktalarında yol kat edebildiğimiz 
sürece, cinselliğimiz üzerindeki ‘söz 
hakkı’nı elde etmeyi/sahiplenmeyi de 
başarabileceğiz. 
_________________
Kaynakça :
Irigaray, Luce (1985). “The Sex Which 
is not One” The Sex which is not One 
içinde. Luce Irigaray, Catherine Porter, 
Carolyn Burke (ed.) Ithaca: Cornell 
University Press. 
Keçe, Cem (2007). Vajinismusun Üs-
tesinden Gelmek. İstanbul: Cinsel Tıp 
Enstitüsü Yayınları.
Valins, Linda (1988). When a Woman’s 
Body Says No to Sex: Understanding 
and Overcoming the Blocks to Interco-
urse. Great Britain, Asgrove Press Limi-
ted. 
(1) Sevişmenin cinsel birleşmeyi içer-
meyen hiçbir biçimi son kertede cin-
sellik değildir bu algıda. Eşcinsel kadın 
çiftlerin gerçekte sevişmediklerine dair 
genel kanının altında da bu ön kabulün 
olduğunu rahatlıkla öne sürebiliriz.

Vajinismus: Neye engel, kim için bela?
Vajinismusun bu ülkede – Avrupa ülkelerine nazaran – daha sık görülmesinin sizce 
nedeni ne? Ve daha fazla önemseniyor olmasını yalnızca sık görülmesine bağlayabi-
lir miyiz? 

Neslihan Şen 
Çiğdem Şimşek
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Cinsel kimliğimizin (46XX 
kromozomlu genetik kod) 
üzerine iki-dört yaşlarında 
cinsiyet kimliğimizi (“ben kı-

zım”) kurarız. Bunun dış dünyaya ifade-
siyse ‘cinsel rol’ ile olur. Sosyal-kültürel 
çevremiz tarafından sürekli pekiştirilen 
basmakalıp norm ve beklentiler (etek 
giymek, bebekle oynamak vb), rastlan-
tısal ve planlanmamış, öğrenmeyle ka-
zanılan deneyimlerle sarmallanır. Ve biz 
‘kadın oluruz’. (Bu dergiyi okuma şan-
sımız olduysa da feminist bir kadın:))

Çoğumuz cinselliğin iyi ele alınma-
dığı ortamlarda yetiştik. Fazla ve erken 
bilgi vererek çocuğun mahremiyetinin 
ihlal edildiği; cinsellik diye bir konu 
yokmuş gibi davranılan; bedenin keş-
finin yasaklandığı; kafa karıştırıcı me-
sajların verildiği ailelerde. Cinsel istis-
marda ise cinsel bilgi ve keşif orantısız 
gelişir. Bundan sonra güvenmede zor-
luk, yersiz utanç ve suçluluk duyguları 
yüzünden cinsellik olumsuz çağrışımlar 
uyandırır.

İnsanlar niye seks yapar? 
Kadınlığını/erkekliğini kanıtlamak 

için. Bekâretten kurtulmak için. Yakın-
lığımızı ifade etmeye dilimiz dönmediği 
için. Rahatlamak için. Birilerini tanımak 
için. İyi zaman geçirmek için. Üremek 
için. Daha önce birileri bizi reddettiği 
için. Birini memnun etmek için. Sevgi-
limize hayır dersek onu kaçıracağımız 
için. Hayır dersek kaba güç kullanılaca-
ğından korktuğumuz için, vb. BAZEN 
DE cinsel arzuları olduğu için…  

Hangi sıklıkta cinsel ilişki kurdu-
ğumuz, cinsel ilişkiyi kimin başlattığı, 
mastürbasyon, “ön sevişme”ye ne kadar 
zaman ayrıldığı, cinsel birleşme olup ol-
madığı, ne kadar sürdüğü, cinsel ilişki 
sırasında- zevk, heyecan, korku, ağrı, 
iğrenme, utanma ya da suçluluk -ne 
hissedildiği, nefes ve nabızda artma ve 
cinsel organda ıslanma olup olmadığı, 
doyuma ulaşılıp ulaşılmadığı gibi soru-
lara verdiğimiz yanıtlar, cinselliğimizi 
yaşayışımızın fotoğrafını çeker.  

Arkadaşlarımızın kişisel bilgilerini 
bize güvenle aktardığını hissediyor mu-
yuz, insanlara neye ihtiyacın var diye 
soruyor muyuz, sıramızı bekleyebiliyor 
muyuz, korktuğumuzu ifade ediyor mu-

yuz, yoksa tartışıp emirler mi veriyoruz? 
Dokunmak ve sevgi birbirini hatırlatır 
mı bize? Beğendiğimiz biriyle el ele tu-
tuşunca kendimizi güvende hisseder mi-
yiz? Aşk yapmanın sesi, kokusu, tadı ve 
görüntüsünden hoşlanır mıyız? Bu soru-
ların yanıtları birini nasıl sevdiğimizin 
resmini çizer.

Klasik psikiyatrik tanı kitaplarına 
göre sevişmenin de aşamaları ve bir 
döngüsü var: Cinsel istek, uyarılma, or-
gazm ve çözülme. Bu dört evrenin birin-
de sorun olunca, döngü sekteye uğrar, 
bir sonraki evreye geçemeyiz. Bu dön-
güde ‘cinsel birleşme’ şart değil.  

Batılı kadınlarda en sık yardım ara-
nan cinsel sorun, sevişmekten zevk 
alamama. Ülkemizdeyse “vajinismus”; 
kasılma nedeniyle cinsel birleşme ku-
ramama. Bu sorunlardan musdarip ka-
dınlar genelde ‘hanım hanımcık, maz-
but, iyi aile kızları’dır. Ancak tersine 
bir baskı söz konusu olduğunda, bekâret 
‘pranga’sından kurtulmaya çalışan ‘en-
telektüel, uçuk’ kadınlarda da görülebi-
lir. Vajinismusun uyarılma ve orgazm 
zorluğuyla birlikte bulunması gerekmez, 
hatta anorgazmi nadirdir. Bu kadınların 
çoğu cinsel yaşam ve evliliklerinden 
memnundur. 

Kadın cinsel sorunları yıllarca ‘friji-
dite’ (frijit=soğuk, duygusuz kadın) adı 
altında ele alınmış. Her tür ketlenme için 
‘torba’ tanı işlevini görmüş olan bu de-
yim, kadın cinsel yaşantısının ayrı ayrı 

evrelerde bozulabileceğini gizlemiş. 
Ayrıca, cinsel tutukluk yaşayan kadın-
lar soğuk ve erkeklere düşmanmış gibi, 
yanlış ve aşağılayıcı bilgi vermiş.  

Cinsel yaşamın doyumluluğu sadece 
cinsel “işlev bozuklukları”nın varlığına 
ya da yokluğuna dayandırılamaz. İliş-
kinin cinsel ve cinsel olmayan yönleri 
bunu belirler. Yani herhangi bir cinsel 
“işlev bozukluğu” olmayan biri cinsel 
yaşamını doyumsuz, bir “işlev bozuk-
luğu” olan başka biri ise doyumlu ola-
rak yaşayabilir. Bir çift genel olarak 
ilişkisinde mutluysa bir cinsel “işlev 
bozukluğu”nu da daha hoşgörüyle kar-
şılayabilir, yardımsız da çözebilir.   

Son olarak, hepimizin en 
azından birkaçını kaçınıl-
maz olarak paylaştığı ‘cinsel 
mitler’i sıralayalım: 

Mastürbasyon cinsel güce zarar ve-
rebilir. Cinsel ilişkiyi erkek başlatmalı 
ve yönetmelidir. Cinsel ilişkiyi başlatan 
kadın ahlaksızdır. Erkek cinsel ilişkiyi 
her zaman ister ve buna her zaman ha-
zırdır. Erkek de kadın da eşinin cinsel 
isteğini reddetmemelidir. Cinsel ilişki, 
cinsel birleşme demektir. Tüm dokun-
malar cinsel ilişki ile sonlanmalıdır. 
İyi bir cinsel ilişki mutlaka orgazmla 
sonlanmalıdır. İyi bir cinsel ilişkide eş-
ler birlikte orgazm olmalıdır. Birbirini 
seven eşler, cinsel ilişkiden nasıl zevk 
alacaklarını da bilirler. Cinsel birleşme 
için en doğal pozisyon, erkeğin üstte 
olmasıdır. Cinsel ilişkide neyin normal 
olduğuna dair belirli ve kesin kurallar 
vardır. Sevişme hakkında düşünmek 
ve konuşmak, doğallığını bozar. Klito-
ral orgazm olan ama birleşme sırasında 
orgazm olamayan kadınlar olgunlaşma-
mıştır. Eşcinsellik bir psikiyatrik hasta-
lıktır, tedavi edilmelidir. Eşcinsellerin 
çok fazla psikiyatrik sorunları vardır. 
Eşcinsellik doğaya aykırıdır. Eşcinsel-
ler, uzun süreli ve doyumlu beraberlik-
ler kuramaz. 
_______________
Kaynakça:    
-Prof. Dr. Arşaluys Kayır, Prof. Dr. Do-
ğan Şahin, Kadın Cinselliği ve Cinsel 
İşlev Bozuklukları, Ege Psikiyatri Sü-
rekli Yay. Cilt 3 Sayı 1 İlkbahar 1998.  
-“Cinsel Eğitim”, Tedavi ve Araştırma 
Derneği (CETAD) ders notları 

Sev-iş-mek
Yemek yemek, su içmek, uyumak, tuvalete gitmek, yürümek, konuşmak, gülümsemek gibi 
sevişmeyi de öğreniriz; belki de bildiğimizin farkına varırız. Ama nedir o? 

Suzan Saner

DOSYA
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Kendimde, menopozla ilişkilendirdiğim bir durum tespiti yapıyorum: Cinselliğe hiç-
bir ilgim kalmadı. Başkalarında da böyle bir durum var mı diye merak ediyorum, ama 
sormaya çekiniyorum

Çok sıkılıyordum. Güne sıkın-
tıyla başlıyor, sıkıntıyla bitiri-
yordum. İşyerindeki her şey-
den herkesten sıkılıyordum... 
Kimseyle konuşmak iste-

miyordum. Ama konuşuyordum tabii. 
İçimden geçenleri söylemeden. Sanki 
hiçbir şey yokmuş gibi. Gözüm saatte, 
eve gelmeyi bekliyordum. Ha, eve ge-
lince bir şey değişiyor muydu, hayır. 
Çocuğu al, alışveriş yap, yemek hazır-
la... Bir yığın koşuşturma. Yapılacaklar 
bitince iyice yorgun ve sıkkın; yattığım 
yerde de uyuyamıyordum. En sonunda 
bu durumun adı konuldu: majör depres-
yon. 

Bir ay hastanede yattım. Bir yıl sü-
ren bir ilaç tedavisi de gördüm. Dep-
resyon tedavisi sırasında verilen ilaçlar 
hormonal dengeyi bozmuştu. Çok sık 
ve uzun süren regl dönemi yaşıyordum. 
Bu düzensizliği düzeltmek için de baş-
ka ilaçlara başlandı. Premenopoz diyor-
du doktor. Ama daha 42 yaşındaydım. 
Menopoza ortalama 50 yaş civarında 
giriliyordu. Gerçi daha genç yaşlarda da 
girilebiliyormuş, ama genelde bunlar is-
tisna olarak kabul görüyordu. 

Bir süre ilaçlarla durumu kontrol al-
tında tuttuk. Ben bir şey yapmıyordum. 
Doktorun lafıydı bu. Kuzu kuzu onun 
dediklerini yapıyordum. Şu gün kan 
ver, şu gün gel ultrasona gir vs... Bir iki 
sene regl düzene girdi gibi oldu. Ama 
yine asileşmişti. Bu sefer gecikmeler 
başlamıştı. Bu süreçte eşimden boşan-
mıştım ve bir ilişkim olmadığı için bu 
gecikmelerden korkmuyordum. Hamile 
değildim nasıl olsa. Ne zaman olursa ol-
sun diyordum. Ama bir yandan da me-
nopoz için daha erken; niye böyle olsun 
diyordum.

Menopozdan korkuyordum aslında. 
Annemden dolayı. Bu işin anneler ve 
kızlarında benzer gelişme gösterdiğini 
biliyordum. Annem çok sıkıntılı geçir-
mişti. Hatta kaç yıl oldu, geçirdi bitti di-
yemiyorum. Soğuk kış günlerinde, ço-
rapsız ayaklarını görünce şaşırıp kalır-
dık. “Ne çorabı, ben yanıyorum” derdi. 
Daha önce, hiçbir belirti olmaksızın pat 
diye kalp krizi geçirdi. By pass yapıldı. 
Hiç ağzına sigara koymayan annemin 

dört damarı değiştirildi. Ne zalimdi iyi-
leşme süreci. Peşinden nodül ameliyatı 
oldu. Vücudu koruyan östrojen hormo-
nu tükenince çeşit çeşit hastalıklar ka-
pıdaydı. 

Bu korkularla tekrar kadın doğum-
cuların yolunu tuttum. Yine çilekeş has-
tane gidiş gelişleri, kan tahlilleri, mua-
yeneler... Doğum kontrol haplarına baş-
landı, regl düzene girsin diye. Önceleri 
bir tane içiyordum. Yetmedi, günde iki-
ye çıktı. Sonra yine yetmedi. Bir ay regl 
oluyorum, sonra yok, olmuyor. Olmazsa 
olmasın, ama iş reglle bitmiyor. Şu sı-
cak basmaları felaket. Gece terlemeleri, 
sırılsıklam uyanmalar... Evde yine ney-
se, işyeri bir kâbus. Yemekhane sıcak, 
yemekler sıcak, karşımda erkek iş arka-
daşlarım, daha masaya oturur oturmaz 
kan ter içinde kalışım ve utanmalar... 

Tahlil, muayene, vs bir yığın elden 
geçmelerden sonra hormon kullanmaya 
karar verdik. Risk çok fazla, doktorum 
da ben de biliyoruz. Ama yaşam kalitem 
de önemli. Doktor diyor ki bana, “Sen 
eğitimli bir kadınsın, büyükşehirde ya-
şıyorsun, herhangi bir şey olursa atla-

mazsın, sık sık kontrole gelirsin.” “İyi 
tamam, içelim bakalım” diyorum. 

Hormona başlar başlamaz hiçbir şi-
kayetim kalmadı. Ne sıcak basması ne 
bir şey. Müthiş rahatlık, çok mutluyum. 
Ama bu mutluluk sadece iki ay sürüyor.

Hormonu takip için kontrole gidiyo-
rum. Bu arada kanamam var. Doktora 
söylüyorum; ama bir şey söylemiyor. 
Kanama kesilmeyince tekrar gidiyo-
rum. Bu sefer bana kızıyor, “Niye söy-
lemedin” diye. Halbuki söylemiştim. 
“Hormonu kesiyoruz” diyor. Aman 
etme, kesme diyorum. Olmaz diyor. 

Alçak bir miyom, rahim duvarına yapı-
şık pozisyonda olduğu için kanama hep 
olacakmış. “Rahmimi alın, ben hormo-
na devam edeyim” diyorum. “Vücudun 
bir parçası, öyle isteyince hop diye alın-
maz” diyor. “Bırakalım kendi haline, 
alışırsın” diyor.

Yapacak bir şey yok, alışacağım. 
İlaçsız ilk yaz, adeta banyoda yaşadım. 
Sık sık duş alıyorum. Bütün kalın giy-
sileri, yakalı paçalı kazakları, bluzları 
dağıttım. Sıcak yerlerden olabildiğince 
uzakta duruyorum. Geceleri cam açık 
uyuyorum. Başka çözümlerle olayı ya-
şanır kılmaya çalışıyorum. Bunaldığım 
zamanlarda, hep soğuk ülkelere taşın-
mayı düşündüm. Ne güzel olurdu, her-
kes üşürken ben üşümezdim. 

Şimdiye kadar neyse ki önemli bir 
hastalıkla yüz yüze gelmedim. Ancak 
kendimde menopozla ilişkilendirdiğim 
bir durum tespiti yapıyorum: Cinselliğe 
hiçbir ilgim kalmadı. 

Belki bu durum sadece benim öze-
limde böyledir. Başkalarında böyle bir 
durum yoktur. Kendi kendime bazen 
sorguluyorum. Ama böyle iyiyim, bu 
alanı kapatmakla huzurlu ve rahatım di-
yorum. Bu durum normal olmayabilir. 
Başkalarında da böyle bir durum var mı 
diye merak ediyorum, ama sormaya çe-
kiniyorum. 

Menopoz

Yasemin Köken

DOSYA
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Deniz suyuna çorba

Ayaklarım şişmiş davul gibi. 
Annem “Beş tane çocuk 
doğurdum, hiçbirinde ayak-
larım şişmedi” diyor, sanki 

bu kadınlıkla ilgili kişisel bir başarıy-
mış gibi. Kutlamalı mıyım onu bilmi-
yorum… Uzanıyorum, belki şişkinliğe 
bir faydası olur diye. Bu kez de yatış 
pozisyonuma laf ediyor: “Çocuğun kor-
donu boynuna dolanır. Sırtüstü yatma!”. 
“Ama doktorum beni bu konuda uyar-
madı” diye düşünüyorum. Doğru ola-
bilir mi annemin söylediği? Kardeşim 
destekliyor annemi, “Evet hamilelikte 
öyle istediğin pozisyonda yatamazsın” 
diyor. Çocukluğumdan beri yüzüstü ya-
tarım, geçtim onu, ama sırtüstü de mi 
yatamayacağım? Yine de bir bildikleri 
vardır herhalde diyorum... 

Herkesin o kadar çok bildiği şey var 
ki aslında. İnsan şaşırmadan edemiyor. 
Günde kaç kalori almam gerektiğinden, 
neyi yemem neyi yememem gerektiğine; 
neyi ne kadar yersem bebeğin neresine 
faydası olacağından, hangi hareketleri 
yapmamam gerektiğine kadar... Hatta 
doktorumun yapabilirsin dediği şeylere 
bile bir arkadaşım “Boşver sen doktoru, 
ben iki cocuk doğurdum, benim dediği-
mi yap” diyor. Herkes hamilelik konu-
sunda çok fazla şey biliyor. Ben hiçbir 
sey bilmiyorum. Kafamda kendi doğru-
larım olmadığı için onların söyledikle-
riyle daha fazla afallıyorum. Onlar ka-
dar bilgili değilim… Keşke daha fazla 
ilgi duysaydım böyle şeylere diyorum. 
Niye bu konuda bir şeyler okumadım 
diye kendime kızıyorum. Eksiğim kapa-
tılacak gibi gelmiyor bana. 

Evet galiba ben hazır değilmişim ço-
cuk sahibi olmaya diye düşünüyorum. 
Vazgeçtiğim şeyler kimseye yeterli gel-
miyor. “Vallahi içmiyorum sigara, sade-
ce bir fırt çekmek istedim” diye açıkla-
ma yapıyorum. “Hem zaten normalde 
de her zaman içmiyordum ki...” “Hı hı 
evet çayı çok açık içiyorum”, “Haftada 
bir balık mı, şey evet evet yemeye çalı-
şıyorum!”, “Omega 3 hapları mı dokto-
rum gerek yok demişti ama…”. Herkes 
hamilelikte yaptığı/yediği şeyler nede-
niyle çocuğunun ne kadar zeki oldu-
ğundan bahsediyor, benim de yapmam 

gerektiğini söylüyor. Neyi yapmamam, 
nelerden vazgeçmem gerektiğini vurgu-
luyor. Tatildeyim, herkes rakı içiyor... 
Benim canım şarap istiyor, bir kadeh 
içsem (mi)??? Doktorum arada sırada 
bir kadeh içebilirsin demişti. Konuyu 
açıyorum. “Ben de şarap mı içsem?” 
diyorum. Yer yapıyorum kendime, tep-
kilerini ölçmeye çalışıyorum insanların. 
Bir kadeh şarap isteyecek oluyorum. 
Etrafımdaki insanlardan korkuyorum. 
Vazgeçiyorum. Ben vazgeçtikçe herkes 
daha bir mutlu oluyor, daha bir sevini-
yor. Vazgeçtiklerimle herkesi çok sevin-
diriyorum. Vazgeçtikçe anneliğe daha 
çok yaklaşıyorum onların gözünde, daha 
çok yakışıyorum... 

Gün be gün kilo alıyorum. Kendimi 
kocaman hissediyorum. Her gün bir ön-
cekinden daha ağırım. Gittikçe “bir şey” 
taşımakta olduğumu daha net hissedi-
yorum. Bedenim sanki benim değil, as-
lında bebeğin gibi geliyor. “Ben bebeği 
taşımıyorum da sanki onun kiracısı ol-
dum” gibi hissediyorum, kafam karışı-
yor, her şeyi karıştırıyorum... Sinirlerim 
bozuluyor. Kaygı başlıyor. Geçmiyor. 
Bir kaç makale okumak istiyorum ge-
belikte ruh hallerine ilişkin. “Her gebe 
kadının gebe kaldığını fark ettiği andan 
itibaren annelik duygusunu yaşamaya 
başladığı” yazıyor makalede. “Bu duy-
gunun hissedilmesiyle anneler farklı bir 
havaya bürünür ve daha şefkatli bir var-
lık haline dönüşür” diyor. Ne demek is-
tiyor? Ben neden hâlâ annelik duygusu 
yaşamıyorum diye düşünüyorum. Ey-
vah! Farklı bir havaya da bürünmedim 
ve daha şefkatli de değilim. Eskisi gibi-

yim. Eşime soruyorum “Ben daha şef-
katli oldum mu?” diye. “Sen her zaman 
şefkatliydin” diye dalga geçiyor. “Biraz 
da mı artmadı?” diyorum. Azıcık daha 
şefkatli olduğumu söylemesini istiyo-
rum. Söylemiyor. “Peki sevecen oldum 
mu?” diyorum. “Sevecen de olmadın 
ama çok sevimli oldun” diyor. Ben biraz 
daha kilo almış olsam yürümek yerine 
yatıp yuvarlanacak kadar şişmiş hissedi-
yorum kendimi, o beni sevimli buluyor. 
Ben sevimli olmak istemiyorum. Hemen 
doktora koşuyorum. “Şefkatim artma-
dı, daha sevecen de değilim” diyorum. 
“Hormonlarımda mı bir sorun var?” 
diye soruyorum. Doktorum gülüyor. 
“Tuzaklara hazır ol” diyor. “Doğumdan 
sonra daha da artacak bu kuşatma” diye 
ekliyor. 

Kendimi anneliğe mi, tuzaklara mı 
hazırlamalıyım?  Hangisi kolay bilmi-
yorum. Bebek sürekli tekme atıyor. Se-
kiz aylık hamileyim. Yatıyorum, uyu-
mak istiyorum. Ben bu tuzaklara gel-
meyeceğim, biliyorum, eminim, öyle 
sanıyorum, öyle olsun diliyorum. Rüya 
görüyorum. Deniz kenarındayım. Etra-
fımda küçük çocuklar var. Açlar. Onlara 
yemek yapmalıyım. Deniz suyuna çorba 
yapıyorum. Çocuklarda bir memnuni-
yetsizlik. Hiçbiri beğenmiyor deniz su-
yuna çorbamı. “Deniz suyuna çorba mı 
olur?” diyorlar. “Madem bilmiyordun, 
niye öğrenmedin?” diyorlar. Madem bil-
miyordun bizi niye beklettin?” diyorlar. 
Bana kızıyorlar. Onlarla başedemeyece-
ğimi anlıyorum. Uyanıyorum… 

Ben bu tuzaklara gelmeyeceğim di-
yorum, öyle olsun diliyorum... 

DOSYA

Gebelik süreci tuzaklarla dolu bir “vazgeçme süreci”. Vazgeçtiklerimle herkesi çok sevin-
diriyorum. Vazgeçtikçe anneliğe daha çok yaklaşıyorum onların gözünde. Daha çok yakışı-
yorum...

Hatice Ödemiş
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Kadınlık, cinsellik dolayımıyla 
resmedilen bir oluş halidir. 
Kadın bedeni, üreme kapasi-
tesi ve cinsel arzu açısından 

patriyarka tarafından denetlenir ve dü-
zenlenir.

Nüfus politikalarının tarihi, kadın do-
ğurganlığının denetimi ve kadın bedeni-
nin politik amaçlar uğruna nesneleştiril-
mesinin de tarihidir. Bu nedenle, nüfus 
politikaları içinde kadının doğurganlığını 
düzenleyen üreme politikalarının tarihsel 
seyrine göz atmadan, yeni üreme tekno-
lojileri ile ilgili değerlendirme eksik ka-
lacaktır.

1920-1930’larda ABD’deki bunalım 
sırasında işsizlik ve göç nedeniyle, eği-
timli, beyaz, üst-orta sınıf nüfusunun 
artırılması, işçi ve göçmenlerin doğur-
ganlıklarının sınırlandırılması amaçlan-
mıştır. Batı merkezli, ırkçı ve cinsiyetçi 
nüfus sınırlandırılması politikaları 2. 

Dünya Savaşından sonra, 3. Dünya ül-
kelerine de uygulanmıştır. Anne-bebek 
ölümlerindeki artışın ve yoksulluğun 
yüksek doğum oranlarına bağlı olduğunu 
iddia eden neo-maltusçu politikalar; 3. 
Dünya ülkelerindeki ve Batı’daki yoksul 
kadınlara yaygın olarak olarak doğum 
kontrol yöntemleri uygulanması esasına 
dayalıdır. (1)

Doğum ve üreme süreçlerindeki kadın 
ölümlerinin en önemli nedeni kadın yok-
sulluğu ve sağlık hizmetlerine erişimdeki 
yetersizliktir ve ölümlerin büyük kısmı 
önlenebilir nedenlerden kaynaklanmak-
tadır. Artan kadın yoksulluğu doğurgan-
lığı da artıran bir nedendir. Kadınların 
eğitim ve iş olanaklarına kavuşması, sağ-
lığın eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz olması 
ile önlenebilecek olan ölümler, kadın do-
ğurganlığının düşürülmesi ile önlenmeye 
çalışılmaktadır.

Tıp ve ırkçılık ABD’de siyah yoksul-
luğuna karşı mücadele yöntemi olarak do-
ğum kontrolünü kullanmıştır. Türkiye ise 
yaratılan “çağdaş kadın/eğitimsiz cahil 

kadın” ikiliği ile kendi sınırları içerisin-
deki doğuya Batı’nın 3. Dünya ülkeleri-
ne baktığı perspektifle bakmış ve doğum 
kontrolü politikaları uygulamıştır. (1)

Doğum kontrolü yöntemlerinin ge-
liştirilmesinde erkekler gözetilmiş ve bu 
yöntemler daha çok kadın bedenine yö-
nelik biçimlendirilmiştir. Kullanılan yön-
temlerin büyük çoğunluğu kadın sağlığı 
açısından önemli yan etkilere sahiptir.

Kadınlık arzuları durmadan tanım-
lanır, yaratılır, paketlenir ve satın alınır 
hale getirilir. Kadınlık konumlarımız ve 
kimliğimiz bu arzu tanımları içinde inşa 
edilir. Arzularımızı oluşturan ideoloji ise 
dil, iletişim sistemleri gibi maddi temel-
leri olan bir üretim alanıdır. (2)

Patriyarkal ideolojinin yönlendiricili-
ğindeki tıp, ilaç ve biyomedikal endüstri-
nin tercihleri ile biçimlendirilir. Modern 
tıp kadınları doğurganlık rolleri ile ta-
nımlar ve kadın bedeni için yeni ihtiyaç-
lar yaratır ve bu alanda kadınların tercih 
hakkı olduğu fikri bir yanılsamadır. (1)

Kısırlığın tedavi edilmesi gereken bir 
hastalık olarak tanımlanması ile yeni üre-
me teknolojileri geliştirilmiştir.

Sürekli olarak eğitim kurumları ve 
medya yoluyla üzerimize boca edilen, 
kışkırtılan “biyolojik annelik” ideoloji-
siyle kuşatılmış kadınların en çok ihtiyaç 
duyduğu şey (!) “kendi genlerinden” bir 
çocuk “üretmektir” artık. Kısır olmaksa 
saklanması gereken bir eksiklik hali…

Tasarlanmış ve inşa edilmiş “kendine 
ait bir çocuğa sahip olma arzusu”, kadın 
bedeninin bir deney tüpü haline gelmesi-
ni haklı çıkarmalı mıdır?

Simone de Beauvoir, anneliğin kadın-
ların iç güdüsü olmadığını ve kadınların 

DOSYA

Yeni üreme teknolojileri 
kadınları özgürleştiriyor mu?
Modern tıp kadınları doğurganlık rolleri ile tanımlar ve kadın bedeni için yeni ihtiyaçlar ya-
ratır ve bu alanda kadınların tercih hakkı olduğu fikri bir yanılsamadır

Sürekli olarak eğitim kurum-

ları ve medya yoluyla üzeri-

mize boca edilen, kışkırtılan 

“biyolojik annelik” ideoloji-

siyle kuşatılmış kadınların 

en çok ihtiyaç duyduğu şey 

“kendi genlerinden” bir ço-

cuk “üretmektir” artık

Müge Yetener
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kendi bedenlerini kontrol hakları olduğu-
nu savunur. (1)

Elisabeth Badinter, anneliğin tarihini 
incelediği kitabında, anneliğin “kadının 
doğasından” kaynaklanan içgüdüsel bir 
duygu değil, toplumsal, kültürel koşulla-
rın bir sonucu olarak inşa edilmiş/kurul-
muş bir tavır olduğunu anlatır. (3)

Yeni üreme teknolojileri çürütülemez 
denilen düşünceleri, inançları ve değer-
leri altüst etmiştir. Cinsellik üremeden, 
gebe kalma soy bağlarından koparılmak-
tadır.

Yapay döllenme, yumurta 
bağışı, tüp bebek, embriyon 
nakli, taşıyıcı annelik, daha 
sonra aşılanmak üzere emb-
riyon dondurma, embriyon 
seçimi ve manüplasyonu

Büyük paraları ve eşitsizlikleri gerek-
tiren insan üremesi ticaretinde yaşam, ar-
tık sermaye gibi bankaya yatırılabilmek-
te. (4)

Erkek kısırlığına çare olarak icadedi-
len, müstakbel babanın ya da başka bir 
vericinin spermiyle yapay döllenme tek-
niği, kanallardan kaynaklanan kadın kı-
sırlığına çare olarak uygulanan tüp bebek 
ve onun türevleri olan çeşitli tekniklerden 
önce gelmiştir. (5)

İnvitro-fertilizasyon 
(Tüp bebek)
Bu yöntemde hormonal bir uyarım 

süreci sonucu, olgunlaşmış yumurtalar 
anne yumurtalarından alınır ve spermle 
döllenmesi laboratuar koşullarında ger-
çekleştirilir. Döllenme sağlandıktan belli 
bir süre sonra bu yumurtalar anne adayı-
nın rahmine yerleştirilir.Başarı oranı yüz-
de 19 civarındadır. (6)

Tüp bebek uygulamalarındaki başa-
rısızlık oranları çeşitli manüplasyonlarla 
gizlenmektedir. Yöntemin uygulama alan-
ları, çok uluslu ilaç tekellerinin kârlarını 
ve başarı oranlarını artırmak üzere, daha 
doğal yollarla başarıya ulaşacak üreme 
denemelerini de içerecek şekilde geniş-

letilmektedir. Böylece yüksek maliyetli 
doğurganlık teknikleri canlı üretiminin 

sanayileşmesiyle el ele gitmektedir.
Spermle döllemek üzere çok sayıda 

yumurta hücresi elde edilmesi tasarlanan 
kadın bedeni, güçlü hormonal uyarılara 
maruz bırakılır. Söz konusu hormonal 
ilaçların hem kadın sağlığına ciddi yan 
etkileri mevcuttur, hem de sıklıkla birden 
çok sayıda veya erken doğan bebeklerde 
sağlık sorunlarına yol açar. (5)

Yumurta vericiliği (bağışı)
Yumurta vericiliği sperm vericiliğin-

den taşıdığı tıbbi riskler nedeniyle be-
lirgin biçimde ayrılmaktadır. Çünkü bu 
işlem için verici adayı önce bir hormon 
tedavisine alınmakta, daha sonra bazı 
girişimsel uygulamalarla yumurta elde 
edilmektedir. Bu yöntem kadınlar için 
menopoz sonrası gebeliği mümkün kıl-
maktadır. (6)

Doğurmanın ticarileşmesi sadece in-
san hücrelerinin satışı yoluyla değil, aynı 
zamanda taşıyıcı annelik dolayımıyla da 
örgütlenmektedir.

Taşıyıcı annelik
Bu terim, bir kadının sonuçta sahip 

olamayacağı, başka bir çiftin çocuğu için 
hamilelik anlamında kullanılmaktadır. 
Başkası için hamilelikte, kadının canlı 
araç/alet gibi kullanımı, biyolojik mater-
yallerle çocuk fabrikasyonu ve çocuğun 
mala dönüşmesi söz konusudur. Hiçbir 
hayati aciliyete cevap olmadığı halde bir 
kadının hayatı 9 ay boyunca rehin alın-
makta, fiziki bütünlüğü zarar görmekte-
dir. Ayrıca taşıyıcı anne ve bu yolla doğ-
muş çocuk için psikolojik sonuçlar bilin-
memektedir.(7)

Taşıyıcı anneliğin yasallaşması halin-
de bunun işsiz kadınlar ve yoksullar için, 
evde yarı zamanlı yapılan bir mesleğe 
dönüşmesi endişesi, gerçekçi olmayan 
bir düşünce sayılmamalıdır. Öte yandan 
“başka yollarla” ve “ne pahasına olursa 
olsun” bebek sahibi olma arzının, kısırlığı 
daha hoşgörülemez hale getirerek çocuk 
sahibi olma isteğinde patlama yaratacağı-
nı, diğer yandan hekimleri toplu üretime 
ve giderek genişleyen ve para getirici bir 

döllenme pazarı oluşturmaya iteceğini 
öngörmek zor olmasa gerektir. (8)

Anneliğin içgüdü olduğu iddiası bile, 
“ne pahasına olursa olsun kendi genle-
rinden bir çocuk” talebini haklı kılmakta 
zorlanmaktadır.

Öte yandan yeni üreme teknolojileri 
gelişiminin kadınların özgür seçim ola-
naklarının artması anlamına geldiğini 
söylemek zordur. Kadınların hangi se-
çenekler arasında tercih yaptığına ve bu 
tercihin hangi soruları kapatarak biçim-
lendiğine bakmak; patriyarkal kapitaliz-
min ekonomik, sosyal ve kültürel kurum 
ve ideolojilerinin seçimler üzerinde ne 
tür etkileri olduğunu, kadınlara dayatılan 
ihtiyaçların (!) gerçek temellerini de gör-
mek anlamına geliyor.

Kadınların hamilelikleri yüzünden 
işten çıkarıldıkları, birçok kadının etnik 
kimliği yüzünden kısırlaştırılabildiği, ka-
dınlar için çocuklu olmanın daha güven-
cesiz ve esnek çalışmayı kabullenmek ve 
kocaya bağımlı olmak anlamına geldiği, 
yoksulluğun üreme kontrolü ile sınır-
landırıldığı patriyarkal kapitalizm ko-
şullarında üreme hakkının da ekonomik 
koşullara, dini ve etnik kimliklere göre 
şekilleneceğini görmek; sağlık, eğitim, 
adil gelir dağılımı ve istihdam politika-
ları olmaksızın gerçek bir özgürleşmenin 
ve hak kullanımının mümkün olamaya-
cağını da akılda tutmak gerekiyor. 
_____________________
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Kadın bedeni ve kadın eme-
ği denince, aklımıza zor bir 
meslek olarak hosteslik gel-
di. Hava-İş Sendikası’nda 

buluştuk Sevgi Kaya ile… Sevgi 23 yıl 
kesintisiz bu işi yapmış. Yeni emekli 
olmuş. Bir kadın için çok zorluğu olan 
ama özgürleştirici bir meslek dediği 
hostesliğin sorunlarını birlikte konuş-
tuk.

Ne zaman başladınız hostesliğe ve 
nasıl aklınıza geldi bu işi yapmak?

1986’da başladım. Şu anda emekli 
oldum. Tesadüfen bir arkadaşımın tav-
siyesi ile sınava girdim. İdeal bir meslek 
olarak düşünmüyordum. Yazı çalışarak 
geçirmek için başlamıştım. Başlayış o 
başlayış…

Başlarken nasıldı? Sınav, mülakat 
nasıldı?

Türkçe-İngilizce yazılı sınav vardı. 
Eskiden daha özenli ve katı bir sınav 
vardı. Çok detaya bakıyorlardı.

Nasıl detaylar bunlar?
Örneğin ayağa kalkıyordunuz, yü-

rüyüşünüz, konuşmanız hepsine ayrıca 
bakıyorlardı. Boy, kilo standartları var-
dı.

Bunlar neden var?
Bilimsel standartlar bunlar. Ulus-

lararası sivil havacılıkta belirlenmiş 
şartlar var. Şu anda da tüm dünyada 
bu standartlar uygulanıyor. Örneğin 
1.90’ın üzerinde olsanız uçakta rahat 
hareket edemezsiniz, kısa olsanız baga-
ja uzanamazsınız, şişman olsanız arada 
hareket edemezsiniz…

Standartlar değiştiğinde ne oluyor 
peki? Diyelim ki kilo aldın?

Önce uyarı alıyorsun. Bir süre veri-
yorlar sana zayıflaman için. Başarırsan 
ne âlâ, başaramazsan yer hizmetine ge-
çiyorsun. Erkekler için de geçerli bu 
uygulama, çünkü bu sadece estetikle 
ilgili değil, koridorda yürümek, uçuşta 
yapman gereken işler için gerekli.

Topuklu ayakkabı da o nedenle mi 
şart peki?

Hayır, o estetik görüntü için gerek-
li!

Kılık kıyafet, bakım vs. gibi detay-
lar her meslekte var elbette ama hos-
teslikte daha fazla sanki değil mi?

Evet. Ev sahibi konumundasın. Yol-

cular misafir gibi, sen de ağırlıyorsun 
onları!

Yasak olan şeyler?
Artık sendikalı olunduğundan bizim 

de haklarımız konusunda önemli kaza-
nımlarımız var. Ama mesela, eskiden 
işe ilk başladığında 5 yıl hamile kalmak 
yasaktı! Evlilik konusunda da sınırlama 
vardı. Çünkü senden verim almak isti-
yor, işi bırakmanı istemiyorlar. Yetiştir-
me maliyeti yüksek bir meslek. Eğitim, 
üniforma vb. maliyetleri fazla. Ama de-
diğim gibi artık bu tür şartlar yok, sen-
dika bu konularda epeyce uğraştı.

Erkekler için böyle bir yasak yoktur 
tabi? 

Yoktu. Yasak, kadınlar içindi sade-
ce, çünkü hamilelikte kadın işi bırakı-
yor genelde, evliliklerde de kocalar işi 
bırakmanı isteyebiliyor. Zaten hamile-
likte radyasyon, basınç vb. olduğu için 
çalışamıyorsun.

Tıbbi olarak bırakmanız mı gerek 
yani?

Evet, oksijen miktarı havada az, ba-
sınç var. Normalde bile sağlık sorunları 
yaratıyor. Eskiden buna da çok dikkat 
edilmezdi, görüntü izin verdiği sürece 
çalışılabiliyordu. Ama şimdi “Hamile-
lik raporunu sunduğu anda yer görevine 
alınır” diye toplu sözleşme ile alınmış 
bir hak, şart var. Rahim sarkması, ha-
milelik sorunları, boyun ve bel fıtığı ile 
basınç ve oksijen eksikliklerinin yarat-
tığı meslek hastalıklarımız var zaten.

Uçuş prosedürü nasıl?
Hava alanına gelirsin, kabin hizmet-

leri amirine görünürsün, evraklarına, 
kılık kıyafetine, saçına makyajına bakı-
lır, her şey uygunsa imzanı atar, uçağa 
binersin.

Yolcularla yaşadığınız sorunlar ne-
ler? Taciz, şiddet, görüşme isteği vb. 
şekilde yaklaşanlar oluyor mu?

O sana bağlı, tavrını net koyarsan, 
istemiyorsan bir şey olmaz! Ama böyle 
durumlarda var tabi… Her meslekte ol-
duğu gibi insanlar çeşitli, her türlü şey-
le karşılaşıyoruz.

Normalde bir öğretmen, bir avukat 
için de bir doktor için de kadın oldu-
ğunda elbette risk altındasın zaten. 
Ama siz uçuşa gidiyorsunuz, sabahla-
rı, gece yarısı, normal mesai saatleri 
dışında da sokaktasınız. Bu risk sizin 
için daha yüksek değil mi? 

Aslında sadece kadına yönelik taciz 
değil, sektör bütünüyle bu riski yaşıyor. 
Erkekler de tacize uğruyor mesela. Siz 
kadın dergisi olduğunuz için kadına yö-
nelik tacizle daha çok ilgileniyorsunuz 
ama… Sadece cinsel değil, sözle, ba-
kışla da taciz var ki bu daha çok aslında. 
Havada korunmasızsınız biraz. Uçakta 
çok bekleyen ve sinirleri bozulan bir 
yolcunun saldırısına uğrayabilirisiniz. 
Sonuçta, güvenlikten de, sağlıktan da, 
hizmetten de siz sorumlusunuz. Mesela 
adam günlerce nezarette kalmış, sınır 
dışı edilecek. Uçağa geliyor. Uçağa bi-
nerse geri dönecek, ülke sınırı sayılıyor 
uçağın içi. O durumda saldırıyor, ha-
karet ediyor size, çünkü uçağa almama 
yetkiniz var böyle bir yolcuyu. Aslında 

Bu iş çok zor Yonca…
Evliyseniz, evlilik zor ama en çok annelik... Çocuğunuza yeterince zaman ayıramamanız 
kendinizi suçlu hissetmenize yol açıyor 

Funda Ekin
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amaç size saldırmak değil, ama geri 
dönmemek için bu yola başvuruyor. Bu 
durumda şiddet de, taciz de sizi rahatsız 
edecek her şey gelebilir başınıza… Yol-
cular arasında da pek çok şey yaşanabi-
liyor, taciz, kavga, şiddet… O durumda 
da güvenlik oluyoruz işte.

Bu gibi durumlarda kaptana bilgi 
verilir, yer değişikliği yapılır, sürerse 
limana bilgi verilir, uçağın inişine polis 
gelir ve şikayet prosedürü işler, ifadesi 
alınır kişinin. Ama eskiye oranla bu tür 
şeyler azalıyor. Yolcu da bilinçleniyor, 
personel de haklarını öğreniyor. 

Kadın olarak bu mesleği yapmanın 
en zor yanları neler?

Evliyseniz, evlilik zor ama en çok 
annelik… Çocuğunuza yeterince za-
man ayıramıyor, uzakta kalıyorsunuz 
ve bu kendinizi suçlu hissetmenize yol 
açıyor. Bekârken de zor. İstanbul zaten 
çok tehlikeli bir şehir haline geldi. Siz 
gece üçte işten çıkıp eve ya da evden 
havalimanına gitmek durumundasınız. 
Kadın olunca da gece üçte sokakta ola-
na başka bir gözle bakıyorlar. Beden 
olarak da çok yorucu bir iş ayrıca. Sü-
rekli ayakta ve hizmet halindesiniz. 12 
saat hatta daha fazla süren uçuşlar var, 
bir kıtadan başka bir kıtaya uçuyorsu-
nuz. Saat farkları, dil, yemekler her şey 
değişiyor. Ve 12 saatlik uçuştan sonra 
eve döndüğünüzde çocuğunuz sizden 
ilgi bekliyor. Mesainiz 18-20 saate çıkı-
yor. Bu çok zor.

Reklamlarında da hep kadın hostes 
fotoğrafları kullanır hava yolları şir-
ketleri?

Evet, yapılan reklamlarda imajız 
biz. Hostesleri vitrin olarak görüyor ve 
gösteriyor sivil havacılık tüm dünyada. 
İşte böyle güzellikler var der gibi… 
(gülüyor) 

Otobüslerde de kadın hostes az da 
olsa var, ama hava taşımacılığında ka-
dın çağrışımı çok yüksek, neden aca-
ba?

Uçak uzun yol… İnsanlar da biner-
ken daha tedirgin. Biz güzel, bakımlı, 
güler yüzlü halimizle rahatlatıcı olu-
yoruz herhalde. Korkusunu da alıyor, 
empati, sempati kurabiliyor bizimle. 
“Güler yüzlü bir kadın” her zaman stre-
si azaltır!

Evde işler nasıl yürüyor?
Evlilik ayrıca zor. Evde olmayınca 

tercih edilmiyorsun zaten. Benim eşim 
bu sektörden değil ama anlayışlıydı. 
Sorun yaşamadık. Ama ben şanslıydım. 
Çocuğuma yengem baktı. İçim de o ba-
kımdan daha rahattı. Kıskançlık, ev iş-
leri çok sorun olur. Çocuk bakıcıdaysa 
huzursuz olur genelde kadınlar. Kendi-
sini sorumlu hissedip, aklı evde ve ço-
cuğunda olan, ağlayarak işe gelen çok 
arkadaşımız vardı bizim. Boşanmalar 
da sık yaşanıyor haliyle.

Neden? Ne gibi sorunlar yaşanıyor 
daha çok? Çalışma saatleri mi sorun 
oluyor mesela?

Evet, daha çok çalışma süreleri. 
Evde yoksun. Evde olmayınca en ba-
sitinden cinsellik aksıyor. Aldatmalar 
başlıyor. Evde yemek, düzen sürekli 
senin tarafından sağlanmıyor. Eşin bu 
anlamda anlayışlı ve duyarlı değilse so-
run başlıyor. Ekonomik olarak Türkiye 
koşullarında iyi para kazanıyor hostes-
ler. Kocadan çok kazandığında bazı du-
rumlarda bu boşanma sebebi olabiliyor. 
Erkeklerin kimileri bunu gurur mesele-
si yapabiliyor. Çalışma koşulları zaten 
zor. Gece yok gündüz yok. Bir de evde 
sorunlar olunca hayat iyice katlanılmaz 
oluyor.

Evlenince işi bırakmaya sık rastla-
nır mı?

Rastlanıyor tabii ama genelde üç yıl 
sonra boşanıp tekrar şirkete dönerler.

Doğumdan sonra eşim de bana işi 
bırak dedi mesela… Bense ona dedim 
ki, “Şimdi işi bırakırsam, bir müddet 
sonra senden de ayrılırım. Çünkü seni 
ve çocuğu suçlarım muhtemelen”. O da 
beni anladı. Ama dedim ya ben şanslıy-
dım bu konuda.

Pilotlar içinde aynı sorunlar var 
mı?

Evet ama aynı oranda değil. Çünkü 
onlarda kadınlar evde kaldığı için daha 
normal algılanıyor. Kocanın dışarıda 
çalışıp para kazanması, kadının evde 
olması daha az sorun oluyor.

Kadın pilot oranı nasıl?
Epeyce çoğaldı son zamanlarda. 

8-10 tane var! Önceden kadınlar başvu-
ramıyordu. Hava Kuvvetleri’nde yoktu 
çünkü. Orada başlayınca sivil havacılık-
ta da başladı ve arttı. Uçuş okullarının 
açılmasının da olumlu etkisi var tabii.

Pilotların tavırları nasıl çalışır-
ken? 

Aile gibiyiz ama sonuçta onlar amir 
konumunda uçuş sırasında. Genelde 
doktor-hemşire, pilot-hostes yakıştır-
maları yaygındır halk arasında ama… 
Her meslekte nasıla bizde de o kadar 
aslında. Evlilikler de oluyor, ama rıza 
dışı, zorlama şeylerde idareye şikâyet 
edilir. Disiplin işlemi yapılır hakkında. 
Bizim toplumumuzda sanıldığı kadar 
sık bir ilişki biçimi de değil.

Meslekle ilgili sorunlardan kay-
naklı olarak mı?

Değil. Bence hosteslik beden olarak 
da, zaman olarak da zor bir iş olsa da, 
bir kadının ufkunu genişleten, hayatına 
hayat katan bir meslek. Çünkü aslında 
çok özgürlük sağlıyor bir bakımdan da.

Evet, bu yanı da var değil mi? Sü-
rekli eve bağlı olmamak bir özgürlük 
alanı yaratıyordur. Okul, iş, evlilik ve 
sonra çocuk… Toplumda beklenen 
bu rutine ve tempoya uygun işler ka-
dına daha yakıştırılır. En ideal meslek 
öğretmenliktir denir ya kadınlar için. 
Eve de, çocuğa da zaman ayırırsın, bi-
raz da para kazanırsın. Evde işler ak-
samaz, kadının görevleri olan yemek, 
temizlik, bakım işlerine yani…

Evet öyle bir yanı var. Ama biz on-
lara da yetişiyoruz aslında. Bu iş insana 
pratiklik kazandırıyor. Özgürlük sağla-
sa da evden uzakta olduğumuzda, eve 
döndüğümüzde rollerimiz aynı. An-
neyiz, çocuğumuz sarma ister, onu da 
yaparız. Evin hanımıyız, misafir gelir 
onu da ağırlarız. Ama baştan beri söy-
lediğim gibi eşim açısından şanslıydım 
ben. Eve her geldiğimde benden yemek 
yapmam da beklenmedi. O anlayış ol-
masa, tersi olsa evlilikler de yürümüyor 
zaten. Bir de ekonomik getirisi diğer 
olumsuzlukları görünmez kılabiliyor 
bazen. 

DOSYA
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DOSYA

Uzun boylu bir kadın olmakla 
ilgili en büyük kabûs sanı-
rım sizi bir süredir görme-
yen herkesin, ama istisnasız 

herkesin, “nasılsın” bile demeden önce 
ilk sorduğu sorunun “Senin yine boyun 
mu uzamış?” olmasıdır. 17-18 yaşından 
itibaren uzama durduğuna göre, soru as-
lında şunu gösterir: siz aşırı uzunsunuz-
dur ve insanlar sizi her gördüklerinde 
gözlerine daha da büyük görünmektesi-
nizdir. Uzun olmak öyle unutulabilecek 
ya da alışılabilecek bir şey değil sanı-
rım… Öyle ki, bir süre sonra insan değil 
de başka tür bir yaratıkmışsınız parano-
yasına kapılmaya başlarsınız. Belki de 
uzaylısınızdır? 

Yataklara, otobüs, tren ve uçak kol-
tuklarına sığmazsınız, minibüslerde ka-
fanız tavana yapışık seyahat edersiniz, 
bankalarda, devlet dairelerinde hopar-
löre konuşmak için iki büklüm olursu-
nuz, tuvaletler çok alçaktır, üsturuplu 
oturabilmek için biraz akrobasi bilmek 
gerekir, lavabolar bacaklarınıza gelir, 

üstünüzü ıslatmadan elinizi yıkayamaz-
sınız. Okulda diğer miyoplara tanınan 
öne oturma ayrıcalığı size tanınmaz, siz 
doğrusuyla yanlışıyla sıra arkadaşınızın 
yazdıklarını geçirirsiniz deftere. Sine-
mada, tiyatroda, konserde, kısaca her 
türlü aktivitede arkanızda mutlaka sizin 
yüzünüzden perdeyi/sahneyi göremeyen 
birileri vardır ve sıkıntısını sürekli ho-
murdanma şeklinde belirtir. Hatta bazen 
filmin ortasında dürtüp “Kafanızı eğer 
misiniz?” diyenler çıkar. Hele ayakkabı, 
kıyafet filan bulmak tam bir kabûstur, 
bedeninize uyan şeylerin kolları, paçala-
rı kısadır, kolları, paçaları uyanlar çuval 
gibi durur. Spor ayakkabılarda bile nu-

mara bulmakta zorlanırsınız, sandalet, 
babet filan giymeye kalkarsanız öyle 
herkes gibi gidip “Şunu beğendim dene-
yebilir miyim?” deme şansınız yoktur, 
numarası olanları sorar, onların arasın-
dan –ki sayıları genelde ikiyi geçmez- 
seçersiniz. Eğer kiloluysanız “hafif top-
lu”, “tombul” ya da “tombiş” sıfatlarının 
hiçbirine layık görülmezsiniz, direk “iri 
yarı” olursunuz. Ama zayıf olmak da 
sizi “minyon”, “narin” ya da “çıtı pıtı” 
yapmaz; “çiroz”, “safinaz” olabilirsiniz 
ancak… Sonuçta size acımasız sıfatlara 
alışmak kalır.

Uzun boylu bir kadın olmanın temel 
sorunlarından biri de galiba manken fe-
tişizmiyle bağlantılı, seks objesi olarak 
algılanma durumunun çok görünür ol-
masıdır. Bu algıyı  değiştirmek için yıl-
larca farkına bile varmadan kapatırsınız 
kendinizi, otokontrol mekanizmalarını-
zı maksimumda çalıştırırsınız. Aslında 
bu, her kadının benzer ya da farklı şekil-
lerde yaşadığı toplum tarafından baskı 
altına alınma ve kontrol edilme süreci-
nin bir uzantısıdır. 

Bir de öğretilmiş paranoyalarımız 
var tabii. Mesela kadınların sadece ken-
dilerinden uzun erkeklerle birlikte ola-
bilecekleri gibi… Aslında bu paranoya, 
kadınların kendilerinden “en az bir adım 
önde” olan erkeklerle birlikte olması ge-
rektiği paranoyasıyla aynı yere çıkar. Ne 
de olsa kadınların her açıdan erkekler-
den “aşağı” olması gerekir. 

Konuyla ilgili beni en çok eğlendi-

ren şeylerden biri, size “yazmakta” olan 
ortalama boydaki erkeklerin ayağa kalk-
tığınızda suratlarının aldığı durumdur. 
Masaya döndüğünüzde artık hiçbir şey 
eskisi gibi değildir; muhabbet derhal se-
viyeli bir hal alır. Erkek kişi yolda ya-
nınızda yürümekten bile rahatsız olur, 
mümkün olan en uzak noktada durur, 
boynunu kuğu gibi göğe doğru  uzatır, 
yoldaki tüm tümsek ve kaldırımlardan 
faydalanır. Gururu kırılmış, otoritesi 
yerle bir olmuş erkek gibisi yoktur!

Bu erkeklerin bir de sizinle hemen 
hemen aynı boyda olan modelleri vardır, 
ki bana kalırsa onların durumu daha acı-
nasıdır. Bu tipler olur olmaz yerde boyu-
nuzu ölçüp sizden 0,5 cm uzun olduğu-
nu kanıtlama telaşı içindedirler. Komik 
teorileri vardır: mesela kadınların vücut 
yapıları gereği olduklarından uzun gö-
ründüklerini ya da kadın spor ayakkabı-
larının tabanlarının erkek spor ayakkabı-
larının tabanlarından daha yüksek yapıl-
dığını iddia ederler… Egosu yara almış 
erkek şahsiyetler yaratıcıdır.

Hayatımızda bu kadar çok öğretilmiş  
“normal” ve “doğru”lar varken sanırım, 
bu standartların azıcık dışında kalan her 
kadının kendine göre pek çok derdi var-
dır. Ben bedenimi uzun süre bu standart-
lara uymadığı için sevemedim, barışma-
mız uzun sürdü. Standartlara uymaya 
çalışmayı bırakıp; kim, neden, nasıl ge-
tiriyor bu standartları diye kurcalamaya 
başladığımdan beri farkettim ki biz as-
lında memnunuz birbirimizden.  

Uzun boylu kadınlar
Bir de öğretilmiş paranoyalarımız var tabi. Mesela kadınların sadece kendilerinden uzun 
erkeklerle birlikte olabilecekleri gibi… 

Esra Olcaycan

Uzun boylu bir kadın 
olmanın temel 

sorunlarından biri de 
galiba manken 

fetişizmiyle bağlantılı, 
seks objesi olarak 

algılanma durumudur
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Doğumla yaşadığım sorun-
ların ilki, doğum sonrası 
sendromuydu - ki bir sene-
den fazla sürdü - daha somut 

ve fiziksel olan diğeriyse göğüslerimin 
sarkmasıydı ve bu sorun maalesef fazla-
sıyla kalıcı oldu.

Vücudumla barışık olmam gerek-
tiğini, zamanın ve çocuk doğurmanın 
kadınlarda benzer sonuçlar yarattığını 
biliyor, “fiziğin önemi yok, vücudumla 
barışığım” klişelerini yüksek sesle dur-
madan tekrarlıyordum. Ne var ki içim-
deki ses aynı fikirde değildi ve çığlık 
çığlığa bağırıyordu. Nitekim terapilerin 
işe yaramadığını, soyunduğum ve ayna-
daki görüntüyle karşılaştığım her sefer 
anlıyordum. 

Dokuz sene boyunca estetik ameliyat 
fikri devamlı kafamda olmakla birlikte, 
kesilip biçilme, sonrasında kalacak izler 
ve narkoz aklıma geldikçe hep vazgeç-
tim. Aslında, esas neden başkaydı. Gö-
ğüslerim beni rahatsız ettiği, yani sevgi-
limden bir şikâyet gelmediği halde, ne-
dense bu operasyonun benden çok ona 
faydalı olacağı fikri ameliyat olmaktan 
hep alıkoydu beni. Herhangi birinin, 
bu operasyonu onun için yaptırdığımı 
düşünme olasılığı bile beni fazlasıyla 
rahatsız ediyordu. Sonra, “güzel” bir 
şey oldu, sevgilimle ayrıldık. Fazlaca 
uzun yıllar sürmüş bu yamalı ilişkinin 
bitmesiyle birlikte erkek engeli ortadan 
kalkmıştı. Doktor, ameliyat izlerinin bir 
senede geçeceğini ve göğüslerin, kesip 
biçme olmadan basitçe kaldırılabilece-
ğini söyledi. Böylece korktuğum diğer 
konular da elenmişti. Doktor, ancak bir 
ay sonrasına ameliyat günü verebildi. 

Bu arada, on yıldır hiç âşık olama-
yan ben, üstelik operasyon iyileşme 
süreci olan bir yıl boyunca kesinlikle 
biriyle birlikte olmama kararı almışken, 
ameliyat öncesi aniden aşık oldum. Za-
ten hayatım boyunca doğru zamanlama 
yapamamışımdır. Ama karar verilmiş, 
gün bile alınmıştı. Ameliyat ve sonra-
sındaki ilk günlerde, yeni sevgilimin 
yanımda olmasını, beni öyle aciz, ya-
ralı bereli görmesini kesinlikle istemi-
yordum. Ancak bunaltıcı ısrarlarından 
sonra ameliyata onunla beraber gitmek 
zorunda kaldım. İyi ki de öyle olmuş… 
Çünkü doktor beni bu konuda yanılt-
mıştı: “Refakatçiye gerek yok, hemşire 
sana bakar” diyerek ameliyat sonrasını 
fazlaca hafife almıştı. Oysa hemşireler 
kesinlikle ilgilenmiyor, görevli yemeği 
bırakıyor ama size yedirecek birisi gere-
kiyordu. Antibiyotiğinizi verecek, sorun 
çıktığında - ki bir sürü teknik sorun çıktı 
- ilgili kişileri çağıracak ve size moral 
verecek birisi şart. Hatta sonrasındaki üç 
gün boyunca da yardımsız olmuyor…

Benim gibi hiperaktif biri için seru-
ma bağlanmış, yaklaşık on yedi saat sırt 
üstü yatma mahkûmiyetiyle geçen ilk 
gece çok zordu. Ama en ufak bir ağrı 
bile olmadı. 

Ameliyat sonrası esas zorluk ise gali-
ba benim dışımda gelişiyordu. Eski eşi-
min sürekli arayıp “Komplikasyon oldu 
mu? Estetikçisine dava açan çok mü-
vekkilim var... Bu işler risklidir. Hafta 
içinde komplikasyon gelişebilir” deme-
si yüzünden “Ha komplikasyon oldu ha 
olacak” şeklinde, her biri bana hafta ka-
dar uzun gelen birkaç gün geçirdim. Her 
gece gördüğüm kâbuslara ek olarak yine 
eski eşimin “Bir ihtiyacın var mı?” diye 
sormak yerine ameliyat gününden baş-
layarak, “Çocuğu getireyim mi? Zaten 
hafta sonları ben bakıyorum bir de hafta 
içini bana yükledin” mızmızlanmala-
rı, (Sesinden esas söylemek istediğinin 
“Madem bu işi yapacaktın, neden dokuz 
sene bekledin” olduğu anlaşılıyor) gözü 
açık kâbusum oldu. Ha, tabii bir de “Ya 
ne gerek vardı” diyenler var (Ben de bu 
soruyu anlamıyorum. Demek ki kadın 
gerek görmüş). Ve tabii bir de “Böyle 
şeyler açıklanmaz; herkes bir sürü işlem 
yaptırıyor ama kim dillendiriyor?” diye 
bana kızanlar... Ya acaba doğallık ger-

çekten kutsanacak bir şey midir? 
Her neyse, bedenim tüm kullanım 

haklarıyla birlikte bana ait, kime ne?
Sonuç olarak, komplikasyon olmadı. 

Ameliyattan sadece on beş gün geçme-
sine rağmen, göğüslerimde fazla iz yok 
ve şimdiden güzel görünüyor. Operas-
yonun öngörmediğim bir faydası daha 
oldu. Şimdiye dek (annem de dâhil)kim-
seden görmediğim şefkat duygusunu bu 
süreçte tatmış oldum. Yeni sevgilim öyle 
özen ve sevgiyle baktı ki bana, onun da 
güzel göğüslerimde emeği var denebilir. 
Dolayısıyla, onun da beğeneceği fikri, 
beni germek şöyle dursun sevindiriyor 
bile.

Kısacası, bu operasyon güzelleşmek 
için değil, saplantıdan kurtulmak için 
yapıldı. 

Üstelik, “Herkesin er geç başına ge-
lecek bir şey” deyip teslimiyetçi bir ta-
vır takınmak yerine, zamana bir anlam-
da karşı koymuş olduğumu düşünmek 
damarlarıma garip bir zevk yayıyor. Ve-
rilmiş olanı bozup, kendi istediğin şekli 
vermek... Transseksüellerin de beden-
lerine sığamayıp değiştirmeleri misali, 
Tanrısal bir müdahale gibi gelmiştir hep 
bana. Bu konu her aklıma geldiğinde 
şimdilik içten içe keyifleniyorum…  

DOSYA

Göğüsler hep dik kalsa…
Vücudumla barışık olmam gerektiğini, zamanın ve çocuk doğurmanın kadınlarda benzer 
sonuçlar yarattığını biliyor, “fiziğin önemi yok, vücudumla barışığım” klişelerini yüksek 
sesle durmadan tekrarlıyordum

Elif Akan

Göğüslerim beni rahat-
sız ettiği, yani sevgilim-
den bir şikâyet gelme-
diği halde, nedense bu 
operasyonun benden 

çok ona faydalı olacağı 
fikri, ameliyat olmaktan 

hep alıkoydu beni
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a.Jilet
b.Epilasyon aleti
c.Ağda
d.Hiçbiri 
Üç kadın, bir gün bir masa etrafında 

buluştuk. Konumuz kıllarımız... 
Dilan: Ben aslında kendimi bildim 

bileli kıllarımla uğraşıyorum. 
Zeliha: Kaç yaşında çıktı tüylerin?
Dilan: Aslında hep koyu renk tüy-

lerim vardı. Benim tüylerim yazın sa-
raran, kışın kararan tüylerdi. Ortaokul 
dönemlerinde ben o tüyleri jiletleterek 
kıllaştırdım. 14 yaşımdan beri uğraşıyo-
rum. Nefret ederek... 

Zeliha: İlkokulda çıkmaya başlıyor 
değil mi?

Merve: Kişiye bağlı aslında. Benim 
mesela ortaokulda çıktı.

Dilan: Sende şimdi bile yok. Kılın 
kadınlar için bir problem olduğunu dü-
şünüyorum. Trajikomik bir anımı anla-
tayım size. Kıllarımla mücadele etmek 
için muhtelif yollar ararken bir arkada-
şımdan kolumdaki kılları amonyak ve 
perhidrol karıştırarak sarartabileceğimi 
öğrendim. Tabii bunun çok tehlikeli bir 
şey olduğunu anlamamıştım, ta ki ba-
yılma noktasına gelene kadar. Kızlar tu-
valetinde yapmıştım. Korkunç bir koku 
çıkıyor. Okulun bahar döneminde kısa 
kollu gömleğe geçtiğim zaman yapmış-
tım. Kafa siyah, kollar sarı. Saçma bir 
durum. Yani gördüğünüz gibi her yolu 
denedim. 1996 senesinde epilasyonla 
tanıştım. O zaman lazer yoktu, iğnenin 
ucuna ateş veriliyor, acıdan ölüyorsun. 
Arkama bakmadan kaçmıştım oradan. 
Ve sonra aziz dostum jiletle yoluma de-
vam ettim. Jilet daha da beter bir hale 
getirdi her şeyi. Ağda yaparsan azalır 
denir ya, palavra! Bende bir azalma ol-
madı, ama jiletin çoğalttığı da doğru. 
Şimdi ben nereye gidersem oraya giden 
bir epilasyon aletim var ama bu bıyık 
meselesi çok sinir, onları epilasyon aleti 
ile alamıyorum.

Zeliha: Bıyığını alamadığın zaman-
larda kendini nasıl hissediyorsun?

Dilan: Herkes dudak üstüme bakı-
yor gibi hissediyorum. Kendimi kasıyo-
rum. Son zamanlarda ben bu duyguyla 
yaşamayı öğrendim aslında. Mesela ev-

lenmeden önceki hafta çevreden sorulur 
ya; “Temiz misin?” diye. Bana da sorul-
duğu zaman fazla bir tepki vermiştim, 
“Hayır ben pisim ve ağda yaptırmaya-
cağım” diye. Hiçbir kuvvet bana kası-
ğımdaki tüylerimi aldıramaz. 

Zeliha: Hiç almadın mı?
Dilan: Hayır. Vahşi bir şey gibi ge-

liyor bana. 
Zeliha: Ben bir kere aldırdım. Ben 

kıllarımı çok alan birisi değilim. Ev-
lenirken ağda yaptırmaya gitmiştim. 
Aldırdığım kadın, evleniyor olduğumu 
öğrenince “alacağım” dedi “orayı”, 
“Hayır aldırmayacağım” dedim. Neyse 
al dedim, ben bir ay bakıp bakıp gül-
düm, “ayna kukulu” oldum diye. Ken-
dine çıplak gibi geliyorsun. 

Dilan: Ben hiç ayna kukulu olma-
dım... Bunu sürekli yapan kadınlar var. 
Banyoya girip bir saat ağda yapıyorlar. 

Zeliha: Biz de bayağı bir vakit har-
cıyoruz.

Merve: Aslında ben regl dönem-
lerinde aldığım için rahat ediyorum. 
Özellikle yazın. 

Zeliha: Ben makasla kesiyorum. 
Seviyorum aslında kıllarımı. Ağda ile 
ilk tanıştığım zaman yedi yaşındaydım 
yaklaşık. Annem çok kılsızdı, annem ve 
arkadaşları bir gün ağda yapıyorlar, biri 
yeni bir tarif bulmuş. Kardeşimle ben 

ne yapıyorsunuz diye soruyoruz, söyle-
miyorlar, hem canları yanıyor, hem eğ-
leniyorlar, cıscıbıldak kadınlar bir ara-
da, biri öbürünün bacağını alıyor, diğeri 
ağdayı macun yapıyor, benim aklımda 
hep kadınlara özgü ve çok güzel bir şey 
diye kaldı. Sonra biz epey zaman bak-
tık kasıklarımıza kardeşimle, kıllarımız 
çıktı mı diye ve sonra ilk tecrübemiz 
lisede oldu. Bacaklarımızı nasıl alaca-
ğımızı bilmiyorduk. Daha ağdayı sürer-
ken işi ters yaptığımız için çok canımız 
yanıyordu ama ağdayı zaten acılı bir 
şey olarak bildiğimiz için normal sanı-
yorduk. Bu olaydan sonra uzun zaman 
kıllarımızı almadık.

Dilan: Ben lisedeyken arkadaşlarım 
senin bahsettiğin ağda partilerini yapı-
yorlardı. Ben dahil olmak istemiyordum 
çünkü buna bir eğlence olarak bakamı-
yordum. Yani bunu temel olarak bir so-
run olarak düşündüğüm için hep müca-
dele etmem gerektiğini düşündüm.

Merve: Ortaokulda kıllarımla mü-
cadeleye başladım. O zaman voleybol 
takımındaydım, şort giydiğimiz için gö-
rüntü rahatsız ettiğinden ilk sarartmaya 
başladım. Ama sonra baktım ki kıllar 
duruyor yerinde, sarı sarı dalgalanıyor. 
Kafa siyah kollar sarı, böyle acayip bir 
durum oldu. Daha sonra ablamla evde 
“Bu kıllarla nasıl başa çıkarız?” diye 

DOSYA

Sen nereye gidersen oraya 
giden en iyi yardımcın hangisi? 
Kimse sana kıllarını al demeden önce sen zaten çocukluğundan beri görüyorsun, kadınlar 
kıllarını alırlar, kadın dediğin kılsız olur
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düşündük. O zamanlarda evde ağda ya-
pıldığını duymuştuk. Macun yapmaya 
giriştik, çok güzel kokuyordu, bütün 
mahalleyi sarmıştı kokusu. Şekerini bol 
koymuşuz. Bizi cezbetti, birden yemeğe 
başladık. Aslında kıllarımla çok bir so-
runum yok, az çıkıyorlar, ağda hiç yap-
madım, genelde jiletle alıyorum.

Zeliha: Aslında bir savaş var yani 
olmayan kıllarınla. 

Merve: Olmayan kıllarımla savaşı-
yorum, herkes savaştığı için ben de sa-
vaşmak zorunda hissediyorum.  

Zeliha: Annemin arkadaşlarının 
ağda partilerinden hatırladığım bir laf 
da; “kaymak gibi oldu”.

Merve: Üniversitede de bu konu 
hep açılıyor zaten, sen nasıl alıyorsun 
şeklinde. Ciddi bir uğraş veriyor çev-
remdekiler, biri iğneli epilasyona gidi-
yor, iki üç hafta sokağa çıkamıyormuş, 
bir sürü para harcıyor, bir de epilasyon 
sonrası izler kaldığı için şu an tedavi 
görüyor, ekstra masraf yapıyor, kremler 
vs. Onları görünce biraz kendimi şanslı 
sayıyorum. Biraz genetik bir şey galiba, 
annem ve ablamda da pek yok. 

Dilan: Ben babama çekmişim, an-
nemde de pek kıl yok ama babaya çe-
kince tabii, böyle ellerin üstüne doğru 
giden koyu renkli tüyler oluyor. 

Merve: Okuldaki bazı arkadaşlarım 
kollarındaki kıllardan rahatsız oluyor-
lar, tütsülüyorlar ocakta.

Zeliha: Çocukluğumdaki ağda par-
tilerini, kılla tanışma seremonilerimi 
hatırladım. Kimse sana kıllarını al de-
meden önce sen zaten çocukluğundan 
beri şeyi görüyorsun, kadınlar kıllarını 
alırlar, kadın dediğin kılsız olur. 

Dilan: Senin kılların açık renkli.
Zeliha: Çok koyu da değil çok açık 

da değil. Koyu renk kıllarım yok, öyle 
olsam ne yapardım bilmiyorum, ama 
tabii uzuyor bazen 7 cm. oluyorlar. Ba-
caklar bir yere kadar uzuyor, koltuk altı 
uzamaya devam ediyor. 

Dilan: Ben bir kere örmüştüm kol-

tuk altımı.
Merve: Televizyonda Güney Afri-

kalı bir kadın gördüm, kasıklarındaki 
kılları iki taraflı olarak örmüş ve uçla-
rına boncuk takmıştı, güneşleniyordu. 
(gülüşmeler) 

Dilan:  Kıl konusu konuşulurken er-
keklere değinmemek olmaz galiba çün-
kü erkeklerin kılsız kadın isteği ile de 
baş etmek durumuna değinmek istiyo-
rum. Sevgilim benden “kaymak” olma-
mı istediğinde bunun çok acı verdiğini 
söyledim ama pek anlamadı. Ben de 
onu bacağına ağda yapmaya ikna ettim. 
O kadar canı yandı ki beni anladı ve bir 
daha “kaymak” isteğinde bulunmadı. 
Bu da güzel bir yöntem mesela. 

Zeliha: Burada kabul edilmesi gere-
ken ilk şey çirkin bulunacaksın düşün-
cesini kabul etmek! Mesela üniversi-

tede alırken çok acı çekiyordum. Daha 
sonra hayatıma kıllı bir kadın girdi ve 
ben de böyle olmak istiyorum dedim 
kendi kendime, o beni cesaretlendirdi. 
Uzun zamandır kıllıydım ve bu beni as-
lında çok da rahatsız etmiyormuş. Lakin 
yanımdakinin uzun koltuk altı kıllarım-
dan midesinin bulanabilmesi riski beni 
tekrar kıllarımı almaya itti, sonra tekrar 
aldım. Onunla baş etmek o kadar kolay 

değil, hele gençken daha zor. İstanbul’a 
ilk geldiğim zamanlarda, bir gün etek 
giymiştim, yolda bir adam bana “Kılla-
rını alsana be” dedi, bu laf benim için 
mihenk taşıdır. Bu zamana kadar böyle 
büyük bir tepki ile karşılaşmamıştım. 
Bir de iş hayatında bir “olman gere-
ken” var. İş yerinde eğer koltuk altın-
da kıl varsa, fazla kolunu kaldırmaman 
gerekiyor. O biçilmiş rol ve ona karşı 
durmak biraz daha zor. Şimdi nasıl bu 
kadar rahatım bilmiyorum. Geçtiğimiz 
yaz boyunca sürekli her yer dahil kıllı 
gezdim, çok keyifliydi. Beğenilmemey-
le ve dışarıdan gelen bu tepkilerle baş 
etmek yaşımızın büyümesiyle doğru 
orantılı bence. 

Dilan: Ben de bu tepkilerle baş ede-
meyeceğim için alıyorum galiba. Ama 
alırken de sürekli şikâyet ediyorum, 
kendi içimde çelişki yaşıyorum. Bir epi-
lasyon aleti satın alarak bu sektöre hiz-
met ediyorum maalesef. Bu öğretilmiş 
bir şey ve bunu tümden reddetmek zor.

Zeliha: Öğretilmiş ve her gün yeni-
den yeniden beslenen bir şey. Benim de 
o kadar çok siyah kılım olsaydı ben de 
alırdım. 

Dilan: Üniversitedeyken kot panto-
lonumun yırtık bölümlerinden görünen 
kıllar için bir erkek profesör beni uyar-
mıştı. Çok rahatsız olup utanmıştım ve 
ufak bir tartışma yaşamıştık. Final dö-
nemlerinde ise, erkek öğrenciler tara-
fından kadın öğrenciler neden kıllarını 
(kaş–bıyık) almadıkları hususunda uya-

rıya maruz kalıyorlardı.  Çoğumuz uta-
nıyorduk. Ama erkekler her zaman kıllı 
geziyorlardı.

Merve: Zaten kadınların kılsız ol-
ması ne kadar doğalsa, erkeklerin de 
bol kıllı olması o kadar doğal erkeklere 
göre. Hatta köse olan erkeklerle, dalga 
geçebiliyorlar. Erkek dediğin kıllı olur-
muş… 

DOSYA
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DOSYA

Heteroseksizm bütün canlı-
ları ‘koşulsuz’  kendinden 
kabul eder ve bu anlayışını 
‘üreme’ üzerinden kurarak 

doğayla kanıtlamaya çalışır. Canlıların 
davranışlarının salt doğayla açıklana-
m a y a c a ğ ı n ı 
unutur.

Erkek mer-
kezli hetero-
seksist ağ, her 
canlıyı karşı 
cinsine ilgi 
duymaya zor-
larken, cinsel 
yaşamı duhul/
penetrasyon 
üzerinden tek 
taraflı inşa eder. Her türlü söylem ve 
araçlarla ezberlettikleri ‘ilişkide penis 
olmayınca kadınlar haz almazlar’ yala-
nına inanmamızı isterler.

Böylece, eşcinsel kadın/lezbiyen se-
vişmesi adına da, ne kadar erkek ege-
men bakış varsa doğruymuş gibi sunu-
larak, penissiz sevişenler yok sayılır. 

‘Penissiz olamaz’ diye dayatılan 
bütün sevişmeler heteroseksüel olsun 
olmasın kadının klitorisini yok sayar, 
kadını salt bir vajina olarak görür.

İktidar, sevişme alanına müdaha-
le eder ve tek tipliğe boyun eğiş için 
gerekeni yapar. Bu yanlışlar, kadını 
bedenine yabancılaştırarak hakim he-
teroseksüel mantığı sorgulanamaz hale 
getirilir. Böylece sevişme sözcüğünün 
zeminine yerleştirilen erkek algısı pe-
kiştirilir.

Bu ezberi koşulsuz kabul edenler, 
eşcinsel kadınlara fütursuzca sorarlar 
“Sahi siz nasıl şey ediyorsunuz?”.  Bu 
soru, heteroseksüel kadınların hazzını 
erkeğin organına indirgerken,  eşcinsel 
kadınların ilişkisini yok sayar. Oysa 
bedenin bütünü cinsel organdır, her be-
den kendine has duygu donanımlarına 
sahiptir. Herkesin cinselliği kendine 
aittir.

Kendi ağzınızla su içersiniz. Kendi 
ciğerinizle solursunuz. Kendi bağır-
sağınızla sıçarsınız da… Neden kendi 
amıyla sevişmez, klitorisiyle orgazm 

olmaz sanılırsınız? 
Bir kadına “Penissiz nasıl şey edi-

yorsun?” diye sormak ne ise, erkeğe 
“Klitorissiz nasıl şey ediyorsun?” diye 
sormak odur.

Kadının organlarını yok sayarak, 
sevişmeyi penislileştirmek hem hete-
roseksüel hem de heteroseksüel olma-
yanlara yalanlar söylemek, hazlar ve 
duygular üzerine sahtekârlıklar inşa et-
mektir. Bu sahtekârlıklar kadın cinsini 
kendine yabancılaştırmaktadır.  

Eşcinsel kadınların/lezbiyenlerin 
nasıl şey ettiklerinin merak edilip, nasıl 

seviştiklerinin merak edilmemesinin, 
sebebi, kadını erkek üzerinden kurgula-
yan, heteroseksizmin zihinlere kodladı-
ğı yalanlardır. 

Belli yaşa gelmiş, cinsel ilişkiye 
girmemiş herhangi bir kişiye “Nereden 
biliyorsun heteroseksüel olduğunu, hiç 
denedin mi?” diye sorulamaz. “Kendi 

cinsime ilgi duyuyorum, karşı cinsle 
işim olmaz” diyebilen kadına ise; “Hiç 
denedin mi, nereden biliyorsun, emin 
misin? Sen erkek görmemişsin” deme 
cüreti gösterilir.    

Bu cüretin temelinde, penis egemen-
liği ve bilgisizlik yatar. Kadına “Sen 
hiç başkasının bağırsağıyla sıçmayı de-
nedin mi?” demek ne kadar absürd ve 
gerçek dışı ise, “Penissiz nasıl orgazm 
olabiliyorsun?” demek ondan daha ab-
sürd ve gerçek dışıdır.

Bu fütursuz sorular eşcinsel kadın-
lar için de travmatiktir. Çünkü kendini 
anlaması için ‘istemediği şeyi deneme-
si’ dayatılır. Üstelik denemesi istenilen 
şey, kendine ait olmayan bir organ ile-
dir. Kadını kendisi için var sanan erkek 
egemen zihniyet, kadının esas varlığını 
örtmek adına her türlü yanlışı üretir ve 
dayatır. Bu yanlışlar, kadını kendine, 
bedenine yabancılaştırır. Bunca seksist 
yalan; sevgi, şefkat, sevecenlik gibi 
duygulanımları da erkeğin uzağına ko-
yar. Kadın kendine yabancılaştırılırken, 
erkek mutlak doğrunun kendisi olduğu-
nu sanmanın dumanlı havasında nefes 
aldığından, insanlaşmaya vakit bula-
maz.

Erkek egemen zihinli inşa edilen be-
den, haz ve duygu eşcinsel kadınların 
nasıl sevişemeyeceğine karar vermiştir. 
Şey etmenin, esasında şey edilmek ol-
duğunu bilmediğimizi sanarak, sorar-
lar: ”Nasıl şey ediyorsunuz?” Oysa ce-
vabının değil,  sorunun kendisinin arka 
planının merak edilmesi gerekir. 

Nasıl şey ediyorsunuz?
Kadının organlarını yok sayarak, sevişmeyi penislileştirmek hem heteroseksüel hem de 
heteroseksüel olmayanlara yalanlar söylemek, hazlar ve duygular üzerine sahtekârlıklar 
inşa etmektir

Hasbiye Günaçtı

Belli yaşa gelmiş, 
cinsel ilişkiye girmemiş 

herhangi bir kişiye 
“Nereden biliyorsun he-
teroseksüel olduğunu, 

hiç denedin mi?” 
diye sorulamaz
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DOSYA

Feminizmin politik hatların-
dan biridir özel alan. Bu 
topraklarda “Cinsel Tacize 
Hayır, Bedenimiz Bizim-

dir” kampanyaları ‘mahrem’ olarak ka-
mufle edilen özel alanların ‘sırları’nın 
sırrını döktü mor iğnelerle… Zira söz 
konusu kadınlar olunca onların bede-
ni “herkesindi”. Şiddet, tecavüz, taciz, 
cinselliğin kontrol edilmesi, heterosek-
sist iktidar, bedenin nesneleştirilmesi, 
metalaştırılması erkek iktidarının so-
nuçları ve yeniden üretildiği saldırı bi-
çimleri…

Kadınlara yönelik 
denetim, sınırlandır-
ma yönlendirme ve 
cezalandırma beden 
tahakkümü üzerinden 
yürütülüyor. Nasıl gi-
yeneceğimizden, nasıl 
sevişeceğimize, nasıl 
davranacağımızdan 
nasıl düşünmemiz ge-
rektiğine kadar kadın-
lar nesneleştiriliyor. 
“Bedenimiz bizimdir” 
politik perspektifinin 
feminist hareketi na-
sıl şekillendirdiğini, 
80’lerden bu yana 
beden politikaların-
daki değişikliği, özel-
de Sosyalist Feminist 
Kolektif’in güncele 
ilişkin fikir alışverişi-
ni bir atölye çalışmasına taşıdık. Hem 
kafa yorduk, hem kişisel tarihlerimizde 
bedenimizin nasıl kontrol edildiğini, 
bedenlerimize nasıl yabancılaştırıldığı-
mızı konuştuk. 

Nereden başlamalıydık derken ilk 
sözü aldı 80’lerin ilk feministlerinden 
bir kadın arkadaşımız, beden politika-
sına dair yazılanları üç başlıkla çerçe-
veledi: 

1-)Kadınlar kendi bedenlerini nasıl 
algılıyor? 

2-)Kadın bedeni nasıl algılanıyor? 
3-)Bilgilendirici ve yanlış bilgilerle 

hesaplaşma…
Öğrenci olan bir arkadaşımız, bu 

yazı düzeylerinin bilinç yükselttiğini, 
ancak bugün daha fazlasını söyleme-
miz gerektiğini vurguladı. Sorularla 
çerçeveyi oluşturan arkadaşımız, fe-

minist hareketin hâlâ Kadın Kurtuluş 
Bildirgesi’nin ötesine geçemediğini 
söyledi. 

Yeni ve daha fazla şey söyleyebil-
mek için tarih önemliydi. Tarihsel bi-
lincin işaret ettiği süreklilik, konjonk-
türler üstü tespitler, bir suda iki defa 
yıkanmama bilgisi, politika yaparken 
öğrendiğimiz sistematiklerdi. İmdada 
yine feminist geleneğin taşıyıcısı başka 
bir arkadaşımız yetişti. Panoromik bir 
anlatımla hafızalarımızı tazeledi. “Şid-
det politikalarını artık yabancılaşarak 
yapıyoruz” çarpıcı tespitiyle sözü ona 
bırakıyoruz: 

“80’lerde feminizm, solun içinden; 

temsiliyet ve kimlik meselesinden doğ-
du, beden politikalarıyla da kalabalık-
laştı. Dayağa Karşı Kampanya, 438’e 
(fahişelere tecavüzde ceza indirimi ön-
gören yasa) ve cinsel tacize karşı kam-
panyalar kalabalıklaştığımız dönem-
lerdi. Çünkü gündelik hayatta beden 
meselesine kimlik meselesinden daha 
fazla temas ediyoruz. Başka kadınlara 
da daha görünür oluyoruz. Sosyalist fe-
ministler, hep emeğe vurgu yaptı. “Cin-
sel özgürlük” meselesi ve bunun haya-
ta geçirilişi hâlâ bir tartışma konusu. 
90’lardan itibaren ise beden politikaları 
“başkalarını kurtarmak” için yapılan 
bir nevi misyonerlik faaliyetine dönüş-

tü. Kendi bedenimize 
yabancılaşarak konu-
şuluyor. Oysa 80’lerde 
feministler kendi be-
denlerini konuşurdu. 
Kadına yönelik şiddet, 
yasal mekanizmaların 
geliştirilmesi ile şid-
dete uğrayan “öteki 
kadın”la ilgili yapı-
labileceklerin arasına 
sıkıştı. Şiddete karşı 
politikalarda beden 
nesneleştiriliyor, şid-
deti uygulayan özne 
buharlaştırılıyor. Yani 
“erkek” ve “sistem” 
kullanılmıyor. Beden 
politikaları aileyi he-
teroseksizmi sorunlaş-
tırmıyorsa, kadın öz-
gürlüğüne ilişkin ciddi 

kazanımlar ortaya koyamaz. Beden po-
litikası elbette yalnız ve önce kadın kur-
tuluşunu sağlamak için değil, kendi ha-
yatlarımızı da dönüştürmek için yapılır. 
Örneğin şiddet çalışma grubunun gelip 
tıkandığı nokta, tecavüz kriz merkezi. 
Bu nereye kadar feminist bir gündem 
sayılabilir ki? Kimlik politikası olarak 
eşcinselliğin, lezbiyen feminizmin geri 
dönüşü patriyarkanın heteroseksizmin 
eleştirisi bakımından olumlu. Tüm 
bunlar, özel alan politikasının siyasal 
olarak yeterince kavranamaması, tele-
vizyonlardaki sabah programlarındaki 
aşırı ifşa halinin yarattığı sorunlar, bu-
gün feminist hareketin sorunları…

Özel alana içeriden bir bakış*
Beden politikaları aileyi, heteroseksizmi sorunlaştırmıyorsa kadın özgürlüğüne ilişkin ciddi 
kazanımlar ortaya koyamaz. Beden politikası elbette yalnız ve önce kadın kurtuluşunu sağ-
lamak için değil, kendi hayatlarımızı da dönüştürmek için yapılır 

Candan Yıldız

Şiddete karşı politikalar-
da beden nesneleştiri-
liyor, şiddeti uygulayan 
özne buharlaştırılıyor. 
Yani “erkek” ve “sis-

tem” kullanılmıyor
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DOSYA

Söz 80’lerden açılmışken kendi öz-
nel tarihlerimiz de konuşuldu. O yıl-
larda, feminist hareketin öznesi olarak, 
sosyalist olur gibi feminist olmadık-
larını, feminizmin günlük hayatlarına 
değdiğini, dayak yiyen feministlerin de 
olduğu anlatıldı, duygular kenara ko-
nulmadan ve eleştiriler saklanılmadan. 
80 sonrasi feminizmle ilk tanışan isim-
lerden bir katılımcı: “Ben feminist ol-
duğum da çok acı çektim, kendimi çok 
sorguladım. Ama bugün genç kadınlar, 
üzerine politika yapılacak bir alan ola-
rak görüyor feminizmi” dedi. Benzer 
sorunlara dikkat çeken atölye katılım-
cılarından biri, feminizmin meşrulaş-
ması ile beden politikalarından uzakla-
şılmasının aynı döneme denk geldiğini 
söyledi. Pazartesi Dergisi’nin feminist 
tarihteki önemine değinerek, “Femi-
nizme ilişkin algıyı önemli ölçüde bi-
çimlendiren bire dergiydi” dedi. Ama 
radikal temaların bu derginin politika 
yaptığı konular olmadığını söyledi. Fe-
minizmin sistem tarafından içerilmesi 
tehlikesine işaret eden şu cümleyi kur-
du: “Feminizm TCK’laştı ve böyle bir 
meşruiyet kazandı”. 

Kadına yönelik şiddet konusu, bir 
arkadaşımız için bu toprakların doğu-
suyla ilişkilendirilerek konuşulması 
gereken bir konuydu: “AB uyum politi-
kaları sürecinde, kadına yönelik şiddet 
karşıtı politikalar bir statü yarattı, ‘Aile 
İçi Şiddet’ kavramıyla kurumsal bir ala-
na sıkıştırıldı. Namus yerine töre cina-
yetleri nitelemesinin kullanılması yine 
bu döneme denk geldi. ‘Cehalet, geri 
kalmışlık, eğitimsizlik’ vurgusu kadı-
na yönelik şiddetin gerekçeleri olarak 
sayılırken, çıkış coğrafyası olarak Kürt 
bölgeleri gösterildi. Algı çarpıtıldı”. 

Bir öğretmen arkadaşımız da “Bölgede 
devletin kadın bedenine yönelik baskısı 
yeterince gündemleştirilemedi. Ayrıca, 
feminizm sosyalist harekete hiç dokun-
madı,  bu ancak SDP ile kırıldı. Neden 
acaba? Feminizm, sosyalist hareketin 
içinden doğduğu için mi bu böyle? Bu 
da yabancılaşmanın bir veçhesi olsa ge-
rek. Evde sömürülüp buraya gelip poli-
tika yapıyoruz…” dedi. 

Atölyede dolaşan sözler yavaş ya-
vaş bizleri anlatmaya başladı. Sözü bir 
arkadaşımız aldı: “Bedeni dünya seks 
endüstrisinden, porno sektöründen kı-
sacası sermayeden bağımsız düşüne-
meyiz” dedi. Porno ve seks endüstrisi 
vurgusunu destekleyen bir diğer öğret-
men arkadaşımız da kozmetiğin devasa 
bir sektör olduğunu belirterek burada 
daha çok kadınların çalıştığını vur-
guladı. Sağlıkçı bir arkadaşımız sözü 
doktorlara getirdi ve “Beden deyince 
konuşmamız gereken, mamografimizi 

çeken erkek doktorun hoyratlığı, me-
nopoz ve kadın petleri olmalı. Mesela 
menopoz ilaçlarını kullanmayıp, ilaç 
sanayisini zenginleştirmemek de femi-
nist bir tavır” dedi. Tersi deneyimler de 
vardı. “Bedenimi bir erkek hekim saye-
sinde tanıdım” diyen olduğu gibi, kadın 
doktorun aynı çarkın parçası olduğunu 
vurgulayan da oldu. 

Atölyede,  kaş ve kıl almayı, mak-
yajı, sütyeni yasaklayan babalar da ko-
nuşuldu. Yasaklar, baba ve kocaların 
kadın bedeni üzerinden yürüttüğü ikti-
dar mücadelesi olarak değerlendirildi. 
“Bu iktidar biçimlerine, karşı iktidar 
oluşturulabilmesi için bedene ilişkin 
bilgimizi artırmalıyız” diyen başka bir 
öğretmen arkadaşımız tahlilini şu cüm-
lelerle ifade etti: “Beden meselesinin 
insan haklarına sıkışması,  bize bir şey 

söylemez hale gelmesi, AB’nin liberal 
ve sistemi dönüştürücü olmayan poli-
tik hedefinin bir sonucu. İyileştirilmiş 
hukuki mekanizmalar bir kazanç ola-
bilir, ancak haklar düsturuna sıkışmış 
bir söylem, gerçek bir sistem eleştirisi 
yapamaz. Mağdura hakkını verir ama 
mağduriyetin nedenini sorgulamaz. 
Buna indirgenen feminizm, feminizm 
değildir”.

Yaşlanma korkusunun gençlik feti-
şizmiyle nasıl körüklendiğini, yaş ve 
cinsellik ilişkisini, kadınların kendi-
lerinden genç bir erkekle beraber ol-
masının onaylanmamasının altındaki 
nedenleri, yaş almanın rahatlatıcı yan-
larını; laf atmaların azalmasını da ko-
nuştuk atölyede… Hatta sözün bir ye-
rinde sohbeti küçük bir geyikle kesen 
bir arkadaşımız “Gün gelecek laf atılan 
günleri de özleyeceğiz “ dedi.

Politikasını yaptığımız konularda 
algı ve beyinlerimizdeki şablonları yık-
mak gündelik hayatımızı değiştirmek 
hiç kolay değil. “Emek- beden ilişkisi-
nin kurulması, ailenin sorgulanması ve 
kendi hayatımızı dönüştürmek” önem-
li… 

Biz feministler tahlil yaparken bes-
lendiğimiz teoriyle tabii ki organik bağ 
kuruyoruz ya da kurmalıyız. Ama kar-
şımızdaki devasa iki iktidar alanı, “ka-
pitalizm ve patriyarkayı” besleyen aile 

sistemini sorgularken herkesin atomize 
ve yalnızlaştırıldığı bir dünyada “Aile 
bir afyon, ama ruhsuz dünyanın atan bir 
damarı” gerçeğini de bir “virgül” olarak 
başka bir atölyeye bırakıyoruz… 
___________________
∗ Beden politikası atölyesinden notlar

Politikasını yaptığımız 
konularda algı ve beyin-

lerimizdeki şablonları 
yıkmak gündelik hayatı-
mızı değiştirmek hiç ko-
lay değil. “Emek- beden 

ilişkisinin kurulması, 
ailenin sorgulanması ve 
kendi hayatımızı dönüş-

türmek” önemli  
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Kocamı aldatacağım, aldatmasına aldırmayacağım, kendim için sevişeceğim ve ilaçlarımı 
düzenli içeceğim. İlaçlarımı içtim, geri kalanını yapamadım...

Serotoninimi kaybettim, gören 
olursa lütfen bana haber versin. 
Hani şu mutluyken salgıladığı-
mız hormon… İşte onu kay-

bettim. En son elimde paspasla yerleri 
silerken kovanın dibinde görmüştüm. 
Şimdi yok. Bulamıyorum!

Haklısınız, adımı, kim olduğumu 
söylemezsem; gördüğünüz serotoninin, 
bana mı, bir başkasına mı ait olduğunu 
nereden bileceksiniz? Diyelim ki benim, 
bana nasıl haber vereceksiniz? Adım 
Nalan. Depresif Nalan. Sürekli depres-
yondayım. Bana kısaca Depna diyebi-
lirsiniz. Ama bir dakika... Dafne’nin hi-
kayesini biliyorsanız, Dafne, yani Defne 
deyin isterseniz... Bilmiyor musunuz? 
O halde bir dakikada anlatıvereyim: 
“DAFNE özgürlüğüne alabildiğine düş-
kün bir kızmış, tanrı Apollo ona sahip 
olabilmek için hep peşinden koşmuş. 
DAFNE ise hep kaçmış. Tam Apollo 
onu yakalamak üzere iken, toprağa kök 
salıp bir ağaca dönüşerek, kendini kur-
tarmış”. Güzel hikaye değil mi? Bence 
de... Bana Defne diyelim. Gördüğünüz 
gibi, mitolojiden hormonlara kadar her 
konuda bilgim var. Ne işine yarıyor der-
seniz, çok da işime yaradığı yok. Sadece 
depresyonumu biraz daha tetikliyor.

En son gittiğim doktor, ilaçlarımı de-
ğiştirdi ve “Kendine hobiler bul, mesela 
çiçek dik, ev temizle, yeni arkadaşlar 
edin, kendini boş bırakma yani...” dedi. 
Çiçeklerim var ama yeni arkadaşlar 
edinmeye hiç takatim yok. Bu yüzden 
ev temizliğine vurdum kendimi. Jel şek-

lindeki çamaşır suyunun içine güzel ko-
kulu bir deterjan koyup da yerleri paspas 
sopasıyla dans edercesine  silerken, yü-
reğim hafifliyor. Kovayı sildiğim yerin 
önüne getirmeyi unutuyorum, bulana 
dek sildiğim yerleri yeniden yeniden si-
lince de zaten sorunlarımı unutuyorum. 
Kovayı bulduğum anda serotonin sevi-
yem yükseliyor, mutlu oluyorum...

İlk kez depresyon tanısı koyan dok-
tor bir tuhaf mıydı ne... Az kalsın beni 
kötü yola düşürecekti... Tatildeydim. 
Kocamın beni aldattığını öğrendiğim-
de, sürekli kendi bedenimi inceler ol-
muştum. Kalın bacaklarım, doğumlar 
yüzünden deforme olmuş karnımla ne 
yapsam havuz kenarındaki o güzel sarı-
şın kızlar gibi olamıyordum. İlgimi çok-
tan yitirmiş olduğum bu adam birden 
yaşamımın merkezine oturmuştu. “Ne-
reye bakıyor, niye bakıyor, baktığı bir 
kadın mı, kadınsa benden güzel mi?...” 
derken kendimi bir psikiyatristin karşı-
sında buldum. Dinledi, obsesif olduğu-
ma karar verdi. Reçetemi yazdı ve “Bak 
bu kentteki kadınların yarısı kocalarını 
aldatır, erkeklerin de yarısı karılarını…
Bu kadar kafayı takma. Ben sevgilimle 
yaşadıklarımı karımla yaşayamıyorum 
mesela... Yatakta sadece kendini düşü-
nerek seviş... Kocana çok daha cazip 
geleceksin” dedi.

Kocamı aldatacağım, aldatmasına 
aldırmayacağım, kendim için sevişe-
ceğim ve ilaçlarımı düzenli içeceğim... 

İlaçlarımı içtim, geri kalanını yapama-
dım. Çünkü onunla yatmak filan isteme-
diğim gibi hiç kimseyle de yatasım yok-
tu. Depresyonum geçmedi. Ardından 
başka bir doktor buldum kendime… 
Anlatıklarımı şaşkınlıkla dinledi: “Ama 
onlar fahişe... kocan senin gibi kadını 
bırakıp fahişelere mi gidiyor?” dedi. 
Güzel olduğumu, üzülmememi söyledi 
ve ilaçlarımı değiştirdi. 

İlaçlarımı içiyor, yaşadıklarımı an-
lamaya çalışıyordum... Kocam benim 
yumuşak karnımı bulmuş gibiydi, beni 
incitecek şeyleri büyük bir zevkle ya-
pıyor ve benim bu nedenle yaşadığım 
sıkıntının ona olan sevgimin bir ölçüsü 
olduğunu düşündüğü için rahatsızlığım-
dan adeta keyif alıyordu... 

Depresyon geçirdiğimi söylediğim 
erkek arkadaşlarım, yüzlerinde mahcup 
ve hoşnut bir ifade ile yolunda giden 
evliliklerini anlatıp, aslında her şeyin 
yolunda gitmesinin ardında doyurucu 
cinsel yaşamlarının olduğunu ve bu-
nun kendi performanslarından böyle 
olduğunu ima edip, depresyonumu şıp 
diye geçirebileceklerinin ipuçlarını ve-
riyorlardı: “Yat benimle bir şeyciğin 
kalmaz”. 

Doktorlar bile çeşit çeşit ilaç yazar-
ken ben kimin en iyi olabileceğini de-
neyerek mi bulacaktım? Yanılmayı göze 
alamadım, bu yöntemi deneyemedim.

Ama depresyon bu geçmiyor ki ken-
di kendine... Depresyon hakkında çok 
okumaya başladım, kimilerinin genetik 
olarak serotonini düşük olurmuş, kimile-
rinde yaşadıkları olaya tepkiyle… Uyku 
esnasında serotonin salgılarmış vücudu-
muz... Çikolata yediğimizde de... Çiko-
lata yiyip, sakinleştirici alıp uyumaya 
başladım. Sonunda şişmanlamış ve tep-
kisiz bir kadın olmuştum. Artık kocam 
beni aldatmış, aldatmamış umurumda 
değildi... Benim yerime kocam tedavi 
olsa daha çabuk iyileşeceğimin farkın-
daydım, ama o doktor randevusunda ya-
nımda olmaktan bile hicap duyuyordu. 
İlaçlarımı alırken “aynısı olsun” diye ıs-
rar ettiğimde, gözleriyle eczacıya “idare 
edin, hasta...” der gibiydi.

Şimdi Defne nasıl diye sorarsanız, 
iyi sayılırım. Sadece en son paspas ko-
vasının dibinde gördüğüm serotoninimi 
bulamadığım için biraz gerginim o ka-
dar...                                                                                                               

Serotoninimi gören oldu mu?

Aysel Kılıç

Kimilerinin genetik ola-
rak serotonini düşük 
olurmuş, kimilerinde 
yaşadıkları olaya tep-

kiyle… Uyku esnasında 
serotonin salgılarmış 
vücudumuz, çikolata 

yediğimizde de... 
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Hangi tecavüz yuhalanmayı 
hak eder? Hangi tecavüz 
mümkün olabilendir? Günü-
müzde çok sık karşı karşıya 

kaldığımız iki soru. Her gün işittiğimiz 
tecavüz haberlerine yönelik olarak fark-
lı kesimler farklı tutumlar alıyor. Teca-
vüz eden bir erkeğin sırtı sıvazlanabilir-
ken, başka bir erkek linç edilmeye varan 
tepkilerle karşılaşabiliyor. O halde, te-
cavüz edimi, ilk çağrıştırdığı anlamıyla, 
tecavüz eden ve edilenden daha fazlası-
nı ifade ediyor.

Tecavüz, Esmeray’ın son oyunu. İlk 
stand-up gösterisi Cadının Bohçası’yla 
Türkiye’de toplumsal cinsiyetin kurulu-
şuna ve tezahürüne ilişkin birçok soru 
soran Esmeray, aralıklarla sahnelemeye 
devam ettiği Tecavüz ile odağını bir ya-
nıyla daraltıyor ve tecavüz hikâyeleri an-
latıyor. Diğer yanıyla Tecavüz bir edim-
den yola çıkarak, Cadının Bohçası’nda 
olduğu gibi, iç içe geçmiş birçok unsuru 
içeren toplumsal cinsiyet düzenini göz-
ler önüne seriyor. Bugün üçüncü sayfa 
haberi olmaktan çıkıp manşetlere taşı-
nan tecavüzler görünür olurken ve ge-
nellikle hukuk aracılığıyla gündemde 
kalırken, biz feministlerin, mücadele 
alanında önemli yer işgal eden, yazı-
nın başında değindiğim soru kendini 
tekrarlıyor: Hangi tecavüz? Tecavüze 
karşı muhalefetin yalnızca eyleye-
ne yönelik olmadığını tekrar tekrar 
fark ediyoruz. Esmeray’ın oyunu 
Tecavüz’ü bir de bu gözle değerlen-
dirmenin önemli olduğunu düşünü-
yorum.

Esmeray, yukarıda bahsettiğim 
madalyonun bir yüzünü işliyor oyu-
nunda: tecavüz etmesini ve tecavüze 
uğramasını yadırgamayacaklarımı-
zın hikâyelerini. İlk bölümünü kendi 
hikâyesinden yola çıkarak yazdığı, 
ikinci bölümü ise Franca Rame ve 
Dario Fo’nun oyunundan aldığı Te-
cavüz, tecavüze uğrayan üç kişiyi 
anlatıyor: erkek çocuk, genç adam ve 
travesti. Tecavüz eden erkeğin sesini 
duyuyoruz hep: ya “korkma” diyor, 
ya küfrediyor ya da tehdit ediyor. Tel-
kin ve tehdit, üç hikâyede de mevcut 
olan, aynı şiddetin zıtmış gibi duran 

fakat aslında aynı duyguyu uyandıran 
yansımaları. Metnin kesik kesik cüm-
leler ve tekrarlardan oluşan dili, oyun 
boyunca yaşananın gerilimini seyirciye 
iletiyor ve tecavüzün tekrar tekrar vuku 
bulacağını hissettiriyor.

İlk iki hikâyede, belki çocukluğun ve 
gençliğin getirdiği naiflik sebebiyle, an-
latılan önce bir sevgi hikâyesiymiş gibi 
geliyor bize, sonradan o şefkat arayan 
çocukluğun ve gençliğin istismara dö-
nüşmesinin incecik bir sınır barındırdı-
ğını fark ediyoruz. Bundan sonrasında, 
arayışların bedelinin istismarla ödendi-
ğini ve geriye susması gereken ve ken-
dinden isteneni yerine getirmesi bekle-
nen bir erkek çocuk ve bir genç adam 
kaldığını izliyoruz. Üçüncüsündeyse, 
bir travestiye doğallaştırılmış bir mua-
mele olarak tecavüz vuku buluyor. Di-
ğerlerinden farklı olarak, şikâyet etmeyi 
geçiriyor aklından kadın. Fakat yine de, 
üçünde de ortak olan, bugün tecavüze 
uğradıklarında seslerini duyacağımız 
insanlardan olmamaları.

Bu noktada, MacKinnon’ın söy-
lediklerine kulak vermekte fayda var. 
MacKinnon, tecavüzün devlet tarafın-
dan –bilhassa yasalarla- yasaklanmadı-
ğını, sadece düzenlendiğini öne sürer. 
Judith Butler’ın katkısı ise, mevzubahis 
düzenlemenin kadının cinselliğini, yani 

aslen üremeyi kontrol et-
mek amaçlı olduğu doğ-
rultusundaki iddiadır. 
Bir başka deyişle, 
evli bir kadına, 
kocası dışında 
bir adamın 
tecavüz et-
mesi elbet-
te kabul edi-
lemeyecek 
bir edimdir. 
Fakat zaten hayatını “bu işlerle” geçi-
recek bir travestinin tecavüze uğraması 
düzen adına bir sorun teşkil etmediğine 
göre, kınamaya gerek var mıdır? Eğer 
Türkiye’de aile içi tecavüzün yakın za-
mana kadar suç sayılmadığını hatırlar-
sak durum biraz daha netleşir. Ve yahut 
hâlihazırda homofobik şiddete maruz 
kalan birçok eşcinseli göz önünde tutar-
sak eğer, bir eşcinsel erkeğin tecavüze 
uğramasındaki “hak etmiş zaten” tepki-
sinin korkutuculuğu görebiliriz.

Esmeray bu oyunla, tecavüz et-
rafında şekillenen, şiddet, cinsellik, 
kadınlık, erkeklik vb. gibi toplumsal 
cinsiyet düzeninin olmazsa olmaz un-
surlarına değiniyor. Anlattığı üç hikâye 
de, Butler’ın ifadesiyle “Hangisi te-
cavüz sayılır?” sorusuna ışık tutar ni-
telikte. Yine TCK’da yakın zamana 

kadar geçerli olan, tecavüzü namusla 
bağlantılandıran, ailenin namusuna 
halel gelmesi olarak nitelendiren, te-
cavüz vakalarını tecavüzden saymak 
için tecavüze uğrayan kadının bakire 
olup olmadığına da bakan düzenleme-
yi hatırlamakta fayda var. Tecavüzün 
böylece sorgulanmasıyla, zincirleme 
şekilde, kadınlık üzerinden kadın be-
deni, kadın bedeni üzerinden de kadın 
cinselliği tarif ediliyor. Dolayısıyla, 
istenilen kadınlık rolüne girmeyen bir 
kadın, tecavüze uğradığında, uğradığı 
şey tecavüz olmayabiliyor, “tecavüz-
den sayılmayabiliyor”. Öte yandan, 
kadınlık elbette egemen erkeklikle di-
yalektik ilişkidedir, egemen erkekliğin 
dışında kalan bir erkek, tam bir erkek 
değildir, “kadınsı” olan ve şiddete uğ-
raması mümkün olandır. İşte Esmeray 
da Tecavüz’de, bu iki durumun hük-
mettiği kadınlık ve erkeklik durumla-
rını sergiliyor. 

Hangi tecavüz: Esmeray’ın son oyunu 
Esmeray bu oyunla, tecavüz etrafında şekillenen, şiddet, cinsellik, kadınlık, erkeklik gibi 
toplumsal cinsiyet düzeninin olmazsa olmaz unsurlarına değiniyor. Anlattığı üç hikâye de, 
“Hangisi tecavüz sayılır?” sorusuna ışık tutar nitelikte 

Cemre Baytok
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11. İstanbul Bienali’nin başlığı, Brecht’in Üç Kuruşluk Operası’ndan “İnsan Neyle Yaşar” 
şarkısı. Antrepo, Tütün Deposu ve Feriköy Rum Okulu’na yayılan 140 yapıtın yer aldığı ser-
gi özenle seçilmiş, birbiriyle iyi paslaşan bir feminist sanat seçkisini de içinde barındırıyor

Küratörlüğünü, dört kadın-
dan oluşan WHW kolek-
tifinin yaptığı 11. İstan-
bul Bienali’nin başlığı, 

Brecht’in Üç Kuruşluk Operası’ndan 
“İnsan Neyle Yaşar” şarkısı. Çoğunlu-
ğu Ortadoğulu, Doğu Avrupalı ve Orta 
Asyalı olan sanatçıların yarısını kadınlar 
oluşturuyor. Antrepo, Tütün Deposu ve 
Feriköy Rum Okulu olmak üzere 
üç ayrı mekâna yayılan 140 yapıtın 
yer aldığı sergi özenle seçilmiş, bir-
biriyle iyi paslaşan bir feminist sa-
nat seçkisini de içinde barındırıyor. 

WHW kolektifi, serginin içeri-
ğine dair amaçladıklarının, sanatla 
özgürlükçü siyasi pratikler arasın-
daki ilişkiyi gündeme getirmek 
olduğunu söylüyor. Feminist işler 
açısından bu amaca ulaştıkları ra-
hatlıkla söylenebilir. Farklı kuşak-
lardan, farklı coğrafyalardan, farklı 
dönemlerde üretilmiş işleriyle sa-
natçılar; kadın hakları, kadının ev 
emeği, ebeveynlik, kadına yönelik 
şiddet gibi sorunları yer yer izleyi-
cinin yüzüne çarpan, yer yer de tra-
jikomik bir dille ele alıyorlar. Feminist 
hareket içinde aktivist kimlikleriyle de 
varolan ve bunu sanat pratiklerine bire-
bir yansıtan sanatçılar dikkat çekiyor. 

Bienalin en çarpıcı işlerinden biri 
Zagrebli sanatçı Sanja Ivekovic’e ait. 
Ivekovic’in işinde, Türk Ceza Kanunu 
Kadın Platformu ve CEDAW Sivil Top-
lum Yürütme Kurulu’na üye örgütlerin 
hazırladığı gölge rapor, kırmızı kağıtlara 
basılmış ve bienalin bütün mekânlarına 
buruşturulup atılmış. Ivekovic, 70’lerden 
bu yana ülkesinde feminist sanatın öncü 
isimlerinden biri. Elektra Kadın Sa-
natçılar Merkezi’nin ve Kadının İnsan 
Hakları örgütünün (B.a.B.e. - Be acti-
ve, Be emancipated) üyesi olan sanatçı, 
Zagreb’de Kadın Çalışmaları Merkezin-
de ders veriyor. Güneş Gözlükleri, sanat-
çının Mor Çatı’yla yaptığı verimli işbir-
liğinin ürünü olarak sergilenen bir diğer 
yapıtı. Güneş gözlüğü reklamlarına, 

Mor Çatı Sığınağı’nda kalan kadınların 
kişisel hikâyelerinden alıntılar eklenerek 
yapılan bir müdahale.

Işıl Eğrikavuk’un Gül adlı videosu 
da dikkate değer işlerden. Kötü yazılmış 
bir hikâye, kötü bir oyunculukla yeni-
den canlandırılıyor ve klişeleştirilerek 
anlatıldığı için izleyiciyi rahatsız ediyor. 
Gül, 14 yaşında zorla evlendirilmiş bir 
kadının hikâyesini konu ediniyor olmak-
la birlikte, gerçekliğin 
medyada nasıl yeniden 

kurgulandığını dert ediyor.
Canan Şenol, Güneydoğulu, fakir bir 

ailenin güzel kızı Fadike’nin hikâyesini 
video-masal formatında anlatıyor. İbret-
nüma, 1001 Gece Masalları’nın bir di-
ğer ismi ve kelime anlamı ‘ibret veren’ 
demek. İbretnüma’da, sanatçı masal 
anlatıcılığı rolünü üstleniyor ve orijinal 
Osmanlı minyatürlerinin uyarlamalarını, 
hepimizin görsel dağarcığında karşılı-
ğı olan imgelerle harmanlayarak; anne-
den kıza aktarılan bilgi, korku ve bellek 
birikimini deşiyor, ailenin kutsallığını, 
devlet, din, toplum baskılarını, inanç ve 
ahlâk kavramlarını sorguluyor. Şenol, 
oğlunu öldüren deli Aşşo Nine, cinlerin 
kaçırdığı çocuğunu arayan Hayriye ve 
köyün erlerinin hikâyeleri aracılığıyla, 
bastırılmış kadın cinselliğinden çocuk 
tacizine, dile getirilmesi zor olan ne var-
sa kafiyelerle süsleyerek, ince ve acı bir 
alayla anlatıyor.

KwieKulik’in Dobromierz ile Etkin-
likler başlıklı işi, 1972 ile 1974 yılları 
arasında, ebeveynliğe dair yapılmış bir 
arşiv çalışması. Yer yer bir aile albümü-
nü anımsatan fotoğraflar, sanatçı çiftin 
oğullarını, gündelik ev ortamındaki nes-
nelerin yanında önemsiz bir yan öğeye 
indirgiyor. Aynı yıllarda yapılmış, fe-
minist sanat için bir mihenk taşı sayılan 
Mary Kelly’nin Doğumsonrası Dokü-

manları adlı çalışmasıyla 
paralellikleri bu işi ilginç 
kılıyor. Kelly, çalışmasın-
da, 1973’ten itibaren 5 yıl 
boyunca oğlunun gelişimi-
ni bilimsel bir dil kullana-
rak belgeliyor ve anneliğin 
kutsallığını ve bunun sa-
nattaki yansımasını eleştir-
diği gibi, çocuk bakımına 
harcanan emeği de görünür 

kılıyor.
Kelly’nin sergideki eksikliği, 

Margaret Harrison’un sergiye ka-
tılımıyla dengeleniyor. Harrison ve 
Kelly’nin, 70’lerde İngiltere’de ka-
dınların çalışma koşullarını belge-
yen Kadınlar ve İş adlı önemli bir 
çalışmaya ortak imza atmışlıkla-

rı var. Nitekim Harrison’un Evişçileri 
adlı yapıtı da kadın emeğiyle ilgili. Evde 
parça başı iş yapan kadınların mücade-
lesini anlatan bu işte Harrison, ev işçile-
rinin sendikalaşması için mücadele eden 
Helen Eadie ile birlikte çalışmış. 

Nilbar Güreş’in Bilinmeyen Sporlar 
başlıklı fotoğraf ve çizimlerden oluşan 
çalışması, bienalin en eğlenceli işlerin-
den biri. Ev işi ve sporu olmadık bir 
düzlemde bir araya getiriyor. Spor sa-
lonunun maskülen dünyası halılarla ev-
cilleştirilmiş, sporun fiziksel dayanıklı-
lığa dayalı ölçüsü, bir yandan akrobatik 
hareketler yaparken bir yandan da ağda 
yapan, kaşını alan, ellerindeki çay bar-
daklarını düşürmemeye çalışan, bitmek 
bilmeyen ev işlerinin kadın kahramanla-
rı tarafından sınanıyor.  
_________________

* Canan Şenol’un İbretnüma adlı ani-
masyonlu videosundan alıntı.

“Ramazandan bayrama namaz, 
denize de girermiş her yaz” * 

Dilek Winchester
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Ingmar Bergman, Ikea, ABBA gru-
bu, Ericsson, Greta Garbo, ringa 
balığı, Ingrid Bergman, Volvo, 
Alfred Nobel, Björn Borg. Yani 

İsveç.. Yaklaşık 9 milyon nüfuslu bir 
krallık. 1995’ten beri Avrupa Birliği ül-
kesi. 1800’lerin ortalarında parlamenter 
sisteme geçen, 1920’lerde demokratik-
leşmesini tamamlayan ve o tarihten bu 
yana sosyal demokratların politikada 
hep baskın olduğu bir ülke. 1975 yılın-
dan itibaren de krallık, sadece törensel 
ve simgesel bir yapıya dönüşmüş.  

Öteki Olmak 
Kadın-erkek fırsat eşitliğinin devlet 

politikası olduğu İsveç, her yeri yakıp 
yıkan vahşi Viking imajının çok ötesin-
de artık. 1999 yılında, zorunlu seks işçi-
liği, dolayısıyla kadın ticareti ile müca-
dele için, seks hizmeti alan müşterileri 
cezalandırmaya başlayan ilk ülke. Şiar: 
“Bir başkasının bedenini satın alma 
hakkına kim sahip olabilir ki?”  

Ancak yasanın yürürlüğe girmesin-
den 10 yıl sonra etkileri pek de bekle-
nildiği gibi olmamış. 1998’de 2.500 
İsveçli seks işçisi varken, 2003’te sayı 
yarıya düşmüş. Ama aynı süreçte Es-
tonya, Rusya, Polonya ya da Litvanya 
üzerinden kadın ticareti belirgin şekilde 
artmış, bugünkü sayıları 1.000’in üze-
rinde.

Genellikle yurtdışı kaynaklı organi-
ze suç şebekeleri, daha sakınımlı hale 
gelmiş. Kaçakçılar ve pezevenkler, yeni 
yasaya gayet iyi adapte olduğundan, 
seks işçileri artık sokaklarda değiller; 
sözde güzellik-masaj salonlarında,  otel 
barlarında ya da yasadışı genelevlerde 
çalışıyorlar. Yasak, seksin yeraltına in-
mesine neden oluyor; bu durum da önce-
likle pezevenklerin işine yarıyor. Pazar-
lama ağı içine giremeyenlerin durumu 
daha kötü. Müşteriler de korku içinde. 
Kimse yanında prezervatif taşıyamıyor, 
çünkü bu, polis tarafından kanıt olarak 
kullanılıyor. Eskiden müşteriler polise 
şebekeler konusunda bilgi sağlarken, 
şimdi yakalanmamak için susuyorlar. 
Seks işçileri her gün tecavüze uğruyor. 
Yeni yasadan önce reddettikleri müşte-
rilere artık “hayır” deme lüksüne sahip 

değiller. Yani şiddete daha açıklar ve 
güvenli olmayan seksi de kabul etmek 
zorunda kalıyorlar. Hatta müşterilerini 
kaybetmemek için onları koruyorlar; 
ister katil, ister hasta, isterse sadist ol-
sunlar!     

Yakalanma riskine rağmen, mafya fa-
aliyetine devam ediyor. Çünkü İsveç’te 
seks hizmeti ücretleri, diğer Avrupa 
ülkelerinkinden daha yüksek. Sıradan 
cinsel ilişki Hollanda’da 50 Euro iken, 
İsveç’te rakam 150-200 Euro. Bu da 

mafyanın risk almasına yol açıyor. Ka-
dınları sürekli o ülkeden o ülkeye nak-
ledip durdukları için, polisin duruma el 
koyması çok zorlaşıyor. Bu kadınlar ta-
nıklık yaptıktan sonra İsveç’te ne yazık 
ki kalamıyorlar. İkamet hakları, dava 
süresince geçerli. Çoğu evlerine/ülke-
lerine dönmek istiyor. Ve yaşadıklarını, 
ülkelerindeki güvenlik birimlerine an-
latmamayı tercih ediyorlar. Seks amaçlı 
insan ticareti yapanlar için 2-10 yıl ha-
pis cezası var. Buna karşın müşteriler 
için öngörülen maksimum 6 aylık hapis 
cezası, para cezasına dönüştürülüyor.  

Cehennemde Yaşamak
İsveç’te seks işçiliği, cinsiyet eşit-

liğine aykırı görülüyor. Kadınlara, ço-
cuklara yönelik bir şiddet türü ve insan 
bedeninin sömürüsü olarak algılanıyor. 
Tabii bu tartışmalı bir konu. Çünkü bir 
kesim, insanların seks işçisi olarak ça-
lışma özgürlüğüne/seçimine saygı gös-
terilmesi düşüncesinde.

İsveç radikal feminizminin önde ge-
len isimlerinden Petra Östergren’e göre 
“Seks özel bir şey, cinsel ilişki de ye-
tişkinler arasında halledilmesi gereken 
bir konu. Herkes partnerini seçme öz-
gürlüğüne sahip. Ve bir kamera önünde 
sevişme ya da seks işçiliği yapma konu-
sunda seçim onlara ait, yani bedenlerini 
bir iş aracı olarak kullanabilirler”. İsveç 
radikal feministleri, hükümetin yasakçı 
politikasına karşı çıkıyor, seks işçiliğini 

erkeğin kadın üzerinde tahakkümü ola-
rak değil, bir hizmet türü olarak kabul 
ediyorlar.   

Sekse bakış açısı, geleneksel femi-
nist ideallerin uzağında olan ve bazı 
feministlerin şimşeklerini üzerine çe-
ken Petra Östergren, “Pornografi, Seks 
İşçileri ve Feministler” başlıklı kitabın-
da “Seks işçileri, hükümetin tavrının 
kendilerini mağdur ettiğini söylüyor. 
Çünkü korkan müşteriler artık sokağa 
çıkmayınca işlerini yapamıyorlar. Seks 
işçilerini koruduğu varsayılan yasa 
onlara karşı bir ayrımcılığa dönüşü-
yor” diyor. İsveç Seks İşçileri Derneği 
(SASW) üyesi Johannes Erikson ise, 
“Devlet feminizmi, kadınların hayat 
koşullarına pozitif unsurlar getirdi, ama 
seks işçiliğini görünmez kıldı” şeklinde 
konuşuyor.  

İnternetin yaygınlaşması da mafya-
ya yeni bir pazar açmış. Ama 18 yaş al-
tındaki kızlar (çocuk kategorisinde yer 
aldıkları ve bu alandaki suçlar doğrudan 
insan kaçakçılığına girdiği için), genel-
likle kulaktan kulağa yayılan bilgiler 
aracılığıyla pazarlanıyor. İsveç, bir yan-

İsveç’te seks işçiliği

Oya Tatlınar

İsveç’te seks işçiliği, cinsiyet eşitliğine aykırı görülüyor. Kadınlara- çocuklara yönelik bir 
şiddet türü ve insan bedeninin sömürüsü olarak algılanıyor

İsveç’te seks işçisi 
olmak, tehlikelerle 

dolu bir cehennemde 
yaşamak demek
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dan sokakta seks işçiliğinin azalmasın-
dan memnun, bir yandan da “karanlık-
larda”, “kapalı kapılar ardında” yapılan 
seks tırmanışta. Yani İsveç’te seks işçisi 
olmak, tehlikelerle dolu bir cehennem-
de yaşamak demek. İsveçliler, seks iş-
çileri ile “insan” olma anlamında ilgi-
lenmiyorlar. İstedikleri, sadece bu soru-
nun ortadan kaldırılması. Yasa, işçilere 
danışılmadan kabul edilmiş ve cinsiyet 
eşitliğini sağlamak için mücadelenin bir 
parçası olarak sunulmuş. İsveç’te bu ya-
sayı eleştirmek, genellikle anti-feminist 
olarak algılanmak demek. 

“Öfkeliyiz, Çaresiziz”
İsveç’te seks işçiliği yapan Rosinha 

Sambo, yeni yasa ile ilgili olarak şunla-
rı söylüyor: “Yasa bize hizmet etmiyor. 
Mesleğimizi nasıl yapacağımızı bilemi-
yoruz. Hükümet bize tehlikeli bir hasta-
lığa yakalanmışız gibi davranıyor. Po-
litikacılar, bütün yasaklamalara rağmen 
bu işin sürdüğünü bal gibi de biliyorlar. 
Girişimlerinin gülünçlüğünün ve bizden 
kurtulma çabalarının tamamen başarı-
sızlıkla sonuçlandığının farkındalar.

Yasanın en kötü yanı, Rus mafya-
sının gelişiyle, İsveç’te bu sektörde 
çalışan küçük yaşta kızların sayısının 
artışı oldu. Bunlar muhtelif ülkelerden 
kaçırılmış insanlar. Birçok İsveçli seks 
işçisi de öldürüldü, başları sıkıştığında 
polisi aradıkları için. Çoğu alkole verdi 
kendini. Ya da benim gibi çocuklarını 
kaybetti. Ben çocuklarımı Portekiz’e 
yerleştirmek zorunda kaldım, kaçırıl-
masınlar diye. Yani bu yasa, aileleri de 
parçaladı. Sonra İsveçli seks işçilerinin 
önemli bir bölümü komşu Norveç’e 
gidiyor çalışmak için. Daha da kötüsü 
Norveç seks pazarı doydu. Norveç’teki 
seks işçileri de zor durumda, bizim yü-
zümüzden. Ücretler dibe vurdu, hele de 
Danimarka’da. İsveçli müşteri parano-
yaklaştı. Bu büyük bir problem, kor-

kunç bir şey. Panikteyiz, çok öfkeliyiz. 
Ayrıca bu model diğer ülkelerde uygu-
lanırsa, onlar da aynı eziyeti yaşayacak. 
Ve bilmiyoruz ne yapacağımızı. Çaresi-

ziz. Bizi yok etmek mi istiyorlar? Gaz 
odalarına göndermek mi? İçeri tıkmak 
mı?”

Seks İşçiliği Üzerine 
Söylenen Yalanlar
Bir başka seks işçisi, Isabella Lund, 

“Başkaları ile seks yapmak zararlı bir 
şey mi? Peki ya bundan para kazan-
mak? Hayır.. Birine zamanımı sunmak, 
ona eşlik etmek ya da seks hizmeti ver-
mek bana göre zararlı değil. Ama seks 
işçilerinin ayrımcılığa uğraması ya da 
ayıplanması gibi baskılar, zarar verici. 
Bu yolla önyargılar ve stereotipler de 
muhafaza edilmiş oluyor. Yasa güya 
seks işçilerini korumayı öngörse de, ni-
hai amacın, sosyal hastalık gibi görülen 
bir şeyden toplumu korumak olduğu 
çok açık. Bu ülkede dini azınlıklardan 
etnik gruplara, bizim dışımızda başka 
kim bu kadar güvensiz koşullarda yaşı-
yor? Bize ticari bir mal gözüyle bakıl-
maya devam ediliyor ama yaptığımızın, 
cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir ülkede 
kabul edilemez olduğunu söylüyorlar” 
şeklinde konuşuyor.

İsveç Modeli Her 
Derde Deva mı?
Son yıllarda bazı ülkeler, İsveç mo-

delini örnek alarak yasal düzenlemelere 
gitmek istiyor. Ancak şu soruya cevap 
bulmakta zorlanılıyor: “Seks işçiliği 
sorunu gerçekten çözülebildi mi?” Pek 
çok politikacı, bu modeli benimseyen 
ülkelerin hırsızlık, şiddet ve kadın tica-
retinin artacağı gerçeğine hazırlıklı ol-
ması gerektiğini belirtiyor. 

İlginçtir ki İsveç, bir zamanlar daha 
farklıydı. Örneğin 19.yy’da taşrada dü-
zenlenen kutlamalarda, sosis, salam, su-
cuk hazırlamak üzere erkeksiz bir araya 
toplanan kadınlar vardı; eşlerinin cinsel 
organlarının şeklinde ve boyutların-

da sosisler yapan, güle oynaya.. İnsan 
merak ediyor: Cinselliği bu kadar rahat 
paylaşan bir halk nasıl olmuş da bugün 
böylesi ahlakçı, böylesi mutsuz hale gel-
miş? Evet, yaşam standartları çok yük-

sek, refah içindeler, ancak intihar oranı 
da bir o kadar yüksek. Politik ve sosyal 
anlamda bir cennet nasıl olup da bunca 
umutsuz vakaya yol açabilmiş? Belki de 
Montesquieu’nün dediği gibi, klimanın 
insan üzerine etkisindendir, güneşsizli-
ğin sonucudur. Gerçi bir zamanlar İsveç 
köylüleri için hayat ölümcül şekilde 
zorken ya da bir kuşağın tamamı açlık-
tan ölmemek için ABD’ye göç ederken 
akıllarına gelmiyordu intihar etmek. O 
zaman da güneş yoktu.. 

______________________

Yazı, aşağıdaki linklerde yer alan bil-
gilerden derlenmiştir: 
http://www.iprostitution.org/tag/suede/
http://cybersolidaires.typepad.com/
direct/2005/05/cabiria_nouvell.html
http://cybersolidaires.typepad.com/
ameriques/2005/10/tre_travailleus.html
http://cybersolidaires.typepad.com/
ameriques/2004/12/le_modle_sudois.
html
http://cybersolidaires.typepad.com/
ameriques/2007/05/les_mensonges_a.
html)

Yasanın en kötü yanı, 
Rus mafyasının gelişiyle 
İsveç’te bu sektörde ça-
lışan küçük yaşta kızla-
rın sayısının artışı oldu

İnsan merak ediyor: 
Cinselliği bu kadar rahat 
paylaşan bir halk nasıl 

olmuş da bugün böylesi 
ahlakçı, böylesi mutsuz 

hale gelmiş?
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adın ne diyorlar, sadece öff di-
yorum, pöff diyorum, zaman 
kazanmak istiyorum. ama biraz 
sonra dilek diye sesleniyorlar, 

daha ne kadar öffleyebilirim ki zaten. 
ertesi gün afife gel yukarı çıkıyoruz di-
yorlar alaycı bir gülümsemeyle. sonraki 
günlerde hep afife diye çağrılıyorum, 
sinir oluyorum nereden çıktı bu afife 
diye. çağıranların seslerinde yabancıla-
şıyorum ismime. bir ay sonra gönderil-
diğim koğuşta yine dilek oluyorum. ilk 
mahkemede kimlik tespiti yapılıyor, ad, 
soyad, tahsil, medeni hal, meslek, ço-
cuk sayısı, adres. sıra bana geldiğinde 
daha ilk soruda takılıp kalıyorum, adın 
soyadın ne diyor hakim, adım dilek di-
yorum, medeni kanuna göre taşıdığım 

soyadını söylüyorum. adımı tekrar so-
ruyor, ikinci adını da söyle diyor, afife 
dilek diyorum, yeniden soruyor bu sefer 
dilek afife diyorum ne önemi olduğunu 
anlamadan. yeniden soruyor sesini yük-
selterek, bilmiyorum diyorum, o güne 
kadar hiç önemsemediğim, kullanmadı-
ğım için ikinci adımın yerini bilmiyo-
rum diyorum, hakim birden gürlemeye 
başlıyor, daha adını bilmiyorsun bir 
de memleketi kurtaracam diye ortaya 
çıkıyorsun, çocuğuna yazık, tahsiline 
yazık…  bu adam da mı inanmıştı bize 
yoksa, adımı bilemeyince hayal kırık-
lığına uğradı sanki diye düşünüyorum, 
sonra bu isim yine nereden çıktı karşı-
ma diye gözlerimi tavanla yer arasında 
daire çizerek dolaştırırken hakim de ne-
damet getirmeme az kaldığını düşüne-
rek nasihatle karışık azarlamaya devam 

ediyor. diğer sanıkların kimlik sorgusu 
bitince nüfus bilgilerinin sorulmasına, 
tahliye talebinin reddine, tutukluluk ha-
linin devamına diye yazdırıyor katibe. 
sonraki duruşmalarda merakla bekle-
diğimiz bilgi geliyor, meğer dilek afife 
imiş adım. 

aradan zaman geçiyor, ikinci adımı 
soyad gibi kullanmaya başlıyorum, iyi 
ki varmış diyorum, çünkü bana ait ve 
beni tanımlamaya yeten bir isim. soyadı 
taşımanın ağırlığından kurtuluyorum. 
bir gün filistinli bir doktor  reçete için 
adımı yazarken afife’yi görünce çok se-
viniyor, onların çok yaygın kullandığı 
bir isimmiş, hemen eşini arıyor, haber 
veriyor, eşinin adı da afife’ymiş. anla-
mını soruyorum, iffetli demekmiş, mo-
ralim bozuluyor, tck nın 438. maddesi  
geliyor aklıma, 20 yıl önce feministler 
tarafından gündeme getirilip mücadele-
si verilmişti ve kazanılmıştı. fahişelere 
tecavüzde fahişelerin iffeti olmadığı 
gerekçesiyle üçte iki oranında indirim 
sağlıyordu bu madde,  iffet o zaman-
dan beri kadınları sınıflandıran bir not-
tu benim için, bu notu verenler düşük 
not alanlara her tür aşağılama ve şiddeti 
uygulamayı kendinde hak görüyordu.  o 
zamanlar milliyet gazetesine gönderdi-
ğim konuya ilişkin yazımı zeynep oral 
köşesinde yayınlamıştı ve dilek afife 
adıyla yazan… diye sunmuştu, demek 
ki kullandığım ismi ironi yaparak uy-
durmuş olacağımı düşünmüştü.  

keşke filistinli doktora adımın an-
lamını sormasaydım diyorum içimden. 
sonra aklıma oğlumun ehliyeti geliyor, 
orada ana adı hafife yazıyor, neyse içim 
biraz rahatlıyor. ben adımın anlamını 
değil müziğini seviyorum. 

ikinci adını da söyle diyor, afife dilek diyorum, yeniden soruyor bu sefer dilek afife 
diyorum ne önemi olduğunu anlamadan (...) hakim birden gürlemeye başlıyor, daha 
adını bilmiyorsun bir de memleketi kurtaracam diye ortaya çıkıyorsun

iki isimli olmak

Dilek Afife
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Altı yaşındaki erkek kuzenim vakur bir eda ile bana, artık okul çıkışı benimle oyun oynaya-
mayacağını, dedemle köylere gideceğini söyledi. Bunun üzerine dedeme “Ben de sizinle 
gelmek istiyorum” dedim. Cevap “Kızım kız kısmının ne işi var oralarda...”

Dokuz yaşımdaydım. 14 bin 
nüfuslu bir sahil kasabasın-
da yaşıyordum. Okul çıkış-
ları genellikle anneannemin 

evine gider, güzelce karnımı doyur-
duktan sonra teyzemin oğlu ile avluda 
oyunlar oynardık. Bir gün yine oyun 
için kuzenimi beklerken, onun dedem-
le köye gittiğini öğrendim, döndükleri 
zaman altı yaşındaki kuzenim vakur bir 
eda ile bana; artık okul çıkışı benimle 
oyun oynayamayacağını, dedemle köy-
lere gideceğini söyledi. Bunun üzerine 
dedeme “Ben de sizinle gelmek  istiyo-
rum” dedim. Cevap “Kızım kız kısmının 
ne işi var oralarda, biz mühim meseleler 
konuşuyoruz” oldu. Verdiği cevap il-
ginçti çünkü daha önce 
“kız kısmı” olduğumu 
bilmiyordum ve ben 
götürülmediğime göre 
bu kız kısmı olmak iyi 
bir şey değildi. Çok 
üzülmüştüm. Gerçi 
dört kız çocuğu sahibi 
olan dedemin, kızları-
nın doğumlarını öğre-
nince üzüntüden önce 
rakısını açtığını, sonra 
evden çıktığını ve bir-
kaç gün ev ahalisi ile 
konuşmadığını bana 
söylemişlerdi ama ben 
başkaydım yani öyle 
sanıyordum. 

Aslında bu olaydan birkaç yıl önce, 
evdeki tek erkek torun olan kuzenimin 
arka üstü yatar halde durdurulup çekilen 
çıplak fotoğrafını vitrinde görüp şaşır-
mış ve bir anlam verememiştim. Aynı 
vitrinde duran benim fotoğrafımdan 
epey farklıydı. Benimki “bebek fotoğ-
rafıydı”, onun ki “erkeklik fotoğrafı!” 
Yıllar geçti, başarılı bir ilkokul döne-
minden sonra anadolu lisesini kazan-
mıştım. Kuzenim kazanamamıştı ve ben 
içten içe seviniyordum. Kız kısmıydım 
ama ondan başarılıydım! Şahlandırılmış 
erkekliğe karşı bu benim ilk zaferimdi.

1993 yılında bir kitap okumuştum. 
Yazarı erkekti ama kitap, “kendini ce-
saretle arayan kadınlara” ithaf edil-
mişti. Kadın hareketinden, 1. Kadın 

Kurultayı’nın yapıldığından, Türkiye’de 
kadın hareketi çalışmalarından bahsedi-
yordu. Çok heyecanlanmıştım, demek 
ki kendi yazgılarının değişmesi için ey-
lemde olan kadınlar vardı. Onlara nasıl 
ulaşabilirdim bilmiyordum. Muhteme-
len “büyük şehirlerdeydiler” ancak ben 
bırak büyük şehre gitmeyi, okul gezi-
lerine bile gidemezdim, okuldan sonra 
hemen eve gitmeliydim! 

Derken o yaz teyzemin okuduğu 
bir kitabın adı dikkatimi çekti; “Kadı-
nın Adı Yok”. Ben de okumak istedim 
ancak babam kitabı okumadığı halde 
bu kitabın bana, hem yazarından hem 
içeriğinden dolayı, uygun olmadığını 
keskin bir dille söylüyordu. Bu keskin 
dil beni kitaba daha çok itti. Kitap bitti-
ğinde benim için artık kadın olmak daha 

farklıydı. Kadınların “suçlu” cinselli-
ğinden, nasıl ezildiklerinden, ne acılar 
çektiklerinden haberdar olmuş; önümde 
yürümem gereken upuzun bir yol oldu-
ğunu daha iyi anlamıştım. Adımlarımı 
daha hızlı atmalıydım, birbirine eklenen 
adımlarla bu yolu kadın arkadaşlarımla 
yürüyecektim. 

Sınıftaki kadınlarla “örgütlü” bir ça-
lışma içine girerek önce ergenliklerinin 
had safhalarında gezinen erkek sınıf ar-
kadaşlarıyla baş etmeliydik. Arka sıra-
dan, ayak üzerinde eteklerimizin altına 
uzatılan aynalara savaş açtık, epey bir 
mücadele ile o aynalardan ve röntgen-
lemelerden kurtulduk. Sonra ilk cinsel 
birlikteliğini yaşayan kadın arkadaşı-
mızın maruz kaldığı çirkin sataşmalara 

ve tacizlere hep beraber göğüs gerdik. 
Lise günleri “örgütlü mücadele” ile ge-
çerken, hafta sonlarımı geçirdiğim diğer 
arkadaşlarımla aram iyice açılmaya baş-
lamıştı, çünkü kadın deyince akıllarına 
iki yumurtalık ve bir döl yatağı gelen; 
futbol, kağıt oyunları ve güzel kadınlar-
dan başka ilgi alanları olmayan o erkek 
arkadaşlar için ben daha şirret ve anti-
patik birine dönüşmüştüm. Ama bu ni-
telendirmelerden gocunmuyor, bilakis 
oldukça hoşlanıyordum. Dayatılmaya 
çalışılan yazgıya bilinçle karşı çıkma yo-
lundaydım ama anlamaya başlamıştım 
ki; kadın haklarını dillendirmek bile çok 
zordu. Derken bir akşam babam yoğun 
bir hiddetle eve geldi, yüzüme bakma-
dan anneme benim kasabada sabıkası ile 
ün salmış bir genç erkekle flört ettiğimi, 

eve gelirken “iyilik-
sever” bir arkadaşının 
onu uyardığını anlattı. 
“O kötü kızın” ben ol-
madığım anlaşılana ka-
dar muhtelif yasaklara 
maruz kalmıştım. Beni 
oldukça üzen o karan-
lık günlerden sonra, 
evdeki kurtuluşumu 
sağlamadan dışarıdaki 
mücadelelerde başarılı 
olamayacağımı anla-
mıştım. Babamı karşı-
ma almam epey zor ve 
gözyaşı dolu günleri 
beraberinde getirdi. 
Evvela o baba idi ve 

onu çok seviyordum. Onun, mücadele 
edilmesi gereken dışarıdaki erkeklerden 
olduğunu görmemiştim, görmek iste-
miyordum belki. Yıllar geçtikten sonra 
geriye dönüp baktığımda, o günlerde ev 
içinde verdiğim mücadeleyi düşündük-
çe mutlu oluyorum. Artık, bir yandan 
birilerinin onayını isteyip, bir yandan da 
daha hızlı yürümek değildi derdim. Sa-
dece hızlı yürümem gerekiyordu, hem 
de epey hızlı. İyi ki o zamanlar sorgula-
mış, reddetmiş, talep etmiş ve mücadele 
etmişim. 

Bir cesaret, yüzüme sürülmeye çalı-
şılan makyajı sildim. Deriyi kaldırabilir 
miyim? Evet, kalbimdeki ateşle ve fe-
minist hareketten aldığım müthiş güçle, 
elbette kaldırabilirim. 

“Kız kısmı...”

Selin Nakipoğlu 

KADINLIK HALLERİ



44 feminist
  politika

Evli kadının kürtaj olma hakkını erkeğin iznine bağlayan Nüfus Planlaması Yasası, 1983 
yılından bu yana yürürlükte ve değiştirilmedi

Bir yandan, Medeni Yasa ve 
ceza yasalarında, kadına kar-
şı ayrımcı yasa maddelerinin 
bir kısmı kaldırılıp, kadınlar 

lehine düzenlemeler yapılıyor; diğer 
yandan, başka yasalarla bu hakların kul-
lanımı engelleniyor. Bunlardan biri de 
kürtaj ile ilgili mevzuat.  

Medeni Kanun’un 2005 yılında yeni-
den düzenlenmesiyle birlikte, 
evlilik birliği içerisinde, er-
keğin, aile reisliği ve birçok 
konuda tek başına kullandığı 
haklar ortadan kaldırıldı. Yine 
Ceza Kanunu’nda, kürtaj ile 
ilgili erkeğin rızasının arana-
cağı yolunda bir madde ko-
nulmadı. Ancak tüm bu yeni 
düzenlemelere rağmen, evli 
kadının kürtaj olma hakkını 
erkeğin iznine bağlayan Nü-
fus Planlaması Yasası, 1983 
yılından bu yana yürürlükte 
ve değiştirilmedi. Bu yasa ne-
deniyle, evli kadınlar, kürtaj 
olmak istediklerinde erkeğin 
izninin gerekli olduğu söylemi 
ile karşı karşıya kalıyorlar.   

 Nüfus Planlaması Yasa-
sı’nda gebeliğin sona erdiril-
mesi ile ilgili aşağıdaki düzen-
lemeler yapılmıştır:

Madde 5 - “Gebeliğin onuncu haftası 
doluncaya kadar annenin sağlığı açısın-
dan tıbbi sakınca olmadığı takdirde, is-
tek üzerine rahim tahliye edilir. Gebelik 
süresi, on haftadan fazla ise, rahim an-
cak gebelik, annenin hayatını tehdit etti-
ği veya edeceği veya doğacak çocuk ile 
onu takip edecek nesiller için ağır malu-
liyete neden olacağı hallerde, doğum ve 
kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan 
bir uzmanın objektif bulgulara dayanan 
gerekçeli raporları ile tahliye edilir.”   

Gebeliğin sona erdirilmesinde izin 
ise, 6. Madde’de düzenlenmiştir: 

Madde 6 – 5. Madde’de belirtilen mü-
dahale, gebe kadının iznine, küçüklerde 
küçüğün rızası ile velinin iznine, vesayet 
altında bulunup da reşit veya mümeyyiz 
olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin 
ve vasinin rızası ile birlikte sulh hakimi-
nin izin vermesine bağlıdır. Ancak akıl 
maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine 
sahip olmayan gebe kadın hakkında ra-

him tahliyesi için kendi rızası aranmaz. 
4. Madde’nin ikinci ve 5. Madde’nin 

birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları 
aranılacak kişiler evli iseler, sterilizas-
yon veya rahim tahliyesi için eşin de rı-
zası gerekir. 

Veli veya sulh mahkemesinden izin 
alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve der-
hal müdahale edilmediği takdirde, haya-
tı veya hayati organlardan birisini tehdit 
eden acil hallerde izin şart değildir.

Yukarıdaki iki maddede düzenle-
nen bu husus, hem hekimlik etiğine 
hem de kadın bedenine saldırı niteli-
ğindedir. Yasa bu hali ile, hekimi, mes-
lek ilkelerine ve kadının insan hakları-
na aykırı davranmaya zorlamaktadır. 
Hekim aslında kürtaj için eşin rızasını 
aramak bir yana, kadının gebelik duru-
munu bile, kadın izin vermedikçe hiç-
kimseye açıklayamaz. 

Uluslararası sözleşmelerde bu durum 
açıkça belirtilmiştir: 

•	 Bali Bildirgesi’nin 8. Maddesi 
ve Amsterdem Bildirgesi, gizlilik hakkı-
na dairdir ve hasta hakkındaki tüm bil-
gilerin ölümden sonra bile, gizli olarak 
korunmasını  düzenlemiştir. 

•	 Lizbon  Bildirgesi, hastanın he-
kimden gizliliğe saygı gösterme hakkını 
4.Maddede düzenlemiştir.

•	 Biyotıp Sözleşmesi, özel yaşa-
ma saygı ve bilgi edinme hak-
kının hastaya ait olduğuna dair 
düzenleme yapmıştır. 

•	 Hasta Haklarına İlişkin 
Avrupa Statüsü Ana Sözleşme-
si, bir bireyin sağlık durumuna  
yapılan teşhis ve tedavi bilgile-
rin yanı sıra bu tıbbı ve cerrahi 
tedavilerin gizlilik içersinde 
yapılmasının gerekliliğini  be-
lirtmiştir.

Uluslararası bu sözleşme-
lere göre, söz konusu kanu-
na uygun davranan hekim, 
kadının rızası olmaksızın bu 
bilgiyi açıklamaktan dolayı 
sorumlu olacaktır. Yani he-
kim, aslında kanunu uygula-
yacaktır ama bu hali ile ulus-
lararası sözleşmeleri ve temel 
hakları ihlal etmiş olacaktır.  
Yasanın bu maddesi evli ka-
dınlar için geçerlidir. Yasa bu 

hali ile, kadını, evlilikle beraber erkeğe 
teslim etmiştir. Oysa kadın evlenince 
kişisel bilgilerinin korunması ve kendi 
bedeni hakkında karar verme hakkından 
feragat etmiş sayılamaz ve evli kadınlara 
evlilik süresince kısıtlı / onaya bağlı bir 
ehliyetsizlik dayatılamaz. 

Bu bakış, kadını eyleminde kocasına 
bağımlı gören, özerk kabul etmeyen, ka-
dın bedeni üzerinde hak iddiası taşıyan 
bir anlayışın ürünüdür ve reddedilmeli-
dir. Gebelik, kadının bedeninde gerçek-
leşen bir süreç ve bu süre içinde bebek, 
anne bedeninin bir uzantısı kabul edilir. 
Bu konuda karar verme hakkı sadece an-
neye ait olmalıdır.

Nüfus Kanunu’ndaki evli kadınların 
kürtaj olmaları için eşlerinden izin alma-
ları gerektiğine dair hüküm bir an önce 
yürürlükten kaldırılmalıdır. 

Kürtaj hakkı sorun olmaya devam ediyor

Züleyha Gülüm

Bu bakış, kadını eyle-
minde kocasına bağımlı 
gören, özerk kabul et-
meyen, kadın bedeni 

üzerinde hak iddiası ta-
şıyan bir anlayışın ürü-

nü ve reddedilmeli. 
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Marie-Louise Giraud’nun 17 Kasım 1903’te başlayan ve 30 Temmuz 1943’te giyotinle idam 
edilene kadar süren hikayesi de, 1940’larda Nazi işgali altındaki Fransa’sında yaşanıyor

Kürtaj… Feminist mücadele 
tarihinin en önemli başlık-
larından.  Etik, insan hakları 
ve kadın haklarının, dinin, 

siyasetin en çok ilgilendiği konu baş-
lıklarından biri… Yasak alanı, cadı avı, 
can yakanı… Türkiye’de ve dünyanın 
birçok ülkesinde de en çok tartışılan 
kişisel haklardan biri. Kimileri için ka-
dının kendi beden bütünlüğü üzerindeki 
söz hakkını, kimileri içinse dünyaya gel-
mesi muhtemel çocuğun yaşam hakkını 
öncelikle değerlendirmek gerekiyor.

Kürtajın gerekliliği bazı durumlarda 
birçok insan tarafından kabul görmekle 
birlikte; dinsel, politik ve bireysel yak-
laşımlar her zaman uyum sağlamıyor. 
Günümüzde bile hâlâ kürtaj kararının 
verilmesinde tıbbi gerekçelerin ön pla-
na çıkarılması savunulsa da, tarih bo-
yunca süre gelmiş inançlar ve toplumsal 
değerler bunu engelliyor. 

Marie-Louise Giraud’nun 17 Kasım 
1903’te başlayan ve 30 Temmuz 1943’te 
giyotinle idam edilene kadar süren hika-
yesi de, 1940’ların Nazi işgali altındaki 
Fransa’sında yaşanıyor.

Marie-Louise Giraud, yoksul bir 
aileden gelmekte. Nazi işgali altında-
ki Fransa’nın zorluklar ve yoksullukla 
dolu hayatında, denizci olan kocasının 
savaşa katılması, üstelik Almanlara esir 
düşmesiyle, iki çocuğu ile baş başa ka-
lan, kendisi çamaşırcılık ve hizmetçilik 
yaparken yaşamaya, ayakta durmaya 

çalışan bir kadın. 
O da bir anne ve 
ev kadını.  2. Dün-
ya Savaşı’ nın baş-
larındayken, yok-
sunluk ve yoksul-
luk giderek artar-
ken herkes haliyle 
ek geçinme yolları 
ararken, Marie Lo-
uise de fahişeler 
için oda kiralama-

ya başlar. İlk olarak mecburiyetten bir 
komşusuna yaparak başladığı kürtajı, 
istenmeyen hamiliklerle daha sık karşı-
laşıp, kürtaj talepleri de arttıkça bir ge-
çim kaynağına dönüştürür. 1920’lerin 
Avrupa’sında uygulanan yasa, kürtajı 
yasaklamaktadır. Başlangıçta amaç; sa-
vaş, ölümler ve düşük olan doğum ora-
nı yüzünden az olan nüfusu artırmak. 
Uygulanan yasaya göre kürtaj yapanlar, 
1-5 yıl arasında hapis ve para cezasına, 
düşüğe neden olan kadın ise altı ay ile 
2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıl-
maktadırlar.

Ancak ekonomik yoksunluk ve gıda 
kıtlığının, savaş ile birlikte iyice çoğal-
ması, savaş nedeniyle evli çiftlerin ay-
rılması/ayrı düşmesi, ölümlerin de art-
masıyla yasadışı kürtaja olan talep gide-
rek artar. Tüm bunlar olurken Vichy re-
jimi 1942 Şubat’ında çıkardığı kanunla 
kürtajı “devlet güvenliğine karşı işlenen 
bir suç” olarak tanımlar ve kürtaj yapan 
kişinin “ölüm cezası”na çarptırılacağı 
düzenlemesini yapar. 

Marie Louise yakalanır ve artık 
devlete karşı işlenen suçlar kapsamın-
da olan kürtaj yapmaktan, hem de ola-
ğanüstü bir mahkemede yargılanır. Bu 
mahkemede temyiz, itiraz hakkı bulun-
mamaktadır. Hakkında ahlaksızlık pro-
pagandası yapılır. 27 kadına kürtaj yap-
maktan giyotinle idamına karar verilir. 
Marie Louise’in af talebi devlet başkanı 
Marshal Plilippe Petain tarafından red-
dedilir ve 30 Temmuz 1943’te giyotinle 
idam edilir. Üstelik Marie Louise’i nazi 
polisine ihbar eden kocasıdır. Fran-
sa işgalden kurtulduktan sonra kürtaj, 
“devlete karşı işlenen suçlar” kategori-
sinden çıkarıldı, ölüm cezası kaldırıldı. 
1970’lerden itibaren de bütün Avrupa’da 
feminist hareketin mücadelesi ve  gün-
demine almasıyla, kürtaj yasaları yeni-
den gündeme geldi ve pek çok ülkede 
yasal kürtaj hakkı tanındı.

Bugün Kürtaj, Avrupa Konseyi Eşit-
lik Komitesi tarafından kadınların ken-
di bedenleri üzerinde karar verme hakkı 
olarak,  insan hakları içinde tanınıyor 
ve hükümetlerin, kadınların bu hakları-
nı kullanmaları için gerekli kolaylıkları 
sağlamakla yükümlü oldukları dile geti-
riliyor. Avrupa ülkeleri arasında durum 
yine de oldukça çeşitlilik gösteriyor. 
Serbestlik olan ülkelerde de kimi sınır-
lamalar getirilebiliyor. Annenin ya da 
bebeğin sağlığının riski, gebelik dönem-
leri gibi…Ya da yasak olmayan yerlerde 
de fiili engellemelerle karşılaşılabiliyor. 
Dinler, muhafazakarlık ve etik tartışma-
ları bu yaklaşımlarda oldukça önemli 
bir etken. Tıpkı Türkiye’deki gibi...

Marie Louise’nin hayatı, yönetmen 
Claude Chabrol tarafından filme de 
çekildi. “Bir Kadın Meselesi” adıyla 
Türkçeleştirilen, 1988 yapımı, “Story of 
Women” adlı film idam ve kürtaj mese-
lesine dair göndermeler de içeriyor.

Marie Louise’i Isabelle Huppert’ın 
oynadığını ve bu filmdeki rolü ile Ve-
nedik Film Festivali’nde Altın Aslan’la 
ödüllendirilmiş olduğunu da belirtelim. 
Ve ne tuhaf bir tesadüftür ki bu filmde 
Lucie rolünü oynayan Marie Trintig-
nant, Noir Desire’in solisti tarafından 
dövülerek öldürüldü. 

Kürtaj yüzünden giyotinle idam 
edilen kadın: Marie-Louise Giraud

Funda Ekin

BELLEK

Isabelle Huppert - Story of Women’dan bir sahne



46 feminist
  politika

Uzun zamandır barıştım annelikle, ama ilk zamanlar çok zorlandım. Evlendim, hemen ha-
mile kaldım; evdeki baskılardan yeni kurtulmuşum, yeni bir hayatım var derken, hamileyim. 
Aldırmayı düşündüm, her gece ağlıyorum ama sabah olunca, aldırmaya gidemiyorum

Şöhret: Ben 89’da hamile kaldı-
ğımda 26 yaşındaydım ve doğurmak 
istedim, eşim istemedi ama ben hiç te-
reddüt yaşamadım. Çok zorluk çektim. 
Tam gün çalışıyordum. Bir dönem ba-
bası baktı, ama sadece çocuğa baktı, 
ev işi yemek falan yapmadı. Çok tepki 
verdim önceleri, çok kavga ettik ve bir 
şey de elde etmedik. Çocuğun kreşinde 
sorun mu var, altına mı kaçırıyor, hasta 
oldu doktora mı gidecek, ateşi mi var, 
bunların ilk sorumlusu bendim. Ama o 
dönemler, örneğin politik bir toplantıya 
gidiyorsan ve çocuğunu kocana bıraka-
biliyorsan, herkes seni, kocanı alkışla-
mak zorunda bırakıyordu. Çünkü birçok 
kadın kocasına çocuk bırakamıyor, an-
cak büyükannelerin yardımını alıyordu. 

Bebekle ilgili sorumluluk alan er-
keklerin evinde de tüm organizasyon 
kadında oluyor. Bunun en önemli nede-
ni, bir insanın gözünden duygularını ve 
ihtiyaçlarını okuyamayan bir erkeklik 
modelinin varlığı. Dümdüz; ihtiyaçlarını 
söylersen yapar belki, ama söylemezsen 
ne bilsin!.. Kadınlara ise çocuklukların-
dan itibaren başkalarının ihtiyaçlarına 
duyarlı olma, ortalığı idare etme,  kolla-
ma öğretiliyor. Çocuk mızmızlık yapar-
ken, anne onun aslında başka bir derdi 
olduğunu anlıyor, baba ise “mızmızlık 
yapma” diyor. 

Bilge: Orada beceriler artınca başka 
yerde beceriler gelişemediği için, ye-
mekte, evi güzelleştirmede becerileri-
mizi incelttiğimizde, çocukların dilini 
hemen çözdüğümüzde kendimizi yücel-
tiyoruz. Çocuk “ebebebe” diye bir şey-
ler der, anne “Ben anlarım onun dilini, 
şunu istiyor” der. Yani buralardaki yü-
celtme oyununu biz de yiyoruz. Kemik-
leşmiş erkekliğin, kemikleşmiş kadınlık 
algıları değişmeden değişmeyeceğini 
düşünüyorum. 

Leyla: Bir yandan da çok fazla baskı 
yok mu üstümüzde; aile, komşu, büyük 
kadınların baskısı; deneyimli kadınların 
birbirine baskısı. Neredeyse ellerinde 
kalan sayılı iktidar alanından biri. Genç 
bir anne olarak kendini onlara hoş gös-
termeye çalışmalar...  Ben bunların çok 
sıkıntısını çektim. 

İstemeden doğurdum. Bir dönem,  
“Çocuğum olmasaydı hayatım başka tür-
lü şekillenebilirdi” fikrine çok inandım. 

Eminim ki bunu da yansıttım ilişkime. 
Uzun zamandır barıştım annelikle, ama 
ilk zamanlar çok zorlandım. Evlendim, 
hemen hamile kaldım; evdeki baskılar-
dan yeni kurtulmuşum, yeni bir haya-
tım var derken, hamileyim… Aldırma-
yı düşündüm, her gece ağlıyorum ama 
sabah olunca, aldırmaya gidemiyorum. 
Çeşitli saflar oluştu çevremde, “aldır, 
aldırma” diyenler; o kadar cahildim ki, 
kürtaj olursam rahmim zedelenir diye 
korkuyordum. Doğumdan değil, kürtaj-
dan korkuyordum. Kararsızlık, eşimin 
baskısı… 

Hamileliği reddettiğimi sonradan 
anladım. Tabii bir yandan da bir so-
rumluluk var. Doğurduktan sonra da 
annelik sevincinden çok bebeğe acıdım. 
Doğurmuş arkadaşlarım vardı, onlar be-
beklerini övüyorlar sürekli, bana güzel 
gelmiyor bebeğim. Sigara yüzünden 
çok korkmuşum, 9-10 tane içiyordum, 
öylesine suçluluk duyuyordum ki, do-
ğumdan sonra ilk ve tek sorduğum soru, 
“Bebek sağlam mı, eli ayağı düzgün 
mü?” olmuştu.

Sonra çocuğum 2.5 yaşındayken ay-
rıldım eşimden, çocuk bende kaldı. Şunu 
fark ettim ki hem hizmet eden hem oto-
rite olamıyorsun. Babası ‘otorite’ oldu. 
Benimle büyümesine rağmen, hayatı ile 
ilgili önemli kararlarda hep babasının 
sözü geçti. Bütün hayatı, sıkıntıları sen 
yaşıyorsun…  Bir babaya güzel, büyü-
müş bir genç kız hediye ettim diye dü-
şünüyorum zaman zaman. Kötü bir baba 
olmadı aslında… 

Bilge: Kötü baba ölçütleri çok düşük 
olduğu için, az bir şey yaparak iyi baba 
sıfatı kazanabiliyorlar zaten. 

Leyla: Sadece babasına değil, anne-
me de hesap vermek durumundaydım. 
Doğurduğumda 24 yaşındaydım, okul 
vardı, sonra işe girdim, sonra boşandım. 
annem böylece devreye girdi ve uzun bir 
dönem babayla iktidarı paylaştı. Hafta-
da bir gece iznim vardı, babasına gittiği 
geceler, ama gecenin bir vakti çocuğum 
beni tutturabiliyordu ve ben çocuğu al-
maya gidiyordum tek izin günümde... 

Bilge: Hamileliği yaşarken ben bir 
korku hissetmiyordum, çünkü o kadar 
kötü hissediyordum ki kendimi ilişki 
açısından; o duyguyla uğraşırken erken 
doğum yaptım. Aslında ayrılmak üzere 
olduğum bir ilişkiydi, ben eşimi bırak-
mak yerine işimi bırakmıştım. Evlili-
ğimizin üçüncü yılında hamile kaldım. 
Makul biri, o koşullarda, para yok, mut-
suzluk çok; çocuk doğurmaya karar ver-
mez. Hayır, diyemedim. Erken doğum 
yaptığım için ayrıca zor zamanlar ge-
çirdim. Oğul 1 yaşına yaklaştığında eski 
eşim iş bulduğu için yurtdışına çıktık. 
Benim için kâbus olmaya başladı onca 
sıkıntının üstüne: Çocuklarına bakan 
eğitimli kadınlar, mühendis eşleri, her 
gün kek börek tarifleri yapılıyor... Eşim 
o koşullara yerleşti zamanla ama benim 
yabancılaşma duygum arttı aksine. Eşit 
koşullarda olsaydık, ben de çalışıyor ol-
saydım o sıra, ne olurdu bilemiyorum. 

Ben uzun süre çocuk doğurmayı dü-
şünmeme nedenimin, çocuk sorumlu-

Feminist anne olmak
YUVARLAK MASA
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luğunu alma zorluğundan çok, aslında 
eski eşimle ortaklaşma yaşayamayaca-
ğımız olduğunu anladım zaman içinde. 
Duyduğum suçluluk duygularının en 
azından bazılarının, kadınlara atfedilen 
temel sorumluluklarla ilgili olduğunu da 
fark ettim. 2.5 yaşındayken oğul, ayrıl-
maya karar verip, Türkiye’ye döndüm. 
Aldım getirdim, ben yetiştiriyorum, o 
da 6 ayda bir görüyor, maddi destek ve-
riyorsa veriyor, evet ilgileniyor ve “iyi 
baba”. Benim iyi anne olmak için önü-
me konulan kıstaslar ise inanılmaz dere-
cede yüksek.

Elif: Ben çocukları seviyordum ama 

uzaktan... Çocuğumun olmasını da is-
temiyordum. Babası o sırada çok ısrar 
ediyordu, “çocuk yap, ben bakarım” 
diye. Sonra hamile kaldım. Doğum son-
rası sendromu 2 sene sürdü. Doğumdan 
sonra gerçekten kafayı yedim. Yeniden 
üretim alanı benim alanım değildi, her 
işi kocam yapıyordu: Ütü, yemek, her 
şey… Ben zaten hiç ev işi bilmiyor-
dum, beceremiyordum da. Çocuğa hep 
o baktı. Çocuğu 2 sene pek  görmedim 
bile: Özel bir şirkette çok yoğun çalışı-
yordum. Sabah kalkıp işe gidiyordum, 
çocuk uyuyordu, gece geliyordum ço-
cuk uyuyordu, çocukla hiç karşılaşmı-
yorduk. Hatta birgün benle yalnız kaldı 
ve ağlamaya başladı, “Bu kadın kim?” 
diye... Kısacası çocukla pek iletişim 
kurmamış, sürecini takip etmemiştim... 
Baba avukat, serbest çalışıyor ve zaten 
söylemişti bakacağını…  Hakikaten de 
bakıyor... Ama sonra adam yorulmaya, 
ben de adamdan sıkılmaya başladım. 
Hiç dışarıya çıkamıyoruz, birbirimiz-
le artık ilgilenmiyoruz, gezemiyoruz, 
tozamıyoruz… Sonra ayrıldık çocuk 
2,5 yaşında iken. Çocuğu ilk başta ona 
verecektim, ama o süreçte ne oldu bil-
miyorum çocuğu vermekten vazgeçtim. 
Çok kavga oldu, birbirimize girdik ama 
çocuk bende kaldı. Çocukla ilk yalnız 
kaldığımızda şok oldum. İşin ne kadar 
zor olduğunu görüp, eşime geri dönmek 
istedim 20 gün sonra. “Çok zor oluyor, 
gel” dedim ama gelmedi. Hep yakın 

yerde oturdu, tekrar evlenmedi, “çocuk 
belirli bir yaşa gelene kadar evlenme-
yeceğim” dedi, her problem olduğunda 
geliyor. Şimdi oğlum 9 yaşında ve ben 
hâlâ hiç ev işi yapmış değilim. O babası-
na tapıyor, sadece ondan korkuyor, çok 
hareketli bir çocuk. Bende otorite sıfır, 
hiç yok! Okulun bütün toplantılarına fa-
lan babası gider, gerçekten ilgileniyor, 
hiçbir şey diyemem. Ben bakıcı tuttum 
ve öyle hallettim sorunumu, ilk seneler 
özgürlüğüme hiç zarar gelmedi, ben çı-
kıyordum, bakıcı evdeydi, ben geliyor-
dum çocuk uyuyordu.  

Bilge: Neden yanında kalmasını iste-
din, babası bakmaya devam edebilirdi; 
iç baskılarla mı, dış baskılarla mı? 

Elif: Bunu cevaplayamıyorum as-
lında, babasını çok seviyordum, hâlâ da 
çok severim, arkadaşım, dostum. O gi-
dince yalnız kalmaktan korktum, yalnız-
lık korkum var zaten. Ayrıca babasına 
çok benziyor, belki de onun için bende 
kalmasını istemişimdir. 

Belkıs: Ben biraz geç, 33 yaşında 
doğurdum, yani bana o hissi yaşattılar 
etrafımdakiler. Ben çocukları çok sevi-
yordum ama hep şunu hayal ederdim, 
40”lı yaşlarımda bir çocuk evlat edin-
mek… Çocuk hakları ile uğraşıyordum 
o zamanlar, bu kadar ortada kalmış ço-
cuk varken kendi çocuğum olsun demi-
yordum. Eşim çok istiyordu, kıramadım, 
sonra pişman olmaktan da korktum, ko-
runmayı bıraktığım gibi de hamile kal-
dım, hamile olduğumu duyar duymaz 
ağladım ama. Ben doğurunca çok sıkıntı 
çekmedim ama sosyal hayatım sıfırlandı, 
İnsan Hakları Derneği’nde çalışıyordum 
o sıralar, avukatlık yapıyordum, evlilik 
benim hayatımı değiştirmedi ama çocuk 
tamamen değiştirdi. Evliyken evimize 
aileden çok gelen olmazdı çalışıyoruz 
diye, ben arkadaşlarımda kalıyordum, 
o arkadaşlarında kalıyordu, ama çocuk 
olur olmaz gerçekleri gördük. Bütün 
aileler gelmeye gitmeye, kalmaya baş-
ladılar. Annemin alt katına taşındık, ilk 
3 sene annem baktı. Üçüncü  sene işsiz 
kaldığı için eşim baktı. Çok iyi baktı 
gerçekten, banyosundan yemeğine her 
şeyini yaptı. Ev işi yapmazdı ama ben 
çocuğa baktım, yemekler yaptım, evi te-
mizledim diye de hava atmayı biliyordu. 
Ayrıca yardımcı geliyordu o zamanlar. 
Ben tam zamanlı çalışıyordum, akşam 
da toplantılar oluyordu. Annem çok yar-
dım ediyordu. Emmedi çocuk, 4.8 kg 
kilo doğdu, o kadar toplu bebek olunca 
gelmiyormuş süt galiba. Biberonla bes-
lemiştik, kocamın da ondan dolayı yar-
dımı oldu, geceleri o kalkıyordu, mama 
hazırlıyordu, bakması da kolay kocaman 

bebek. Şimdi her şey daha zor geliyor... 
Başak: Ben birçok kez hamile kal-

dım. En son yine hamile kaldığımda kür-
taj olmak kâbus gibi gelmeye başlamıştı 
benim için. Sevgilim de çocuk olsa ne 
güzel olur falan deyince benim hoşuma 
gitti ve doğurmaya karar verdim. Aileme 
söyledim ve 1 ay sonra evlendik. Hami-
le kadınlar karınlarını sever ya, ben de 
hiç öyle şeyler olmuyor, kendimi salak 
gibi hissediyorum. Bu durumla bağlantı 
kurmaya çalışıyorum, karnım şiş falan, 
fiziksel durumumdan çok memnunum 
aslında, rahat hareket edebiliyorum. 
Ama kafamda bağlantı kuramıyorum, 
bir yabancılaşma durumu var. Bir de bir 
rahatsızlık hissinden dolayı danışmana 
gitmeye karar verdim. Gittim ve şunu 
anladım: Nasıl bir anne olmak istediğim 
konusunda hiçbir fikrim yok, ama nasıl 
bir anne olmak istemediğimi biliyorum. 
Annem gibi bir anne olmak istemiyo-
rum… Çok titiz, çok tipik bir anne… 
“Ben sizin için kendimi feda ettim” 
gibi şeyler diyen… Beni daraltan bir 
hal var. Aslında çok da kafama taktığım 
bir şey değildi ama hamilelikte ortaya 
çıktı. Doğurduktan sonra çok ağır bir 

depresyon ge-
çirdim, doktor 
bana doğumdan 
sonra halüsi-
nasyon falan 
görebileceğimi 
söylemişti ve 
gördüm de, hep 
kendime tel-
kinlerde bulun-
dum, bu normal 

bunu atlatacağım diye… Hormonlarım-
la ilgili falan diye ama doğum sonrası 
depresyonu bilmiyordum. Etrafımda 
da bunları bilen hiç arkadaşım yoktu. 
Doğurduğumda bana bebeği getirdiler, 
herkes bebeğin çok güzel olduğunu söy-
lüyordu ama bana çok çirkin geliyordu. 
Karnım acıyor, kalabalık, bebeği istemi-
yorum, eşim çok üzülüyor, “Beğenme-
di bebeği” diyor. Emzireceğim, nefret 
ediyorum, emzirmek istemiyorum, 42. 
günde koşa koşa işe gittim. Evden çık-
tım ve işe gittiğim zamanı hâlâ unuta-
mıyorum. O kadar mutluyum, bu arada 
annem bakıyor çocuğa, emzirmiyorum 
da artık, sağıp veriyorum, eşimin işine 
geliyor, ne kadar emdi, ne yedi kont-
rol ediyor. Bir gece bile kalkmadım, 
hiç uyanmadım, hafta sonları geceleri 
çıkıyordum. Biz o zamanlar bir sitede 
oturuyorduk, çocuklu kadınlar falan var 
ve herkes benden başka bir şey olmamı 
bekledi. Başka türlü konuşmamı, başka 
türlü giyinmemi. Sitede bana “pasaklı, 

“Çocuğum olmasaydı 
hayatım başka türlü 

şekillenebilirdi” 
fikrine çok inandım. 
Eminim ki bunu da 
yansıttım ilişkime
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beceriksiz, bu da hazır değildi doğurma-
ya” gibi şeyler söylüyorlar. Ben anlaya-
madım. epey hırpaladılar beni. Annem 
destek olmaya çalışıyor, ama bir yandan 
da “Toparlan sen de bu kadar da yapıl-
maz” diyor. Eşimin ailesi de o anlamda 
beni çok hırpaladı. Ben aslında şunu 
fark ettim: Doğurmak bir gereklilik de-
ğilmiş. Ben bunu nasıl düşünemedim. 
Ben doğurduğuma çok pişman oldum! 
Yani bir okula gidersin bırakırsın, bir işe 
girersin çıkarsın, bunu nereye bırakaca-
ğım, dönemiyorum, bir koridora girdim 
ve hareket edemiyorum. Çocuğum so-
kakta oynuyor, elleri çamurlanıyor, eve 
geliyor, ben de “Şöyle yap (pantolonu-
na sil)” diyorum, “Sokakta oynuyorsun 
olur öyle şeyler” diyorum. Bu bile site-
de problem oluyordu, çocuğa acıyorlar, 
eşime acıyorlar. Eşim aslında evdeki iş 
paylaşımı konusunda iyidir hatta ben-
den fazla iş alır üstüne ama o bile çocuk 
konusunda benim için “Benim karım ra-
hat kadın” gibi şeyler söyledi... 

Leyla: Bana çok iyi geldi bu anlat-
tıkların, yalnız değilmişim.

Başak: Bir de ben doğum yaptığı-
mın 3. gününde annem bana “Bak” dedi, 
“Dünyada bundan daha çok sevdiğin bir 
şey var mı?”. Ben bakıyorum çocuğa, 
tanımıyorum ki… İçimden “Evet eşi-
mi daha çok seviyorum” diyorum ama 
anneme “Ahh evet” diyorum. O zaman 
benim için çok yıkıcı bir şeydi, ben 
taktım kafaya, ben bunu sevmiyorum, 
ben zaten iyi bir anne değilim. Herkes 
doğumdan sonra beni arıyor ve soru-
yor “Annelik nasıl bir şey?” diye. Ben 
nereden bilebilirim, karnım acıyor ve 
kimseyi istemiyorum. O zaman aldığım 
tepkiler beni çok hırpalamıştı ve sonraki 
süreci de belirledi. Gece dışarı çıkıyo-
rum ama içimde hep şu duygu var: Ben 
zaten kötü birisiyim, aklım hep dışarda, 

arkadaşlarımla olmak istiyorum, sine-
maya gitmek istiyorum. Belki çocuk 
olmasa gitmeyeceğim ama “o var ve 
gidemiyorum”a çok takmıştım kafayı. 
En yakın arkadaşlarımın da hiçbirinin 
çocuğu yoktu ve benim anne olmamla 
ilgili hiçbir şey paylaşamıyorduk, her-
hangi bir destek görmüyordum o anlam-
da kimseden, arkadaşlığımız sanki ben 
doğurmamışım gibi devam ediyordu, bu 
benim hem işime gelmişti sanırım hem 
de bu yeni ve ağır rolümle barışmamı 
epey zorlaştırdı. Bu durumu feminizm-
le toparlayabildim. Sezgisel olarak bir 
sürü şey biriktirmiştim ama ben bunu 
anlatamıyordum; kelimelerim yoktu. 
Feminizm bana bu kelimeleri verdi. Sa-
hiplenebileceğim, yabancılaşmadığım, 
tamamen kendime ait, içimden gelen 
bir dil oluşturmamı sağladı. Feminizm-
le birlikte aslında “iyi anne olmak” ta-
kıntısından kurtuldum, “Ben böyle de 
çocukla bir iletişim kurabilirim, böyle 
de iyi olabilirim” dedim ve biraz topar-
ladım. Şimdi çok da iyi bir ilişkim var 
çocuğumla. Çok mutlu oldum burada 
pişman oldum diyenler olduğu için, 
çok rahatladım, başta çekinmiştim bunu 
söylemeye, “Söylersem benim için çok 
kötü şeyler düşünecekler” diye korku-
yordum. Evet çocuğum hayatımın orta-
sında duruyor ve tüm hayatım ona göre 
örülmüş durumda, dakikası dakikasına 
her şeyi o belirliyor ve çok önemli, ama 
onu sevmek için doğurmuş olmam ge-
rekmiyordu…

Leyla: Evet, ömür boyu senden ay-
rılmayacak bir şey olduğunu düşün-
düğünde seviyorsun, çocuk doğurdum 
diye sevmiyorsun, anneni sever gibi se-
viyorsun.

Şöhret: Oğlumu büyütürken, geçi-
ci işlerim oldu ama genelde evdeydim, 
ben büyüttüm. Kendimden o kadar 

geçmiştim ki, ne kadar ağır bir buna-
lım yaşadığımın farkında değildim: 
Saçımı yıkamak istemiyorum, aynaya 
bakmak istemiyorum, makine gibiyim, 
sabah kalk ve akşama kadar ne gereki-
yorsa onu yap… Bir gün parkta çocuk 
kaydıraktan düştü. Hafif bir düşüş ama 
ağlıyor. Oturduğum yerden bakıyorum, 
kalkıp müdahale edemiyorum, sadece 
şunu düşünüyorum: “Acaba bir yeri acı-
dı mı?”; ama harekete geçemiyorum. O 
zaman ürktüm ve hemen bir iş bulmaya 
karar verdim. 

Bilge: Gündelik yaşamın akışı iste-
mesek de kendimizden vazgeçmemize 
neden olduğunda ne yapacağız? Diye-
lim ki ben feminist sözü buldum, ne 
bana dayatılan kadınlığı kabul etmek 
zorundayım, ne yeniden üretimin tek 
sorumlusu benim; bunu biliyor olmak 
gündelik yaşamı böyle kurabilmeyi sağ-
lamıyor, etrafındaki alanların da böyle 
kurulması lazım, doğurdun ama etrafın-
daki insanları ne yapacaksın? 

Leyla Doğurduğumda feminist ol-

saydım veya etrafımda sizin gibi ka-
dınlar olsaydı, eminim bazı sorunlarımı 
daha kolay atlatırdım, belki de çocu-
ğumla ilişkim daha az suçluluğa daya-
nırdı, uzun yıllar iyi bir anne olmadı-
ğımı düşündüm. Bunları yüksek sesle 
söyleyemedim, etrafımdaki anneler “iyi 
anne”lerdi, çocuklarını merkeze alan, 
onlarla övünen… Kendimi suçladım. 
Kadınlar ancak çok hazır olduklarında 
ve istediklerinde doğurmalı. Yani bu 
öğüdü verebiliyorum. İstemek tabii ki 
problemleri çözmeyecek, ama kolay yol 
alınacak. Yaşadığımız toplumda çocuk 
doğurmanın ve büyütmenin esas yükü-
nü kadınların çektiğini düşünüyorum… 

Bilge: Bu alan kültürel alanların ça-
tışmasına çok açık bir yer. Bir tarafta 
Hegel’i tartıştığım insanlar, bir tarafta 
pasta börek yapmadığım için eleştiren-
ler… Bu alanların uyuşmaz olduğunu 
düşünmüyorum ama öyle yaşanıyor, bu 
da iç çatışmayı körüklüyor. Herkesin 

Eşim çok istiyordu, kı-
ramadım, sonra pişman 

olmaktan da korktum, 
korunmayı bıraktığım 

gibi de hamile kaldım, 
hamile olduğumu duyar 

duymaz ağladım 
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kendine ait bir doğrusu var, hepsi da-
yatıyor, ben kendime ait bir doğruyla 
çıkmaya çalışıyorum. O doğrular çatı-
şırken ben de yoruluyorum, oğlum da 
yoruluyor. Sen gerçekten mutlu değil-
sen hiçbir şey olmuyorsun, ebeveynli-
ğini de sıkıntısız yaşayamıyorsun. Hadi 
mutlu da demeyelim ama kendinle barı-
şık olmanın yöntemlerini az biraz bula-
mazsan, çocukla ilişkin de sarsılır. Ama 
şöyle bir şey var, “Ben iyi bir ebeveyn 
olmalıyım” diye bir dayatma da var. O 
da zorluyor aslında.

Belkıs: Annelik olarak da iç dayat-
ma var…

Leyla:  Ben çok bağımlı bir hayat 
sürmek zorunda kaldım.

Bilge: Evet ben de. Paran yoksa an-
nenin dibindesin. Bir kadın olarak öz-
gürleşebilmem için bir başka kadını bağ-
lamam gerekiyor. Bu mudur feminizm? 
Sürekli bunları tartışıyorsun. Farklı il-
gilerimin olmasının da alttan altta hep 
didiklendiğini görüyorum, anneliğimin 
tartışma konusu edilmesine zemin ha-
zırladığını. Çevremden yardım alıyo-
rum ama oğlumun sorumlusu benim ve 
birçok şey yapıyorum bu minvalde. 

Elif: Bir gün okulda bir kadın, biri-
sinin ne kadar kötü bir anne olduğunu 
anlatıyor. Kadın çok ilgisiz, çocuklarıy-
la ilgilenmiyor, sürekli sevgililerinden 
bahsediyor, ama hiç çocuklarından bah-
setmiyor... Kadın cümlesini bitirdi ve 
“Sen bile daha iyi annesin” diye ekledi. 
Ben şok oldum. Beni eleştirdiklerini bi-
liyordum ama o kadar eleştirildiğimin 
farkında değilmişim.

Başak: “İyi annelik kötü annelik” 
kavramına takılırsan o proje çocuk olu-
yor aslında.

Şöhret: Çocuk merkezli hayat diyor-
lar ya, çocuk meselesi bir sektör haline 
getirildi. Köy hayatında çocuk da aile-
nin doğal bir parçası, anne baba tarlaya 
gidiyorsa çocuk da gidiyor, anne on iş 
yapıyorsa çocuk da bir iş yapıyor; haya-
tın bir üyesi. Kapitalizmse her şeyi sek-
tör haline getiriyor, kentteki apartman 
yaşamı da bunu güçlendiriyor. Çocukla-
rı pamuklara saralım, fanuslarda büyü-
telim... Herkes birbirine iyi annelik öğ-
retmeye çalışıyor, şöyle konuşuyorlar, 
“Çocuğuna havuç suyu sıkıyor musun?  
Yatağının yanında şu kadar toz birikirse 
şöyle alerji olur! Onu dövüyor musun? 
Aman sorunlardan haberi olmasın…” 
Süs bebeği gibi yani çocuk…

Başak: Benim de çocuğuma şöyle bir 
patlattığım oldu. Ben de insanım, benim 
de duygularım var, ben de çıldırabilirim, 
benim de haklarım var.  Ve herkes gibi, 
o da bunun içinde büyüyecek. Herkes 

bir travmadır tutturmuş. Hemen travma 
mı yaşanıyor? Yani psikopat mı olacak, 
seri katil mi olacak? Böyle bir şey yok. 
Ben de insanım ve ben de hata yapabi-
lirim ve bu doğal sürecinde ancak telafi 
edilebilir ama didik didik yaptığında ve 
o çocuğu bir proje olarak gördüğünde, 
çocuk mesela 15 yaşına geldiğinde çok 
daha fena bir şey olabiliyor...

Bilge: Bir feodal terörizm var, bir de 
kapitalist terörizm. O da “bilinçli, hijye-
nik” annelerden geliyor. Örneğin, “Sen 
öğretmensin, neden çocuğuna İngilizce 
öğretmiyorsun?” diyorlar. Kadınlar, ev 
içi işe, anneliğe, eskisinden daha çok 
hapsediliyor diye düşünüyorum. Düşün-
senize, çocuğunuzla oyun oynamak zo-
rundasınız, psikolojik sağlığı açısından. 
Tamam, 1 saat oynarsın ama 8 saat nasıl 
oynarsın? Çocukların enerjisini boşal-
tacakları alanlar daraltılmış, yapı buna 
çözüm getirmiyor ya da çözümü, seni 
bunun düzenleyicisi olmaya bireysel 
olarak mahkûm etmede bulmuş

 Leyla: Çocuklarla çok uzun bir za-
manı paylaşıyoruz. Bu çocuklar için de 
herkes için de haksızlık diye düşünüyo-
rum. Çok uzun yıllar geçiyor…

Bilge: Bu yükü paylaşmak gerek, 
yapısal çözümler için uğraşırken gün-
delik yaşamın ağırlığını bireysel olarak 
birbirimiz için hafifletmek. Bir kadının 
bir çocuğu büyütmeye hapsedilmiş ol-
masını biz bu denli doğal karşılamamalı 
ve bugüne ait bazı pratik çözümler de 
geliştirmeliyiz.

Başak: Çocukların beraber büyüme-
si gerekiyor esasen…

Leyla: Ama o onun çocuğu, benim 
başka çocuğum var diye kendi çocu-
ğumla hayatımı geçirmek zorundayım. 
Biz belki annelerimizin hayatında çok 
fazla yer kaplamıyorduk. Başka tür da-
yanışmalar vardı. Başkalarına ait çocuk-
lara bakmayı isterdim, baktım da.

Başak: Bizim doğurma nedenimiz 
de mülkiyet kavramıyla ilgili bir yan-

dan.
Bilge: Sen çocuğa baktıkça onu ken-

dinin kılıyorsun ama son tahlilde her şe-
yin sahibi erkekler…

 Başak: Bunun önüne geçmek müm-
kün müdür?

Şöhret: Kendi çocuğuna değer verdi-
ğin kadar başka çocuklara da değer ver-
mek mesela… Bir de çocuğu hayatında 
nereye koyuyorsun, buna karar vermek 
ve öyle doğurmak. Ben kendi farklılığı-
mı, politik yanımı çocuğa bir yoksunluk 
olarak yansıtmak istemedim. Annemden 
gördüğüm anneliği göstermek istedim. 
Çok yoruldum tabii… 

 Başak: Tamam da bütün bunlarla 
anneliği nasıl kurgulamalıyız?

Bilge: Bunun reçetesini bulmak 
mümkün değil, ama yeniden örgütlen-
me meselesi üzerinde durmak gerekiyor. 
Sırf bizimle de bitmiyor ama şimdiden 
ne yapabiliriz, nasıl bir strateji geliştire-
biliriz, diye düşünmek… O kadar apa-
çık görüyorken kadınlardan bazılarının 
hapsolduğunu, yardımcı olabiliriz. 2-3 
saat alabilirsen çocuğu, kadın arkadaşın 
biraz nefes alabilir. Ben bunun feminist-
çe bir yaklaşım olduğunu daha fazla dü-
şünüyorum artık. 

Leyla: Feminist politikayla uğraş-
maya başlayınca, mecburen  kızımı da 
toplantılara götürüyordum. Pangaltı’da, 
alt katta, küçücük iskemleleri olan bir 
kadın derneğinde toplanıyorduk. Dı-
şarı çıkamadığımda, toplantılar bende 
oluyordu. Kızım bu sürecin çoğunda 
vardı ve uzun zaman beni kadınlarla, 
politikayla paylaşmak istemedi. Ben 
de vazgeçmiyordum. Toplantı başlar 
başlamaz,  kızım başlardı benim eteği-
mi çekiştirmeye. Ne zaman gidiyoruz, 
diye. Geçiştirmeye çalışırdım. Kendine 
ayırdığın, evden kurtulduğun zamandan 
vazgeçemiyorsun…

Bilge: E çocuğun var. Peki, ne yapa-
cağız? Gerçekten de bu konuların üze-
rinde daha çok düşünmek, konuşmak, 
paylaşmak gerekiyor... 

Çocukların enerjisini 
boşaltacakları alanlar 
daraltılmış, yapı buna 
çözüm getirmiyor ya 

da çözümü, seni bunun 
düzenleyicisi olmaya 

bireysel olarak mahkûm 
etmede bulmuş

YUVARLAK MASA



50 feminist
  politika

12. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali 
kapsamında gerçekleştirilen “Kadınlar Saçla-
rını Çözüyor/12 Eylül’e Mektuplar” sergisi, 
Ayşegül Devecioğlu ve Deniz Mukan’ın küra-
törlüğünde, Ankara’dan sonra İstanbul’daydı. 
Kadınların 12 Eylül’e mektupları on gün bo-
yunca Garajistanbul’da sergilendi. Sergi, mek-
tupları yazanlar kadar olmasa da okuyanlar ve 
dinleyenler için de, darbecilerin zulmünün bas-
tırıp susturduklarıyla, sadece “belleğe değil, 
bedene de yazılı olanlarla” çıplak ve ilk elden 
bir yüzleşme niteliğindeydi. Sergiye paralel 
olarak, kadınlar, 12 Eylül günü Galatasaray’da 
saçlarından parçalar keserek eylem yaptılar. 
Bu simgesel eylemde kesilen saçlar, mirası tü-
kenmek bilmeyen 12 Eylül döneminin kadın 
bedeninde yarattığı tahribata karşı bir isyanı 
ifade ediyordu. Sergi, askeri darbe döneminde-
ki tecavüz ve işkence suçlarının cezalandırıl-
ması için “Darbeciler yargılansın, işkenceciler 
ve tecavüzcülerden hesap sorulsun” kampan-
yasının bir parçası haline gelecek.

Kadınlar saçlarını 
çözüyor...   Yağmur gibi en sıradan doğa 

olayı İstanbul İkitelli’de büyük bir 
felakete dönüştü.  Uluslararası mar-
kalara üretim yapan Pameks Tekstil 
işçisi sekiz kadın, penceresiz, kol-
tuksuz, can değil mal taşımak için 
yapılmış bir minibüste sel suyunda 
boğularak yaşamlarını yitirdiler.

Kadın işçilerin ölümüyle, kapi-
talizmin ve yıllardır uygulanmakta 
olan neoliberal politikaların gerçek 
yüzü bir kez daha görüldü. Neolibe-
ralizmin Türkiye’ye biçtiği rol; ucuz 
işgücü cenneti olmak, sendikasız, 
güvencesiz çalıştırılmaktır. Kadın 
emeği ise ucuzun da ucuzudur.

Sekiz kadının katilleri, “Müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan ve 
örmedeki gelişmeleri yakından ta-
kip edebilmek 
için teknolo-
jiye yatırım 
yapmayı” ilke 
haline getir-
mekle övünen 
ama işçisin-
den, mallarına 
gösterdikleri 
önemi esirge-
yen Pameks 
Tekstil ve on-
lardan bu “ka-
liteli ürünleri” 
alan Almanya, 

İngiltere, Fransa, İsviçre, Danimar-
kalı, insan haklarına saygıyı prensip 
edindikleri iddiasındaki uluslararası 
markalardır. Toplu taşımaya uygun-
luk belgesi, güzergah düzenlemesi 
ve işçilerin insan taşımaya uygun 
olmayan bir araçla taşınması kara-
rını verenler yargılanmalı ve neden 
oldukları ölümlerin hesabını verme-
lidir. 

İçinde çeşitli kadın örgütlerinin 
bulunduğu İstanbul Kadın Platfor-
mu, bu “doğal felaketin” ardından 
İkitelli’de eylem yaptı. Kadınlar, kâr 
ve rant hırsı cinayetlerini, taşıdıkla-
rı “Sel değil, kapitalizm öldürdü”, 
“Emeklerini yiyip doymadılar, can-
larını da yediler” pankartlarıyla pro-
testo etti. 

Sekiz kadın “doğal”ölmedi!

Mezopotamya Sosyal Forumu’nda kadınlarDüşünceye
özgürlük

Yıldız Teknik Üni-
versitesi, Kürt sorunun-
da barıştan ve siyasal 
çözümden yana görüşle-
rini bir televizyon prog-
ramında açıkladığı için 
arkadaşımız Özgür Sevgi 

Göral’ın hak 
kazandı-

ğı kad-
ro ata-
masını 
y a p -
m a -
y a r a k 

işine son verdi. Bizler 
de düşünceye özgürlük 
ve barış diyerek arkada-
şımızla dayanıştığımızı 
duyuruyoruz.

Çoğunluğunu Mezopotamya coğrafyasın-
daki belediye, dernek ve çeşitli örgütlenme-
lerin oluşturduğu 209 düzenleyici tarafından 
gerçekleştirilen Mezopotamya Sosyal Forumu 
(MSF), 25-30 Eylül tarihlerinde Diyarbakır’da 
yapıldı. Sümerpark’taki Tigris, Ararat, Mun-
zur, Zin, Ferat, İştar salonlarında Kürt sorunun 
demokratik çözüm tartışmaları, 
savaşın yarattığı tahribatlar, genç-
lik, ekoloji, küresel kapitalizme 
karşı dünya ölçeğindeki mücadele 
deneyimleri, alternatif yerel yö-
netim ve belediyecilik konuları, 
kadın sorunu vb... birçok konu 
ayrıntılı olarak tartışıldı. 

“Başka bir Mezopotamya 
mümkün” diyen MSF bileşen-
leri hazırladıkları çağrı metninde 
kadın mücadelesi, “kadına yönelik her türlü 
tahakkümcü yaklaşıma, devlet şiddetine, aile 
içi şiddete, çok kadın eşliliğine, namus adı 
altında işlenen cinayetlere, kadın sünnetine, 
tacize, tecavüze, bedenin metalaştırılmasına, 

emeğin sömürülmesine, cinsel kimliklere kar-
şı ayrımcılığa ve zorla evlendirilmeyi içeren 
tüm fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik 
şiddet yöntemlerine ve kadının toplumdaki 
rolünü gerileten her türlü anlayışa karşı çık-
mak ve mücadele etmek” olarak yer aldı. Bu 
satırların ifade ettiği bazı başlıklar  pek çok ka-

dın katılımcının yer aldığı, “Neden 
Kadın Kurtuluş Hareketi”, “Medya 
ve Kadın”, “Namus Kavramı Atöl-
yesi”, “Savaş ve Barış Süreçlerinde 
Kadın”, “Cinsiyet Belası”, “Femi-
nizm ve Feminist Perspektifler”, 
“Erkekler ve Feminizm” oturumla-
rında tartışıldı. 28 Eylül’de yapılan 
Kadın Asamblesi’ndeki oturumlar-
da ifade edilen düşünceler, oturum 

yöneticilerinin sunumları ve dinleyi-
cilerin katılımıyla ortak bir sonuç bildirgesinin  
çıkması sağlandı.  Önümüzdeki günlerde ya-
yınlanacak olan sonuç bildirgesi, kadın kurtu-
luş mücadelesinin Mezopotamya’dan yükselen 
sesi olarak mücadele tarihinde yerini alacak.

TÜRKİYE’den
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TÜRKİYE’den

Feministler IMF’ye hayır dedi   

IMF ve Dünya Bankası toplantı-
ları bu yıl 6-7 Ekim’de İstanbul’da 
yapıldı. Toplantılar öncesinde ve 
sırasında birçok farklı grup IMF 
politikalarına karşı sesini yükseltti. 
Özellikle krize karşı çözüm arayış-
larının gündemde olduğu toplantı-
lara feministler olarak biz de, krizin 
en çok kadınları vurduğunu bir kez 
daha söylemek için ve desteklenen 
neo-liberal politikaların kadın emeği 
üzerinden nasıl şekilleniyor olduğu-
nu farkettirebilmek için feministler 
olarak sokağa çıktık. Yani bunu bu 
açıklıkta vurgulayacak yegane poli-

tik aktör olarak... 4 Ekim’de yapılan 
eylemde Taksim’de “Emeğimiz Bi-
zimdir” pankartıyla bir süre trafiği 
keserek IMF karşıtı sloganlar attık. 
6 Ekim’de de Taksim’de DİSK, 
TTB, TMMOB ve KESK’in yaptı-
ğı ve IMF karşıtı tüm platformların 
destek verdiği  protesto eyleminde 
de mor bayraklarımızla alandaydık. 
Diğer eylemciler gibi, “sermayeyi 
korumakla” görevli polisin şiddetine 
maruz kalsak da, hiçbir zaman doğru 
bildiğimizi söylemekten geri durma-
yacağız. 

Esmeray’ın hayatını anlatan film “Ben 
ve Nuri Bala”, 46. Altın Portakal Film 
Festivali’nde “En İyi Belgesel” dalında ödül 
kazandı.

Esmeray’ın “Cadının Bohçası” oyunun-
dan aşina olduğumuz hayat hikayesini, yö-
netmen Melisa Önel, alışık olduğumuz bel-
gesel film 
kalıplarının 
dışına çıka-
rak filmleş-
tirmiş. Ör-
neğin, bi-
yografik bir 
belgeselden 
bekleneceği 
üzere röpor-
tajlara yas-
lanmamış; 
konuşma -
lara olabil-
diğince az 
yer vererek, 
sonuçta or-
taya tama-
men görsel 
ağırlıklı bir 
film çıkarmış. Çekimler için Esmeray’ın ço-
cukluğunun geçtiği köy dahil hayat hikaye-
sinde önemli yer tutan tüm mekanlara gidilip 
çekimler yapılmış. Film, Esmeray’ın çocuk-
luğundan bugüne tüm hayatını anlatıyor.

Ben ve Nuri Bala

Şahin öğüt davasında emsal karar 
Adalet bu kez kadınlardan yana. 

Birçok kadına ve kız çocuğuna tecavüz 
eden, hakkında 12 ayrı dava açılmış ve 
bu davaların birinden 15 yıl ceza almış 
olan, namıdiğer “kasklı 
sapık” Şahin Öğüt, 14 
yıl önce, 15 yaşından 
küçük olan bir kız ço-
cuğuna tecavüz suçun-
dan 20 yıl hapis cezası 
aldı. Mahkeme heyeti, 
Adli Tıp raporu, sperm 
örneği, darp izi gibi 
deliller olmamasına, 
karşı tarafın zaman 
aşımını ve Öğüt’ün 
cezai ehliyetsizliğini 
öne sürmesine rağmen, 
mağdur beyanını esas 
aldı. Suçun işlendiği 
dönem 13 yaşında olan 
mağdurun, tecavüzün 
ardından ruhsal duru-

munun bozulduğunu gösteren raporları 
dikkate alarak, Öğüt’ü 20 yıl hapisle ce-
zalandırdı.  

Avukat Evran Paydak’ın aktardığına 

göre, savcı önce “kızlık zarını bozmak-
tan” Öğüt’ün cezasının artmasını talep 
etmiş, ancak daha sonra bu yönde somut 
bir delil olmamasından ötürü ceza artı-

rımı talebinden vazgeç-
mişti. Ancak mahkeme 
heyeti, mağdurun “kız-
lık zarı bozulduğun-
dan” değil, “ruhsal du-
rumu bozulduğundan” 
cezayı artırma kararı 
aldı.

“Tecavüze karşı 
sessiz kalmak taraf ol-
maktır” şiarıyla eyle-
me geçen feminist(b)
iz grubu ve Ankaralı 
feminist kadınların da-
vayı kararlılıkla takibi, 
bir yıllık dava süre-
cinde mağdura destek 
oldu. Yaşasın kadın da-
yanışması!
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TÜRKİYE’den

Eskişehir’de geride yazdığı bir şiir 
ile “Elveda Hayat” başlıklı mektup bı-
rakıp evden ayrılan 24 yaşındaki Dilek 
Özer, Porsuk Çayı’na önce kızları 6 
aylık Nisan Özer ve 5 yaşındaki Ayşan 
Özer’i attı, ardından da kendisi atladı. 
Çocuklarıyla birlikte intihar eden Dilek 
Özer’in, 2003 yılında Metin Özer ile ev-
lendiği belirtildi. Dilek Özer’in intiha-
rıyla ilgili soruşturma sürüyor. Aslında 
biz kadın intiharlarının nedenini biliyo-
ruz: Erkek baskısı...   

Dilek Özer de intihar etmeden önce 

evden ayrılırken geride bir şiir ile bir 
mektup bıraktı. “Elveda Hayat” başlıklı 
mektubunda şunları yazdı: “Hayat, içi-
me sinebildiğince sin bu gece. Geldi-
ğinde al götür. Olur ya yarınlara bensiz 
gidebilirsin ve umarım yokluğum, varlı-
ğımdan acı vermez. Sana doğru duydun 
gideceğim bu sokaklar, bu ağaçlar, bu 
hasret dolu umuda emanet. Bir ben daha 
gelmeyecek usulca çekileceğim. Ya-
şanan mazi bende kalacak. Hadi sil de 
gözyaşlarını bilirim umursamazsın bile. 
Şimdi benden başka her şey güzel bu 

dünyada. Elveda Hayat. Tabut Bir gün 
kalabalık gelecekler benim cenazeme. 
Beni ağıtlarla uğurlayacaklar, bir garip 
yolcu gibi. Elbisem beyaz olacak çün-
kü ben ölü olacağım. Gönlümce bir gün 
yaşayamadım. Sarmış etrafımı çıkmaz 
sokaklar. Gönlümce bir gün yaşama-
dım felekle bir gün olsun barışmadım. 
Sarmış etrafımı çıkmaz sokak. Kendime 
göre bir yol bulamadım. Tanrım benim 
ne günahım var? Şu yalan dünyada ya-
şayamadım, gençliğimi yaşayamadım, 
yaşayamadım.”

Öl(dür)ü(lü)yoruz...

Travesti ve transseksüel olmak “kabahat”!
2007 yılından bu yana, Türkiye’nin 

çeşitli illerinde travesti ve transseksüel-
lere yönelik ceza uygulamalarını biliyo-
ruz. Ancak Hüseyin Çapkın’ın İs-
tanbul Emniyet Müdürü olmasıyla 
travesti ve transseksüller neredey-
se sokağa çıkamaz hale getirildi. 
Beş yıl gazetecilik yapan trans-
seksüel Deniz Deniz, bayramın 
ilk günü Osmanbey’de kaldırımda 
yürürken ekiplerce durdurularak, 
“trafiği tehlikeye düşürmek” su-
çundan hakkında tutanak tutuldu. 
Harbiye Polis Merkezi’ne götürü-

len Deniz’e 61 TL ceza yazıldı. Sürekli 
olarak hakaret, taciz, tecavüz, ölüm ve 
gasp tehdidiyle yaşamak zorunda olan 

travesti ve transeksüllerin varlıkları ar-
tık kabahat oldu. 

İstanbul’da LBGTT örgütleri bu 
uygulamaları protesto etmek için 
Taksim’den Galatasaray’a kadar 
yürüdüler. feministlerinde aktif des-
tek verdiği yürüyüşte, aldıkları ceza 
makbuzlarını da giysilerine iğne-
leyerek teşhir eden, çoğunluğunu 
travesti ve transseksüellerin oluş-
turduğu topluluk “TRAVESTİYİZ, 
BURADAYIZ. ALIŞIN!” diye ba-
ğırdılar. 

PEN Duygu Asena 
Ödülü Pınar’a 

Pınar Selek geçen sene yayımlanan son ki-
tabı “Sürüne Sürüne Erkek Olmak” ile PEN 
Duygu Asena ödülünün bu yılki sahibi oldu. 
Yönetim Kurulu adına PEN Türkiye başkanı 
İnci Aral’ın imzasıyla yayımlanan açıklama-
da, “Uğradığı büyük haksızlıklara rağmen ka-
dın hakları, demokrasi ve barış için yılmadan 
çalışan ve yeni eseri Sürüne Sürüne Erkek Ol-
mak ile uluslararası alanda da ilgi uyandıran 
değerli sosyolog-yazar Pınar Selek’e sunmaya 
oybirliği ile karar vermiştir” deniliyordu. Aynı 
açıklamada, Pınar Selek’in PEN’in Yazar Bur-
su ile Almanya’da yeni eseri üzerine çalışıyor 
olduğu bilgisine de yer veriliyor. Ödülün açık-
lanmasının ardından Amargi’nin yayımladığı 
açıklamada da, bu ödül Pınar’ın çalışmasının 
hakkının teslimi kadar, son yaşanan süreçte 
ona verilen desteğin de bir göstergesi olduğu 
belirtildi. Feminist hareket içinde birlikte yol 
aldığımız Pınar’ı aldığı bu ödül için biz de kut-
luyor ve bu vesileyle her zaman yanında oldu-
ğumuzu tekrar vurguluyoruz.  

Tıpkı 11 yıl önce 
ayrıldığı kocası tarafın-
dan öldürülen Sevim 
Zarif gibi Ayşe de öl-
meden önce bizim ya-
kınımızdaydı. Boşan-
mak istediği kocası ile 
ilgili davayı iki femi-
nist avukat arkadaşı-
mız takip ediyordu. Bu 
dava sırasında, çocuğunu kaçırarak 
Ayşe’ye altı aydır göstermeyen Hü-
seyin Özmen’den çocuğu alabilmek 
için feminist avukat arkadaşlarımız 
uğraştılar. Çocuk, annenin yanına 
ulaştıktan yaklaşık bir ay sonra, 22 
Şubat 2008 tarihinde Ayşe öğrencisi 
olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesin-
de, Hüseyin Özmen tarafından öldü-
rüldü.  

Şimdiye kadar otuz bir kadın 
avukatın katıldığı, on ikisi avukat 
yaklaşık kırk feminist kadının ize-
diği davanın karar duruşmasında, 

mahkeme, Ayşe Yılbaş’ı öldüren, 
boşanmak istediği eşi Hüseyin Gü-
neş Özmen’e, haksız tahrik indi-
rimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verdi. Sanığın akli dengesinin 
yerinde olmadığına dair Adli Tıp’tan 
beklenen raporun gecikmesiyle uza-
yan dava süreci, geç ama sevindirici 
sonuçlandı. Kadın cinayetlerinin sa-
yısının bilinmediği, cezaların teşvik 
gibi çok düşük verildiği bir hukuk 
sisteminde, başından beri takipçisi 
olduğumuz bu davada haksız tahrik 
indirimi yapılmamasını önemli bir 
kazanım olarak görüyoruz.

Ayşe Yılbaş’ı unutmayacağız 
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ABD’de 1977 yılında 13 yaşında-
ki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için 
hapis cezasına çarptırılan ünlü film yö-
netmeni Roman Polanski, İsviçre’nin 
Zürih kentinde tutuklandı. 

31 yıl önce ABD tarafından çıkarı-
lan bir tutuklama başvurusu nedeniy-
le, Eylül ayında İsviçre makamlarınca 
gözaltına alınan Polanski, Zürih Film 
Festivali’nde hayat boyu yaptığı yö-
netmenlik çalışmaları 
dolayısıyla kendisine 
verilecek ödülü al-
mak üzere Fransa’dan 
İsviçre’ye gitmişti. 

Polanski’nin tutuk-
lama kararı, ABD’deki 
mahkeme tarafından 
kendisine yöneltilen te-
cavüz suçlamasını ka-
bul etmesinden bir yıl 
sonra, 1978’de ABD’yi 
terk etmiş olması nede-
niyle verilmişti. Fransa 
vatandaşlığına geçen ve 
orada yaşamını sürdüren kaçak statü-
sündeki Polanski, ABD’de tutuklana-
cağını bildiği için geri dönmüyordu. 

Tecavüze uğrayan Samantha Gei-
mer ise davayla ilgili ayrıntıların ya-
yımlanmasının, kendisine, kocasına ve 
çocuklarına zarar verdiğini söylerek 
suçlamaların düşürülmesini istiyordu. 
31 yıl boyunca ABD’ye hiç gitmeyen 

ve sınırdışı edilebileceği korkusuy-
la İngiltere’de de hiç film yapmayan 
Polanya doğumlu yönetmen, 2002’de 
“The Pianist” filmiyle en iyi yönetmen 
Oscar’ını kazanmış ancak ödülünü ak-
tör Harrison Ford almıştı. 

Kendisi ve tanıkların beyanıyla ve 
ayrıca mahkeme kararıyla suçu sabit 
olmasına ve kendisine verilen ceza-
yı çekmemek için yıllarca kaçması-

na rağmen Fransa dışişleri bakanlığı 
gibi bazı çevreler, Polanski’nin ser-
best bırakılması yönünde girişimlerde 
bulundu. Bunun yanısıra aralarında 
Pedro Almadovar, David Lynch, Wim 
Wenders gibi pek çok ünlü yönetme-
nin de bulunduğu bazı sinemacılar, 
Polanski’nin serbest bırakılması için 
imza kampanyası başlattı. Suçu tama-

men gözardı ederek yönetmenin ünü-
nü ve ortaya çıkardığı eserleri baz alan 
ve düpedüz ayrımcılık yapılmasını is-
teyen bu imzacıların büyük bir çoğun-
luğunun erkek olması ise ayrıca dikkat 
çekiyor. 

Öte yandan, Oscar ödüllü oyuncu 
Jamie Foxx, Parade dergisine verdiği 
röportajda Roman Polanski için ağır 
konuştu: “13 yaşındaki bir çocuğa 

yaptığı şeyi benim kı-
zıma yapsaydı Roman 
Polanski yaşamazdı... 
Nokta. Mahkemeye 
bile gitmezdim. Fakat 
tabii bu benim düşün-
cem ve herkesin bunu 
yapmasını istiyor de-
ğilim. Adalete de şans 
tanımak lazım”…

Biz feministler ise, 
tecavüz suçunu işleye-
nin kim olduğuna ya 
da hangi tarihte suçun 
işlendiğine bakılmaksı-

zın cezalandırılması gerektiğini söy-
lüyoruz. Polanski’nin yıllarca hiçbir 
kovuşturmaya maruz kalmadan ser-
bestçe yaşamını sürdürmesi ve dünya 
çapında ün kazandığı eserlere imza 
atabilmiş olmasına karşı çıkan kadın-
lar, Polanski’nin en ağır şekilde ceza-
landırılmasını istiyor.

Tecavüzcü Polanski 31 yıl kaçabildi!

kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa... kısa...

Fransa’nın başkenti Paris’te 
binlerce kişi “kadın-erkek eşit-
liği” için gösteri 
düzenledi. Gös-
teriyi düzenle-
yenlerin ifade-
sine göre 15 bin 
kişinin katıldığı 
gösteride, iş ha-
yatındaki ayrım-
cılık eleştirildi. 
Kadın haklarını 
savunan iki der-
nek tarafından 
düzenlenen gösteriye yüz kadar 

kadın örgütlerinin yanı sıra sol 
partiler ve sendikalardan tem-

silciler de katıl-
dı. Küresel mali 
krizin herkesi 
etkilediği ancak 
en çok kadınların 
krizden etkilen-
diği dile getirilen 
gösteride, çalış-
ma hayatında, 
maaşlarda ve 
kadrolarda erkek-
lerle eşit koşullar 

istendi.

Yunanistan’da 
kabinenin yarısı kadın 

Yunanistan’da genel seçimleri muhalefetteki 
Pan-Helenik Sosyalist Parti’nin (PASOK) kazan-
masının ardından, kabinesinin yarısı kadınlardan 
oluşturma sözü veren parti lideri Yorgo Papand-
reu hükümeti, 7 Ekim günü yemin ederek görevi 
devraldı. 

Yunanistan’da genel seçimlerde oyların yüz-
de 43,93’ünü aldığı belirtilen PASOK’un lideri 
Papandreu, gerçekten de kabinesinde kadınlara 
yer ayırdı. “Halktan tolerans değil, programımıza 
katılım bekliyorum” diyen Papandreu; 15 bakan 
ve 22 bakan yardımcısından oluşan kabinesinde 
beşi bakan ve dördü bakan yardımcısı olmak üze-
re toplam dokuz kadına görev verdi. 

Paris’te “kadın-erkek eşitliği” için gösteri

Biz feministler, tecavüz suçunu işleyenin kim olduğuna ya da hangi tarihte suçun işlendiği-
ne bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz

DÜNYADAN
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İspanya’da Zapatero hükümetinin 
parlamentoya getirdiği, kürtaj hakla-
rıngenişleten yeni yasa tasarısına karşı 
Madrid’de büyük bir gösteri düzenlendi. 
Sağcılar ve kilise tarafından desteklenen 
İspanyol Katolikler, kürtaja karşı 1 mil-
yonu aşkın kişinin katıldığı büyük 
bir yürüyüş düzenledi. Eylemci-
ler, hükümetin kürtajın serbest 
olmasının yolunu açan projesini 
protesto ettiler.

Yürüyüş, muhafazakar Kato-
lik organizasyonların örgütlü bir 
platformu olan Aile Forumu ta-
rafından düzenlendi. Aynı Forum 
2005 yılında da eşcinsel evliliğe 
onay veren yasayı protesto etmek 
için yüzbinlerce kişiyi sokaklara 
çıkarmıştı. 

Hükümetin, kürtajı yasakla-
yan 1985 yasasında reform yapan 
yasa projesi, özellikle 14 haftalık 
süre içerisinde tam kürtaj özgürlüğü ta-
nıyor.

Muhalefetteki muhafazakar Halk 
Partisi’nin de (PP) destek verdiği eylem 
için İspanya’nın her yanından çok sayıda 

kürtaj karşıtı muhafazakar 600’ü aşkın 
otobüs ile Madrid’e taşındı. PP yaptığı 
açıklamada yasanın geçmemesi için tüm 
hukuki ve anayasal yolları deneyecekle-
rini bildirdi.

Piskoposlar Konseyi’nin de eylemi 

desteklediği ancak eylemdeki varlığının 
daha çok örtülü olduğu ifade edildi. Sa-
dece bazı rahiplerin katılımı duyuruldu. 
Ancak son haftalarda kilise ayinlerinde 
yoğun bir şekilde eyleme katılım çağrı-

ları yapıldığı belirtildi. Muhafazakarla-
rın kürtaj karşıtı yoğun kampanyalarının 
sonuç verdiği de görülüyor. 5 Ekim’de 
La Vanguardia’da yayınlanan bir ankete 
göre İspanyolların yüzde 46’sı yasaya 
karşı, yüzde 44’ü de yasanın geçmesin-

den yana. Bir yıl öncesinde yasayı 
onaylayanların oranı yüzde 60 idi.

Mevcut durumda tecavüz (12 
aylık hamileliğe kadar), kusurlu 
fetüs (22 hafta) veya anne için fi-
ziki ya da psişik tehlike oluşturdu-
ğu (zaman limiti yok) durumlarda 
kürtaja izin veriliyor. Ama pratikte 
kürtaj olan kadınların yüzde 90’ı 
annenin psişik sağlığının tehlike-
de olduğunu gerekçe gösteriyor. 
Bu da geç ve tartışmalı kürtajlara 
yol açıyor.

Hükümetin projesi, bazı sol-
cu seçmenlerin de erkek egemen 
tepkisine neden olan bir maddeyi 

içerdiği için uyum henüz sağlanamadı. 
Söz konusu madde 16 ve 17 yaşındaki 
çocuklara ailelerinin rıza göstermesine 
gerek duymadan serbest bir şekilde kür-
taj hakkı tanıyor.

Madrid’de kürtaja karşı yürüyüş

Sudan’da pantolon giyen kadına ceza
Sudan’da pantolon giydiği için 

yargılanan gazeteci Lübna Hüseyin 
40 kırbaç cezası istemiyle yargılandı-
ğı mahkeme tarafından 500 Sudan po-
undu (yaklaşık 300 TL) para cezasına 
çarptırıldı. Aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler çalışanı olan Hüseyin bir 
protesto sırasında 13 Sudanlı kadınla 
beraber tutuklandı; 
pantolon giydiği 
için kıyafet kanu-
nunu ihlal etmekten 
yargılandı. Lüb-
na Hüseyin diğer 
kadınlardan farklı 
olarak, suçlamayı 
reddetmiş ve dava-
yı mahkemeye ta-
şımıştı. Lübna Hü-
seyin kararın açık-
lanmasından sonra 
da para vererek 
kurtulmak yerine 
hapis cezası çekme-
yi tercih etti. Sudan’da İslam şeriatı 
adına yasaların yanlış uygulandığını 
ve bu yolda mücadelesini sürdürece-
ğini belirten Lübna Hüseyin, “Para 
cezasını kesinlikle ödemeyeceğim, 
ben hapishaneye gitmeyi tercih ede-
rim” sözleriyle kararlılığını gösterdi. 

Lübna Hüseyin, daha önce de, BM’de 
görevli olduğu için örgütün dokunul-
mazlığından yararlanma yerine istifa 
ederek yargı karşısına çıkmayı seç-
mişti. Lübna Hüseyin’in avukatı yap-
tığı açıklamada, “O, şimdi cezaevin-
de. Çünkü bunu bir ilke meselesi ola-
rak görüyor” dedi. Lübna Hüseyin’in 

Umdurman’daki 
kadınlar cezaevine 
konduğu bildirildi. 
Duruşmadan önce 
yüzlerce kişi baş-
kent Hartum’daki 
m a h k e m e n i n 
önünde destek 
gösterisi yaptı. 
Göstericileri dağıt-
mak isteyen polis 
bir kadını dövdü, 
yirmi kadar gös-
tericiyi gözaltına 
aldı, gazetecilerin 
fotoğraf çekmesi-

ni de engelledi. Lübna Hüseyin, BM 
çalışanı olduğu için dokunulmazlığa 
sahipti; ancak mahkeme sırasında bu 
hakkından vazgeçtiğini söylemiş ve 
“Kırbaçtan korkmuyorum bu mesele 
yasayı değiştirmekle ilgili” demişti.

DÜNYADAN

Ortadoğu’da devam 
eden şiddetin kadın ve 
çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkilerine dik-
kat çekmek için kadın-
ların bir araya geldiği 
bisiklet turu “Follow 
the Women/Kadınları 
İzle” başladı. 22 ülke-
den 220 kadın, Beyrut’tan bisikletleriyle yola 
çıktı. “Follow the Women” bisiklet turunun bu 
yıl beşincisi düzenleniyor. Bisiklet turu Ekim 
ayı sonuna kadar sürecek ve Filistin’de nokta-
lanacak. Kadınlar Lübnan, Suriye, Ürdün ve 
Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki rotalarda, 
bisikletle toplam 300 km yol kat edecek. Fol-
low the Women, Ortadoğu’daki mevcut duru-
mun iyileştirilmesi sürecinde kadınların aktif 
rol almasını hedeflerken, kadınlar rotaları bo-
yunca mülteci kamplarını ziyaret ediyor ve 
yerel sivil toplum kuruluşlarıyla temasa geçi-
yor. Follow the Women ekibinde Japonya’dan 
ABD’ye, Avrupa ülkelerinden Avustralya’ya 
ve çeşitli Ortadoğu ülkelerine dünyanın bir-
çok bölgesinden kadınlar pedal çeviriyor. 
Geçtiğimiz yıl Türkiye’den 19 kadının katıl-
dığı projeye, bu yıl kaynak bulunamadığı için 
4 kadın katılabildi. Ayrıca, ekibe her geçilen 
ülkeden kadınlar da katılıyor. 

Bisikletli kadınların 
barış yolculuğu
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Eva Lundgren, Şiddetin Nor-
malleştirilme Süreci adlı ki-
tabında, kadınlara yönelik ev 
içi şiddeti toplumdaki diğer 

olgulardan ayrı olarak gören bakış açı-
larına feminist bir alternatif sunuyor. 
Kitabın 6 Haziran 2009’da Rengâhenk 
Sanatevi’nde yapılan tanıtım toplantısı, 
hem bu farklı bakış açısının açıklanma-
sına, hem toplumda şiddeti tekil olgular 
ile açıklayan bakış açılarının eleştirisine, 
hem de direnme ve sesimizi duyurma 
üzerine tartışmalara vesile oldu. Kitabın 
üretim süreci de çok ilginç: Sığınaklar 
üzerine doktora araştırması yapan Ber-
na Ekal, bu kitapla karşılaşınca, kitabın 
şiddete bakış açısının genelgeçer şiddet 
tanımlarından farklı olduğunu görmüş. 
Bunun üzerine kitabı tercüme etmiş. 
Kitabın yayın işlerini üstlenen Renga-
henk Sanatevi’yle 
birlikte İsveç 
Konsolosluğu’ndan 
alınan çok küçük 
miktarda bir fon 
sayesinde kitabın 
ücretsiz olarak da-
ğıtılmasını sağla-
mışlar. 

Lundgren, ki-
tabında ve yaptığı 
konuşmada, kadın 
ve erkek arasındaki 
ilişkide şiddeti çalı-
şırken, failin özelliklerinden yavaş ya-
vaş şiddetin yaşandığı sürecin özellik-
lerine doğru geçme ihtiyacı duyduğunu 
belirtiyor. Kadın ve erkeklerle yaptığı 
mülakatlarda, farklı durum ve kökenlere 
rağmen ortak bir nokta bulmuş: erkeğin 
kadına şiddet uygulama ânı, kontrolden 
çıkmış insanın güdülerine kapıldığı bir 
an değil çoğu zaman. İlişkilerde şidde-
tin gayet ölçülü kullanıldığını bulmuş 
Lundgren ve de şiddet anının gayet cin-
siyetli bir an olduğunu. Yazar, şiddet 
anında ortaya çıkan sahnenin toplum-
sal olarak üretilen cinsiyet kurgularının 
dışında değil, tam da içinde olduğunun 
altını çiziyor. Şiddet ânı, filmlerden 
okullara, ilişkilerden askerliğe kadar 
birçok yerde toplumsal olarak yeniden 
ürettiğimiz, erkeğin itaat edilen, kadının 
da itaat eden olması kurgusu ile ilgili 

Lundgren’e göre. Yani mesele, kişilerin 
kültürleri ya da psikolojileri yüzünden 
toplumun normlarından uzak olmaları 
değil, tam da o normları içselleştirmiş 
olmaları. Huzurlu, yakın bir ilişkiye 
başlayan her erkek ve her kadın, bu nor-
mal kabul edilen kurgu ile baş etmeye 
çalışıyor. Huzurlu, yakın bir ilişki ile, 
şiddet içeren bir ilişki arasındaki ayrım 
da çok belirsiz ve kaygan. Erkek, “er-
kek olmayı”, itaat edilen, ihtiyaçlarına 
karşılıksız olarak cevap verilen olarak 
tanımlayan kurguları hayatında kullan-
maya başladığında, kadın da itaat eden, 
erkeğin ihtiyaçlarına kendisi pahasına 
cevap veren olmaya başlıyor. Bu kurgu-
lar sadece erkeklerce değil, kadınlarca 
da kabul edilen ve yeniden üretilen kur-
gular olduğu için, kadın giderek erkek 
tarafından kadın olarak addedilmek için 
erkeğin bütün beklentilerine cevap ver-
meye çalışıyor. Bu beklentilere göre ha-

reket edemediğinde de şiddet görmeyi 
normal kabul etmeye başlıyor. Erkeğin 
gözündeki ataerkil kadın imgesi, kadı-

nın gözünde de beliriyor. O da giderek 
kendisine uygulanan şiddeti hak ettiğine 
inanıyor. Kadın yavaş yavaş kendi ya-
şam alanından vazgeçerken, erkek bu 
vazgeçişi ve dayağı kendi erkekliğinin 
kabulü ve göstergesi olarak yaşamaya 
başlıyor. Öyle ki, erkek dayaktan cinsel 
zevk dahi alabilen bir hale geliyor.

(...)
Toplantıya dönersek: İlk blümde 

ROKS (İsveç’teki kadın ve kız çocukla-
rı için kurulmuş sığınma evlerinin ulu-
sal örgütü) aktivisti Ann Sofie Sterio, 
bu normalleştirme sürecini gözümüzde 
canlandırmamızı kolaylaştırmak için 
eline bir kağıt aldı. Bu kağıdı, bir kadı-
nın bir ilişkiye başlarkenki yaşam alanı 
olarak hayal etmemizi istedi. Daha son-
ra erkek her itaat talep ettiğinde (“Bana 
yardım edebilir misin?”, “Benim futbo-
lumla senin konserin aynı şey değil”, 
“Neden öyle giyiniyorsun ki? Aranıyor 

musun?”) o kağıdın 
bir parçasını yırttı. 
En sonunda dayak 
başladığında yır-
tılacak kağıt, yani 
kadının yaşam ala-
nı da kalmamıştı...

Hal böyleyken 
sığınakların tek ba-
şına ve her şekilde 
çözüm olmadığı 
da görülüyor.Mor 
Çatı’dan Fatma 
Mefkure Budak, fe-
minist bir perspek-

tiften bakıldığında, sığınakların sadece 
aile içi şiddete maruz kalan kadınların 
destek mekanizması olmadığının altını 

Şiddet ânı, filmlerden okullara, ilişkilerden askerliğe kadar birçok yerde toplumsal olarak 
yeniden ürettiğimiz, erkeğin itaat edilen, kadının da itaat eden olması kurgusu ile ilgili 

Kurtulmuş kadın hâlâ yok...*

Dicle Koğacıoğlu

Hep Bizimlesin...

Huzurlu, yakın bir ilişki ile, şiddet içeren bir ilişki 
arasındaki ayrım da çok belirsiz ve kaygan. Erkek 

“erkek olmayı”, itaat edilen, ihtiyaçlarına karşılıksız 
olarak cevap verilen olarak tanımlayan kurguları 

hayatında kullanmaya başladığında, kadın da itaat 
eden, erkeğin ihtiyaçlarına kendisi pahasına cevap 

veren olmaya başlıyor
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çizdi. Sığınakların, kadınların maruz 
kaldığı eşitsizliklerin anlaşılabilmesinin 
bir aracı da olabilmesi için sığınaklar-
da kurulan anlam ve pratiklerin önemi 
açık. Fatma bu noktada Lundgren’in tar-
tışması ile çok paralel bir noktanın altını 
çizdi:

“Bizim ‘yabancı’mız olamaz. 
‘Öteki’miz olamaz. Bu sebeple yargıla-
ma, sorgulama, gerçeğin peşine düşme 
gibi tehlikeli noktalara savrulamayız. 
Bize göre, ‘onun başına geliyor’ olması 
sadece kadın olduğu ve patriyarkal bir 
düzende yaşadığımız için.”

(...)
“Öteki”lerin hayatlarına yardım ve 

destekle giderek kadınlara karşı şiddeti 
çözme eğilimi Sirman’ın konuşmasında 
bahsettiği sömürgecilik ile çok yakından 

alakalı. Türkiye’de de özellikle namus 
cinayetleri üzerinden şiddet, Kürtlerin 
kültürlerine, törelerine atfediliyor.

(...)
“Yani antropolojik bir kavram olan 

kültür, Batı’da nasıl bir toplumun özü-
nü tanımlamak ve o toplumu Batı’ya 
göre daha geri bir yere yerleştirmek 
için kullanıldıysa, aynı yöntem şimdi 
Türkiye’de Kürtlere uygulanıyor.”

Bu iki konuşmada söylenenlere hara-
retle katılıyorum. 

(...)
Toplantının üçüncü bölümünde, (...) 

ailede, işte ve okulda uygulanabilecek 
stratejileri denedik, böyle bir kadın bir 
şekilde yapsa ne olur, başka bir şekilde 
yapsa nasıl olur, bunları tartıştık. Seçe-
neklerimiz ne kadar az olsa da sesimizi 

duyurmaya çlışmanın önemini bir kez 
daha keşfettik. Bu öyle bir haldi ki, as-
lında bundan kimse muaf değildi. Bu 
kitabı yazmış Lundgren de, araştırma-
sının önce beğenilip, dengeler değişince 
yerden yere vurulmasını da anlatmıştı 
konuşmasında. Ayrıca konuşmacılardan 
ikisi, şiddetin normalleştirme sürecini 
bizzat kendilerinin yaşadıklarını söy-
lüyorlardı. Orada bulunan kadınlardan 
en az biri daha yaşamıştı. Bir feminist 
olarak, “kurtulmuş kadın yoktur” sö-
zünü yine ve bir kez daha düşüne dü-
şüne eve döndüm. Bunu bu kitap kadar 
iyi anlatan bir şey okumamıştım.  
______________________
 *Çok yakın zamanda kaybettiğimiz femi-
nist arkadaşımız Dicle’nin Amargi dergisi-
nin son sayısında yayımlanmış yazısıdır. 

yeni çıkanlar... yeni çıkanlar... yeni çıkanlar... yeni çıkanlar... yeni çıkanlar...

Kitapta, Nadire 
Mater’in “soru 

sormak, itiraz et-
mek/talep etmek, 

sokağa çıkmak...” 
diye anlattığı 

68’de mücadelede 
yer alan  ama hep 
görünmez kılınan 

kadınlarla söyleşi-
ler de mevcut. 68’i  
sadece erkeklerin 

değil kadınların 
gözünden de gör-
mek için, sokağın 
kadınlarla güzel-
leştiğini fark et-

mek için...

Türkiye’nin ilk 
feminist kitabe-

vi Amargi, yoğun 
ilgi gören “Küçük 
Hanımefendi’nin 

Edebiyat 
Atölyesi”nin tar-

tışmalarını ki-
taplaştırdı. Dün-

ya edebiyatının 
önemli edebi eser-

lerine, feminist 
pencereden bakan 
“Küçük Hanıme-
fendiler” gördük-

lerini, Kadınlar 
Dile Gelince’de 

ortaya koydu.

Kendini eylem/
sergi olarak ta-

nımlayan “Haksız 
Tahrik” sergisi 

gibi kitap da; 
feminist sanatçı-
lar tanım gereği 

feminist sanat mı 
yaparlar, erkekler 
feminist sanat üre-

tebilirler mi, ka-
dınlar tarafından 
yapılan sanat ile 
cinsiyet olguları 

arasında mutlaka 
bir ilişki var mıdır 
türünden sorulara 

yanıt arıyor.   

“Uluslararası 
Homofobi Karşıtı 

Buluşma”nın kita-
bı, Kaos GL tara-
fından yayımlan-

dı. Anti-Homofobi 
Kitabı, homofobi 

probleminin sa-
dece eşcinsellerin 

değil heteroseksü-
el kadın ve erkek-

lerin de meselesi 
olduğu bilinciyle 

bugüne kadar 
düzenlenen dört  

buluşmadan seçi-
len makalelerden 

oluşuyor.    
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Eleştirel Feminizm Sözlüğü birlik-
te iş yapmak, üretmek, paylaşmak an-
lamında çok önemli bir örnek. Sözlük 
için bir araya gelen yazarlar antropoloji, 
sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe gibi 
akademinin çeşitli disiplinlerinde yer 
almış ya da almakta. Sözlükteki mad-
deler, doğrudan feminist kuramsallaştır-
madan çıkmış olan yeni kavramların en 
önemlilerini -cinsiyete dayalı işbölümü, 
annelik gibi-; feminist mücadelelerin 
müdahale ettikleri alanları adlandıran 
terimleri -doğum kontrolü, fuhuş, cin-
sellik gibi-; içeriği yeniden kurulmuş ve 
erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkilerin 
yol açtığı toplumsal bölünmelerin hesa-
ba katılmasıyla yeniden formüle edil-
miş genel kavramları -emek sosyolojisi 
ve ekonomisini içeren maddeler gibi 
(ss.3-4)- kapsıyor. 

Sözlükte, kavramların ya da terim-
lerin tarihsel boyutu, süreç içindeki 
değişimleri, dönüşümleri, ele alınış bi-
çimleri, güncel politikadaki uzantıları 
tartışılmakta. Maddeler ağırlıklı olarak 

Fransa üzerine odaklanmış. Bunun ne-
denini de, yazarlar; toplumsal pratikler, 
gerçeklikler, yaklaşımlar ülkeler ara-
sında çok farklılık gösterdiği için, daha 
kapsayıcı bir çalışmanın çok daha fazla 
makaleyi gerektirecek olması biçimin-
de açıklıyorlar. Fransa üzerinden yola 
çıkılmış da olsa, örneğin “karmalık” ya 
da “eğitim ve sosyalizasyon” maddele-
ri, Türkiyeli feministler açısından yeni 
tartışmalar başlatacak son derece zihin 
açıcı açılımlara olanak veriyor. Örneğin, 
“Eğitim ve sosyalizasyon” maddesi, 
Türkiye’de de şu anda oldukça gündem-
de olan ders kitaplarının cinsiyetçi içeri-
ği tartışmasının bir uzantısı olarak “okul 
bir özgürleşme aracı mıdır, yoksa ege-
menlik ilişkilerinin sürdürülmesinin bir 
aracı mı?”(s.126) sorusunu sormak ya 
da “cinsiyetli beden üretmek” üzerine 
düşünmek oldukça anlamlı gözüküyor. 

“Vasıf” gibi önemli bir kavrama ise 
ayrıca madde başlığı olarak yer veril-
mese de (ki keşke verilseydi) “teknikler 
ve toplumsal cinsiyet” gibi başka mad-
deler içinde vasfın erkek özelliği olması 
bağlamında kısaca değiniliyor. Aslında 
kitaptaki maddelerin hemen hepsi tar-

tışma yaratacak zemini hazırlayıcı ve bu 
topraklarda da bu tür bir üretim yapıl-
masının yolunu açar nitelikte.  

Kitabın zengin kaynakçası ayrıca 
kayda değer. Sözlük, feminist literatüre 
hâkim Gülnur Acar-Savran’ın özenli ve 
titiz çevi- risiyle bir kat daha 
a n l a m 
kazanıp , 
o k u y u -
cular ta-
rafından 
hak ettiği 
tartışma-
yı bekli-
yor.

Eleştirel feminizm sözlüğü

“Ni guerra que nos mate, ni paz que 
nos oprima” –Bizi öldüren bir savaşa 
hayır. Bizi ezen bir barışa da hayır-

Kolombiyalı  Kadınlar 
Kendi adına konuşan, acılarını, baş-

kalarınınki ile kıyaslamadan örgütleyen 
ve dönüştürme mücadelesi veren, vatan-
larında “hainliği” tercih eden kadınlar; 
savaş ganimeti ve köle olan, onur ve 
utanç kültürünün “suçlu” ilan ettiği ka-
dınlar; değerleri emek gücü, üreme gücü 
ve cinsellikle ölçülen, barışta ve savaşta 
eril şiddetin ilk ve daimi hedefi olan ka-
dınlar...

Cockburn’ün, Bosna, Hindistan, Ko-
lombiya, İngiltere, Türkiye, Liberya, 
Sierra Leone, İsrail, Filistin’i içeren; 
tarihi, savaşın şiddetiyle şekillenmiş ve 
sınırları içinde süregiden savaşlar olan 
12 ayrı ülkedeki kadın örgütlenmeleriyle 
gerçekleştirdiği çalışması bu kadınların 
mücadelesini konu alıyor. Cinsiyet ile 
barış ve savaş çalışmalarının kesişimi 
üzerinde(n) barış aktivistleriyle çalışan 
Cockburn; kadınların savaşa karşı tep-
kilerini, kendi coğrafyalarının politik 
koşulları, karşı çıktıkları şiddetin doğası, 

eylem biçimleri ve bakış açılarını ele ala-
rak inceliyor.

Kitabın adı –Buradan Baktığımızda, 
tamamlanmamış bir cümle olup, özenle 
sakındığı bir çıkarımın kaygısını taşıyor. 
Cockburn, kadınların birçok ülkede be-
nimsedikleri birlikte hareket etme anla-
yışının, dünya çapındaki kadın barış ak-
tivistleri, hatta aynı ağ içindeki kadınlar 
arasındaki görüş çeşitliliği ve karşıtlıkla-
rının ortaya çıkmasıyla bozulacağına dair 
korkusunu belirtiyor ve kendine sorduğu 
soruyu okurla paylaşıyor: “Paylaşılan bir 
amaç için hep birlikte hareket etmeye 
muktedir miyiz?”

Cevap, “idealist bir konumu benim-
serken, başkalarının realitesini, öncelik-
lerini, kendi konumumuzun gerçekliğini 
içermediği konu ve koşulların çokluk ve 
çeşitliliğini gözetmek” gerekliliğinden, 
hep birlikte hareket etme düsturuyla, ka-
dınlar arasında daha rahat kabul edilip 
geliştirilebilen farklı deneyim, değer ve 
düşünceleri, eylem yöntemi ve araçları-
nın seçimindeki özgürlüğü dar alanlara 
sıkıştırmamaktan geçiyor. 

Savaşı ve militarizmi, iktidarın, sınıf, 
ırk ve toplumsal cinsiyetle ilişkileri bağ-
lamında –bir dövüş çeşidi değil bir kurum 

olarak– ele alması; savaşların sona erme-
si için sadece ekonomik değil, cinsiyetle-
rarası ilişkilerin de dönüştürülmesini şart 
koyarak baskın güvenlik anlayışını sor-
gulaması kitabın belirleyici unsurları. 

K i -
tap, hem 
t a r i h i 
a r k a p -
lan için 
verilen 
ö z e t 
b i l -
g i l e r, 
h e m 
“olay 
yerin-
den” 
d e -
n e -
yim-
l e r l e 
literatüre katkı olmakla beraber, sa-
vaş karşıtı hareket ile feminizm arasında-
ki ilişkiyi sorgulamak için de uygun bir 
zemin. 

Cynthia Cockburn, çev: Füsun Özlen, 
Metis Yayınları, İstanbul, 2009

Feryal Saygılıgil

Yayına Haz.: Helena Hırata, 
Françoise Laboire, Hélène le Doaré, 
Danièle Senotier, çev.: Gülnur Acar-
Savran, Kanat Yayınları, Haziran 
2009.

Buradan baktığımızda: Kadınların militarizme karşı mücadelesi
İrem Yılmaz

KİTAP
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Yedi yaşındayken, sabah-akşam yatağını toplayıp sermek için annem tarafından yeterince 
büyük bulunan benim, kardeşim neden yapmıyor soruma karşılık, onun henüz küçük oldu-
ğu cevabı verilirdi

Nasıl feminist oldum?

Bu başlık altında yazma fikri 
ilk ortaya çıktığında, aklı-
ma gelen ilk soru “Bir ka-
dın nasıl feminist olmaz?” 

olmuştu. Öyle ya, bir basit tanımıyla, 
kadınların erkekler tarafından sömü-
rülmesine ve kurulu iktidar mekaniz-
maları altında ezilmesine dayanan bir 
sistemin(patriyarka) tasfiyesi anlamına 
gelen feminizme hangimizin ihtiyacı 
olmayabilirdi ki? Benim feminizm an-
layışımın önerdiği üzere, bu sistematik 
ezilmenin biçimi ve yoğunluğu, kadın-
ların dahil oldukları ekonomik sisteme 
yahut aynı sistem (üretim araçlarının 
azınlığın elinde bulunduğu, sınıflara 
dayalı) içinde ekonomik sınıfa bağ-
lı olarak değişiklik gösteriyorsa da; 
hiçbir kadın yoktur ki, patriyarkadan, 
farkında olarak ya da olmayarak zarar 
görmüş olmasın. Durum böyle olunca, 
belki adını bile koymadan, hepimiz, 
hayatımızın bir döneminde feminist bir 

isyanın içinde bulmuş olmalıyız kendi-
mizi. Dolayısıyla, belki de başlığı oluş-
turan bu soru, en azından benim için, 
“nasıl farkettin feministleştiğini?” şek-
linde daha doğru olacak. Çünkü, bugün 
hâlâ önemsediğim başlıklar olan birkaç 
şey içinmiş bütün kavgam, henüz dün-
yayı yeni bilmeye başladığım yaşlarda, 
çocukluk dönemimde: cinsiyetçi işbö-
lümü, şiddet, namus, kutsal aile...

Çocukluğumun bütün mutsuzluğu 
tam da bu isyanın nedenlerine dayanı-
yor: Birincil ve esas ağır olanı, babamın 

öncelikle ve yoğunlukla anneme, ama 
genel olarak evdeki herkese kesintisiz 
fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyor 
olmasıyken; ikincil olarak, bu sürekli 
şiddetin yarattığı terörün ardından ge-
riye kalan minicik zamanlarda, minicik 
seslerle oluşturabildiğim mini günde-
me sığdırabildiğim kadarıyla, benden 
üç yaş küçük olan erkek kardeşimle 
aramızdaki eşitsizlik vardı. Yedi yaşın-
dayken, sabah-akşam yatağını toplayıp 
sermek için annem tarafından yeterince 
büyük bulunan benim, kardeşim neden 
yapmıyor soruma karşılık, onun henüz 
küçük olduğu cevabı verilirdi (tabii, 
sorulan sorulara cevabı konuşarak ver-
meyi bilen annem tarafından. Babam 
konuşarak cevap vermeyi bilmezdi). 

Zaman geçti, ben on yaşıma geldim, 
kardeşim yedi. Artık, benim önceden 
yatağımı topladığım yaşa geldiğine 
göre bunu annemden talep etmekte çok 
haklıydım! Elbette kimse ne kadar hak-
lı olduğuma bakmadı, “sen de o yaşta 
toplamıyordun” demek daha kolaydı. 
Sinirden ağlamaklı olup, kardeşimle 
ortak odamızın kapısına yapıştırdığım 
kağıda kocaman, “bugün bilmem hangi 
tarih ve yatağımı kendim topluyorum, 
kardeşim henüz toplamıyor” yazmış-
tım. Sonunda anlaşılacağımı sanarak, 
bu arada her gün bunun kavgasını ede-
rek, arada bir dayağını yiyerek geçti bir 
üç yıl daha... Bugün anneme sorsak, 
eminim o yaşta ben de zaten yatağımı 
toplamıyordum. Bugün anneme sor-
sak, anneannemleri ziyarete gittiğimiz 
Bulgaristan’daki köyümüzde, büyük 
kuzenim karşı köye giderken onunla 
gitmek istedim diye azarlanıp bir de 
üstelemenin cezası olarak elime sü-
pürge tutuşturulmamış, bunun yanında 
kardeşime izin verilmemiştir. Bugün 
anneme sorsak, odamızın camından, 
kardeşimle ikimiz aşağıdaki “abilerle” 
sohbet ettiğimiz için ben dayak yeme-
mişimdir; çamaşırları asmaya evde iki 
bayan(!) varken bir erkek mi balkona 
çıkacak diyerek elime tutuşturmamış-
tır; ikimizi dışarıya oyun oynamaya 
çağıran ortak arkadaşlarımıza “İsmi-
gül gelemeyecek, işi var, Ahmet’le 
oynayın” dememiştir... Çünkü o, tüm 
anneler gibi, çocuklarını çok sevmiş, 

İsmigül Şimşek

Hayır efendim, kızınız 
hiçbir şeyi anlayacak ol-
gunlukta yetişmedi! Tam 
da o zaman, ilk gençlik 
yıllarında, asi sayıldı, 

uyumsuz sayıldı, ergen-
likte sayıldı; biraz 

daha büyüyünce eylem 
yapmaya başlayıp 
evde fazladan tek 

bir şeye dokunmayınca 
vicdansız sayıldı...
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ikisini birbirinden ayırmamıştır... Öyle 
gerektiği (!) için kız olanı çalıştırmış, 
hırpalamış, cezalandırmış; ama ikisini 
de aynı derecede sevmiştir... Zaten kızı 
da bunu anlayacak olgunlukta yetiş-
miştir... 

Hayır efendim, kızınız hiçbir şeyi 
anlayacak olgunlukta yetiş-
medi! Tam da o zaman, ilk 
gençlik yıllarında, asi sayıldı, 
uyumsuz sayıldı, ergenlikte 
sayıldı; biraz daha büyüyünce 
eylem yapmaya başlayıp evde 
fazladan tek bir şeye dokunma-
yınca vicdansız sayıldı, artık 
ayrı evde yaşayan ve nefret et-
tiği babasının kızı sayıldı, anne 
düşmanı sayıldı... Artık, herke-
sin korkup nefret ettiği babanın 
içinde yaşamadığı ve otomatik 
olarak mutlu olunması gereken 
evdeki bütün huzursuzluğun 
kaynağı, işte belli: erkek kar-
deşiyle eşit haklar talep eden 
bir genç kadın!

Bu işin bir de kamusal alan-
da yaşanan yanı vardı elbet: 
çocukken okulda rehberlik 
dersinde yapılan mini tartış-
malarda evliliğin ne kadar 
gereksiz olduğunu savununca 
alınan tepki; erkek arkadaşla 
öpüşüldüğünü tespit eden(!) 
lise yönetiminin anneye haber 
göndermesi (aaa, halbuki çok 
başarılı, akıllı bir kız!); giyilen 
etek dizleri örtmeyince otobüs yolcu-
luğunu zindana çeviren, yiyecekmiş 
gibi bakan erkekler (hayır, hanzo-kıro 
falan değil, bildiğin erkek!), cık cık ya-
pan teyzeler; daha önce bir başka kızı 
evlendi, eve “dul” döndü diye üzülen 
anneanne ve dededen olanları yıllarca 
gizleyen anne; annenin yediği sokak 
dayağının ardından gittiği karakolda 

“aileye karışamıyoruz” deyip geri gön-
deren devlet; yıllardır süregelen pro-
paganda sonucu ikna edilen anneyle, 
babanın boşanması için edinilen uğraşa 
şahit olanların, bir yuvanın yıkılması-
na nasıl sevinileceğini anlayamayan 
imalı cümleleri; bayramda ziyarete gi-

dildiğinde niye böyle oldu diye hesap 
sormaya kalkan büyük hala, enişte; 19 
yaşındayken Kürt sevgiliyle buluşuldu 
ve eve dokuzda gelindi diye, boşanıl-
mış ve başka evde yaşayan, buna rağ-
men gelip kapının önünde bekleyen 
babadan yenen sokak dayağı; ardından 
çağrılan polise şikayetçi olduğunu an-
latabilmek, resmen ikna edebilmek 
için (sanki davayı o açacak!) dökülen 
dil; karakoldaki bitmek bilmez sorgu 
ve “babandır, barışırsınız” zırvaları; 
sonunda adli tıpa rapor almaya gider-
ken hala bağırıp yumruğunu sallayan 
babayla kızını aynı polis aracına, yan 
yana oturtan memur; camlarında otu-
rup olanı biteni merakla izleyen, ama 
sadece izleyen komşular; bir yandan 
yaşanırken, bir yandan çığlığını duy-
mazdan gelen, önüne dikilince gözle-
rini kapayan anneyle tek kelime ko-
nuşulamayan cinsellik, doğum kontrol 
yöntemleri, sağlık taramaları, sosyal 
haklar...

İstanbul’a geldim, üniversiteye.. 
Yeni bir şehir, yeni bir hayat, yepyeni 

mücadele alanları... Sosyalist bir parti-
nin gençlik örgütüne katıldım: demok-
ratik, eşitlikçi, anti cinsiyetçi! Bir sene 
içinde bir kadın, genel başkan yar-
dımcısının tacizine uğrayıp şikayetçi 
oluyor. Güveniyorum, burada her şey 
başka ya! Bizler, demokratik ve anti 

cinsiyetçi insanlar, süreç içinde 
ne gerekiyorsa öyle yapacak, 
bir taciz karşısında nasıl tutum 
alınırsa öyle davranacağız! 
Sonrası mı, koskoca bir düş-
kırıklığı!.. Düşkırıklığını uzun 
yaşamaya izin vermeyecek, çe-
tin bir mücadele... Genç kadın 
evimizi basmalar, tehdit etme-
ler, yasaklamalar... 

Yalanmış. Sosyalist hareket 
ne feministlere, ne kadınlara 
kucak açarmış. Erkeklerin or-
tak çıkarları, “örgütün yüksek 
çıkarları” adı altında, sapasağ-
lam duruşuyla, dayanışmayla, 
azimle korunurmuş. Anlaşılan 
kadınlarla erkeklerin dayanış-
ması, erkeklerden, erkeklikle-
rini sorgulamaları talep edil-
mediği sürece mümkünmüş. 
Aslında hayatımızı karartan iki 
ayrı sistem varmış, tek düşman 
bellediğimiz kapitalizme karşı 
mücadeleyle çözülmüyormuş 
kadınların sorunları. Bitmeye-
cekmiş benim isyanım sosya-
lizm gelince.

Ben sadece sınıfların değil, 
cinsler arasında mağduriyet yaratan 
herhangi bir ayrımın da söz konusu 
olmadığı bir dünya düşlüyordum as-
lında; ama bunu ayrıca belirtmeye ge-
rek olduğunu, erkeklerin sahip olduğu 
ayrıcalığın en vazgeçilmez olduğunu, 
hayatın bütün alanlarını doğrudan kes-
tiğini, hem de bu sınıflı sistemle çok 
iyi anlaştığını bilmiyordum. Öte yan-
dan, tüm bunların sistematik olduğunu 
bilen, çoktan adını koyan, on yıllardır 
mücadele eden, hayatın her alanına, 
dünyadaki tüm ilişki biçimlerine dair 
sözü olan kadınlar olduğunu bilmi-
yordum. Benim çocukluğumda yaşa-
dıklarımın, sadece ev içinde verdiğim 
mücadele ve babamdan nefret edilerek 
çözülmeyeceğini, binlerce kadının ay-
nısını yaşadığını, yaşanmasının önüne 
geçecek mekanizmaların oluşturulma-
dığını, bu sistematik ezme ezilmeye 
alternatif olarak kurulmaya çalışılan 
hayatın bütünlüklü bir programı olabi-
leceğini bilmiyordum. Buna feminizm 
deniyormuş, ben de kendimi bildim bi-
leli feministleşiyormuşum meğer... 

Yalanmış. Sosyalist ha-
reket ne feministlere, ne 

kadınlara kucak açar-
mış. Erkeklerin ortak çı-
karları, “örgütün yüksek 

çıkarları” adı altında, 
sapasağlam duruşuyla, 

dayanışmayla, azimle 
korunurmuş
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Toplumun bir kesimi diğer bir kesimini güçsüz olarak kabul edip “korumacı” bir konuma 
girerse, zayıfa karşı şiddet kullanma gücünü de kendisinde bulur

Cinayetler üstüne yapılan araş-
tırmalar şu gerçeği açıkça 
ortaya koydu: çağlardan beri 
insanlar daha çok yakından 

tanıdıklarını öldürüyorlar. Ayrıca araş-
tırmalara göre cinayetlerin bir bölümü 
de aile bireyleri arasında işleniyor. Ko-
calar karılarını ya da çocuklarını, çocuk-
lar baba ya da annelerini öldürüyor. Kı-
sacası öldürülenle ölen arasında yakın 
ilişki var. 

Kabul edilmesi güç ama gerçek: Ki-
şisel ilişkiler, sevginin yanı sıra şiddeti 
de sürüklüyor. Genel istatiksel sıralama-
da aile içi cinayetlerin, karı-koca ilişki-
lerinden doğan cinayetlerin sayısı pek 
kabarık değil, ama bu cinayetler var. 
O halde birbirine en yakın bu insanlar 
arasındaki şiddeti, gerilimleri ve geri-
limlerin en uç noktası olan cinayetleri 
doğuran nedir? Bunun araştırılmasında 
yarar var.

En çok erkekler öldürüyor
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün ya-

yınladığı Adalet İstatistiklerine göre 
suçların ve cinayetlerin büyük bir bölü-
münü erkekler işliyor. Örneğin 
1968-1977 yıllarındaki dokuz 
yıllık dönemde cezaevlerine 
girenlerin yüzde 99’una yakın 
kısmını erkekler oluşturuyor. 
Cinayetlerin yüzde 98’ini, 
ırza geçme olaylarının yüzde 
99’unu, adam kaçırma olayla-
rının yüzde 97,7’sini hakaret ve 
sövgü suçlarının yüzde 92’sini 
erkekler işliyor. Aile içindeki 
şiddet olaylarında, kadın-erkek 
ilişkilerinden doğan öldürme-
lerde suçluların erkekler, ezi-
len ya da öldürülenlerin ise 
kadınlar olduğunu görüyüruz. 
Uzmanlar özellikle aile içi ci-
nayetlerin tartışmalardan, öç 
alma duygularından ya da öfkelerden 
kaynaklandığını belirtiyorlar. 

Neden kadınlar değil de daha çok 
erkekler şiddete başvuruyor? Neden 
kadın-erkek ilişkilerinden doğan suç-
larda ve aile içi cinayetlerde dövülen, 
yaralanan, öldürülen kadınlar, daha za-
yıf oldukları bilinen çocuklar ve yaşlı-
lardır? Bu şiddetin boyutları nelerdir? 
Bu soruları yanıtlayacak istatistiksel 

çalışmalar henüz ülkemizde yok. Ama 
ayrıntılı istatistikler tutan ülkelerde, ör-
neğin İngiltere’de aile içi şiddetin daha 
çok kadınlara yönelik olduğu kesinlikle 
ortaya konuyor. İstatistikler, bu ülkede 
eşler arasıdaki cinayet ve şiddet olayla-
rının başta suçlusunun koca olduğunu 
gösteriyor. Eşler arasındaki cinayet ve 
şiddet olayları suçlularının yüzde 82’si 
kocalar. Ayrıca karı-koca arası dövme ve 
yaralama olaylarından tutuklanan suçlu-
ların da yüzde 93’ü kocalar. Hemen be-
lirtelim ki pek çok olaylar da aile içinde 
saklı kalıyor ve adalete yansımıyor.

Kadın baskı altında yaşıyor
Özet olarak yazık ki şiddet, yakın 

ilişkilerin, günlük yaşamın ayrılmaz bir 
parçası olarak ortaya çıkmakta. Ne ga-
rip bir çelişkidir ki kadın bir yandan ko-
runması gereken, zayıf bir varlık olarak 
değerlendiriliyor. Öte yandan da, böyle 
algılandığı için dövülüyor, öldürülüyor. 
Madem kadın zayıftır, korunması ge-
rekir, erkeğin koruyucu kanatları ara-
sına sığınması gerekir, o halde erkeğin 
de kadın karşısında bir üstünlük hakkı 
vardır. Bu yanlış mantık kadını erkeğin 
karşısında korku içinde yaşamaya itiyor. 

Madem erkek koruyucusudur, o halde 
kadın koruyucusunun baskı ve şiddetine 
de boyun eğecektir. Özetle, kadın erkek 
ilişkilerinin bir yüzünde korumacılık, 
öte yüzünde ise baskı vardır, şiddet var-
dır, otorite ve hiyerarşi vardır.

Şiddetin dinamiği
İçinde yaşadığımız kültürel ortam, 

kadını “zayıf yaratık” olarak algılıyor. 

Böylece şiddet kendi dinamiğini de için-
de taşıyor. Sokakta saldırıya uğrayan bir 
kadına “gece sokağa pek çıkma”, “ıssız 
yerde dolaşma”, “yalnız gezme” gibi 
özgürlüğünü bağlayıcı öğütler veriliyor. 
Yani ona zayıf olduğunu bil, aksi takdir-
de cezasını sen çekersin, deniyor.

Kadının, “zayıf mahlûk” olarak al-
gılandığı bu kültürel ortam, olayı kendi 
kendine besleyen bir dinamiğe sahiptir. 
Sokakta saldırıya uğrayan ya da erke-
ğin şiddetine evde maruz kalan kadına 
genellikle öğütlenen davranış biçimi, 
buna “çanak tutmamak” şeklindedir. 
Sokaklarda uygunsız saatlerde, karan-
lıkta, tenha yerlerde yalnız dolaşmaya 
korkmamışsa, saldırıya çanak tutmuş-
tur. Adamın da “gözü kararmıştır”, da-
yağı da atacaktır. Yani kadın zayıflığını 
bilmemiş, zayıflığın gerektirdiği kural-
ları çiğnemekten korkmamıştır. Halbuki 
hep korkmalıdır. Bunun aksi hatadır. Ve 
“güçsüz kadın”ın “güçlü bir erkek”in 
koltuğuna sığınmadığı sürece bir baş-
ka erkeğin baskı ve şiddeti altında ezil-
mesine doğal bir olgu gözüyle bakılır... 
Öldürme, ırza geçme, sarkıntılık, dayak, 
saldırı birbirinden ayrı gibi görünen 
suçlar. Ama şiddet sürecinde bunlar 

birbiriyle ilintilidir. İş yerinde, 
kitle taşıma araçlarında, evde, 
sokakta, kadınların uğradıkları 
dolaylı veya dolaysız, fiziksel 
ya da ruhsal şiddet, kadının bu 
durumu kabullenmesiyle bir-
leşince, sürekli baskı kadının 
günlük yaşamının bir parçası 
haline gelmektedir. Ve buna 
boyun eğdiği sürece sürekli 
bir terör içinde yaşamaktadır. 
Böylece bütün toplum, kadını 
ve erkeği ile bu tür bir terö-
rün örgütlediği günlük yaşamı 
paylaşmakta ve sürdürmekte-
dir. Bir kez daha vurgulamak-
ta yarar var sanırım, toplumun 
bir kesimi diğer bir kesimini 

güçsüz olarak kabul edip “korumacı” 
bir konuma girerse, zayıfa karşı şiddet 
kullanma gücünü de kendisinde bulur. 
Korku temeline oturmuş ilişkilerden 
kurtulmadıkça, karşılıklı güven, saygı 
ve sevgi ile kurulmuş sağlıklı ilişkileri 
gerçekleştirme olanağı yoktur. 
__________________
* 4 Şubat 1983 tarihli Somut Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır. 

Sevgi ise neden şiddet? *

Tülay Arın
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Kardeşimle evlenerek ailemizin bir 
parçası oldu. İnsanlarla çok çabuk kay-
naşan, doğayı, hayvanları, çiçekleri, 
renkleri çok seven ve girdiği yere renk 
getiren birisiydi.

Feministti. Feminizmi yaşamına ge-
çirmişti. Günlük yaşamında uygulardı.

Haksızlığa tahammül edemezdi. Si-
yasal olarak dürüsttü. İnandığı konuyu 
sonuna kadar, lafı eğip bükmeden savu-

nurdu.
Üstlendiği işi mükemmel yapmaya 

çalışırdı.
Zeki ve akıllı idi. Kendi taleplerini 

karşısındakinin talebine dönüştürebilir-
di. Çok safça arka arkaya sorduğu soru-
larla istediğini size söyletirdi.

Sabırla ve iyi öğretirdi.
Çabuk gitti. Bizlerle daha uzun kala-

bilirdi. Kalanları çok sarsmakla birlikte, 
benim kendim için istediğim biçimde 
gitti.

Bütün dünyaya, insanlara hayvanlara 
duyduğu büyük bir merakı vardı. Haber-
lere de çok meraklı idi. Evin her yerinde 
radyo olurdu.

Hoşcakal Tülay. Rahat uyu. Bura-
sı bildiğin gibi. İnsanların yaşamları-
nı kahreden, her gün sinir küpü hâline 
geldiğimiz haberler bildiğin gibi. Asıl 
gündem gizlenerek sun’i gündemlerle 
insanlar meşgul edilip ciddi bir faşizme 
hızla kayıyoruz. Dolayısı ile kaçırılmış 
pek birşey yok!

Tülay!
Canan Arın

Tülay için…
Tülay her zaman ezilenlerin, sömü-

rülenlerin, horlananların, 
dışlananların yanınday-
dı… Marksistti, sosyalist-
ti, çevreciydi; öncelikli 
politik aidiyeti olmasa da, 
gönlü hep feminizmden 
yanaydı. İktisatçıydı ama 
iktisat onun için “yansız” 
bir bilim değil, sömürü-
lenlerin, ezilenlerin sesi 
olması gereken bir duruş-
tu.

O binlerce kadının ve 
erkeğin “Tülay hocası”ydı. 
Benim için ise, içtenli-
ğiyle, sıcacık şefkatiyle, 
konukseverliğiyle sarıp 
sarmalayan; dobralığıy-
la, çocuksu saflığıyla hep 
şaşırtan; bir şeye ikna olmadığında 
inadıyla zorlayan bir dost, bir çalışma 
arkadaşıydı. Onu ilk kez TÜMAS’a 

(Tüm Üniversite Asistanları Derneği) 
geldiğinde tanımıştım. Sonraları, beş yıl 
boyunca birlikte Onbirinci Tez dergisi-

nin yayın kurulunda çalıştık; BİLAR’da 
birlikte ders verdik. Ama bütün bunların 
ötesinde o hep, sevinçlerimi, coşkuları-

mı, dertlerimi paylaşmak için kapılarını 
hiç çekinmeden çaldığım “Arınlar”ın 
Tülay’ıydı…

Kendi isteğiyle emekli 
olduktan sonra, teoriden, 
politikadan yine kendi 
seçimiyle uzak durdu. Bi-
raz kırgın, biraz yorgun, 
biraz da umutsuzdu. Yine 
de yeni yaşamının keyfini 
çıkarıyor, Afacan’ıyla ve 
mahallenin başka çeşitli 
hayvanlarıyla hemhal olu-
yordu. Sosyalist Feminist 
Kolektif kurulduğunda, 
uzunca bir süredir ilk kez 
coşkulandığını söylemiş 
ve destekçi üyemiz olmuş-
tu.

Son zamanlarda çok 
sık görüşemiyorduk. Ama 
bir araya geldiğimizde o 

aynı sıcaklık hep vardı. 
Gittiğinden beri onu ne zaman düşün-

sem gülümsediğimi fark ediyorum… 

Gülnur Acar Savran

Tülay’ı düşününce...
Şişede durduğu gibi durmayan femi-

nist politika, yaklaşık on yıl kadar önce 
özel hayatımda kökten dönüşümlere yol 
açarken, kadın çalışmaları bölümünde 
yüksek lisans yapmanın bana iyi gele-
ceğini düşündüm. Henüz boşanmıştım, 
haliyle yoksullaşmıştım, ikinci kez eko-
nomik krize denk gelmiş, işten atılmış 
sonra zor zahmet kötü bir iş bulmayı 
başarmıştım. İstanbul’a geleli birkaç yıl 
olduğundan politika dışında dertleşe-
cek pek kadın arkadaşım da yoktu. Sol 
çevrede titiz ve ilkeli bir hoca olmasıy-

la tanındığını çok sonradan öğrendiğim 
Tülay hocam, hep yanımdaydı. Bo-
şanmanın en mühim ödüllerinden biri 
olan araba kullanabilme becerisine ka-
vuşmuştum. Tüm acemiliğime rağmen 
okuldan sonra benimle birlikte gelirdi. 
Yol boyunca konuşurduk. Bir İzmirli 
olarak erguvan ağacını ondan öğrendim, 
Bizans’a rengini verdiğini, baharda aç-
tığını. Hayatımın daha güzel olacağını, 
herşeyin üstesinden gelebilecek kadar 
güçlü olduğumu. Aldığım tüm aptalca 
kararlara rağmen hep yanımdaydı. 

“Hayata küsmüştü” filan dediler öl-
dükten sonra. Galiba kabullenmek bazı 

insanlar için zor ama hayata asla küs-
medi. Sola belki küstü ama hayatı sev-
meye devam etti. Gezdi, sevdi, eğlendi. 
2000’lerde yaşanan ekonomik kriz ile 
ilgili olarak “Biz böyle olacağını yıl-
lar önce yazdık. Ama önceden yazmış 
olmaktan ötürü hiçbir tatmin duygusu 
yaşamıyorum. Biz değiştiremedik, yapa-
madık ona üzülüyorum” demişti. Mark-
sist olmak onun için sadece doğru sözü 
söylemek değil, dünyayı dönüştürmek-
ti. Bunu hatırlayınca, neden küstüğünü 
ama hayatı sevmeye devam ettiğini an-
lamak zor değil.

Ece Kocabıçak
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Babaannem hiç çalışmadı. 78840 kere yemek yaptı, bulaşık yıkadı, pirinç ayıkladı, hamur açtı, 
çorba karıştırdı, salatalık doğradı, akşamüstü acıkan olur diye börekler, kekler, lokmalar yaptı

Babaannem

Babaannem göçmendi. Göç-
mek zorunda bırakılan bir ai-
lenin yetim ve öksüz kızıydı. 
Savaş vardı. Savaş hep vardı. 

Savaş onun isteği dışında, hayalleri dı-
şında, savaş onun kararları dışında var-
dı… Yunan askerleri babasını kaçırmış, 
annesi de hastalıktan ölmüştü çağının 
gereği. Kendinden on beş yaş büyük 
ağabeyiyle kalakaldığında üç yaşınday-
dı. 

Babaannem 91 yaşındaydı. Ayağını 
sokan arılardan bıkıp dedemle evlendi-
ğinde 16 yaşındaydı. Ağabeyi ona üzüm 
ezdirirdi. Üzümün içinde arılar vardı. 
Arılar ayaklarını sokardı. Gıkını çıka-
ramazdı. Ağabeyi kızardı çünkü. Naz 
edeceği bir anacığı yoktu babaannemin. 
Üzüm ezmekten yorul-
madı. Ama arılar ayak-
larını acıttı. Çok acıttı. O 
da 16 yaşında dedemle 
evlendi. Arılardan kur-
tuldu. Babaannem tam 
dokuz çocuk doğurdu. 
Ancak üçü yaşadı. Üçü 
de erkekti. Kızlarım hep 
öldü diye üzüldü ömrü 
boyunca. Altı tane kız 
torunu oldu. Sevindi. 
Babaannem 91 yaşın-
daydı. Hiç çalışmadı. 
Evlendiğinde 16 yaşın-
daydı. Son çocuğunu 
doğurduğunda 30.  

Babaannem 16 ya-
şından 88 yaşına kadar yemek yaptı. 
Hiç çalışmadı. Dedem mandırada işçi-
lik yaptı. Ailesine baktı. Üç çocuğunu 
da okuttu. Adam etti. Babaannemse ye-
mek yaptı. 16 yaşından 88 yaşına kadar 
yemek yaptı. Altı torununa da o baktı. 
Onların çocukları olduğunda artık çok 
yaşlıydı, onları sevdi. Bakamadı. Gün-
de üç öğün yemek hazırladı. Günde üç 
öğün yemeği her gün en az dört erkek 
için hazırladı. Sonra aile kalabalıklaştı, 
evlenenler, doğanlar, evden ayrılanlar, 
gelenler ve gidenleriyle hayat bir yemek 
masasının etrafında geçti. Babaannem 
hepimizi mutlu etti. Sevdiği yemekleri 
yaptı gelenlere, hep yanında olanlara 
sevdiği yemekleri yaptı, bayramlarda 
yaptı, düğünlerde yaptı, ölümlerde yap-
tı, yeni doğanlara yaptı, yorgun olanlara 

yaptı, hastalara, komşulara, köylüsüne, 
eşine dostuna… 

Babaannem 91 yaşındaydı. 16 yaşın-
dan 88 yaşına kadar yemek yaptı. 78840 
kere yemek yaptı babaannem. 78840 
kere en az iki çeşit yemek yaptı. Ekmek 
kesti, domates doğradı, yoğurt mayaladı, 
reçel, tarhana, turşu yaptı. Kocaman bir 
mutfağı vardı evinin. Kocaman bir kileri 
vardı o mutfağın. Un, şeker, bakliyat do-
luydu kiler. Bahçede tavuk yetiştirdi bir 
ara. Oğullarının kesemediği tavukları o 
gözünü kırpmadan kesti, pişirdi, yedir-
di. 78840 kere bulaşık yıkadı. En az beş 
kişilikti her bulaşık. Gelenler gidenler 
oldu, torunlar kaldı o evde, gelinler kal-
dı, misafirler, yakın akraba, uzak akra-
ba. Babaannem mutluydu. Evi o yüzden 
hep kalabalık oldu. Bahçesinden meyve 
topladı. Nar, ayva, armut ağaçları var-

dı meyvesini yediği, suyunu sıkıp içti-
ği, reçelini kompostosunu yaptığı. Gül 
ağaçları vardı bir de bahçesinde. Gül 
reçeli yapmazdı niyeyse. Babaannem 
ömrü boyunca bahçeyi suladı. O ağaçlar 
ev çürüyüp yıkılana kadar meyve verdi. 

Babaannem 91 yaşındaydı. 1917 do-
ğumluydu. Evi ondan çok önce öldü. 
Hiç çalışmadı. Dul maaşıyla geçindi 
dedemden kalan. Dedemden kalan si-
gortayla bakıldı devlet tarafından. Gerçi 
hastalanmadı 85 yaşına kadar.  Babaan-
nem hiç çalışmadı. 78840 kere yemek 
yaptı, bulaşık yıkadı, pirinç ayıkladı, 
hamur açtı, çorba karıştırdı, salatalık 
doğradı, akşamüstü acıkan olur diye bö-
rekler, kekler, lokmalar yaptı. Evine ilk 
buzdolabı geldiğinde 57 yaşındaydı. Hiç 
bulaşık makinesi, mutfak robotu, derin 

dondurucusu olmadı. Babaannem haya-
tı boyunca hiç çalışmadı. Dokuz çocuk 
baktı. Onların altlarını bağladı, bezle-
rini yıkadı, mamalarını yedirdi, uyuttu, 
masallar anlattı, kundaklarını bağladı, 
çengelli iğneyle tutturuverdi uçlarını. 11 
çocuğu kendinden çok sevdi. Kardeşle-
rinin çocuklarını, akrabalarının çocuk-
larını, komşularının çocuklarını kendi 
kadar sevdi… Çocukları sevdi, gözle-
rinin içi güldü hep bir çocuğa bakar-
ken… 75 yaşına kadar yorgan kapladı. 
Evi sildi, süpürdü, çamaşırlar yıkadı. 60 
yaşına kadar çamaşır makinesi olmadı. 
Elde yıkadı tüm çamaşırları. Ütü yaptı. 
Haftada bir pazara çıktı. Taşıdı, taşıdı, 
taşıdı. Sebzeler, meyveler, tazelikler ge-
tirdi pazardan evine. Mutluluklar getirdi 
çocuklarına, torunlarına. Babaannem 
artık kimsenin yapamayacağı lezzette 

yemekler yaptı tam 71 
yıl. Günde üç kere… 

Eğer babaannem öyle 
güzel yemekler yapma-
saydı, öyle büyük mut-
luluklar üretebilir miydi 
bilmiyorum. Bütün aile-
nin bir arada yiyebildiği 
o çok lezzetli yemekler 
olmasaydı, bizim böyle 
anılarımız olabilir miydi 
şimdi? Babaannem Ru-
meliliydi. Patlıcan köz-
ledi yazları, kışın kuzi-
nesinde tutmanik pişirdi. 
Kestaneler haşladı, mısır 
patlattı, meyve soydu, 
tatlılar yaptı. Dondur-

malar, gelincik şurupları... Babaannem 
bugün artık kimsenin yapamayacağı 
lezzette yemekler yaptı. Hiç yakınmadı. 
Hiç aklına gelmedi lüks bir restoranda 
şef olup ayda 30 bin dolar maaş almak. 
Dedemden kalan dul maaşıyla geçindi. 
Hiç çalışmadı. Dokuz çocuk doğurdu, 
en sevdiklerini mezara verdi, onların 
ardından eşe dosta cenaze yemekleri pi-
şirdi gözyaşlarını gizleyerek. 

Babaannem 91 yaşındaydı öldüğün-
de. Devlete külfetti. Kimselere yük ol-
masın diye kendi kefenini hazır etmişti. 
Küçük yengem buldu hazırladığı ölüm 
bohçasını. Bir çengelli iğne takılıydı 
bohçaya. Lazım olur diye. Babaannem 
91 yaşındaydı. Remziye’ydi adı. Hiç ça-
lışmadı. 

Zeynep Kaçar

ÖYKÜ
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Hiç şaşırmadık!
Hem tanık hem avukat: 
Sahnede Bahri Belen 
22 Şubat 2008’de boşanmaya ça-
lıştığı kocası Hüseyin Özmen tara-
fından 12 kurşunla öldürülen Ayşe 
Yılbaş’ın davasının çeşitli aşama-
larında, çok sayıda kadın örgütü, 
davaya müdahil olarak katılma 
taleplerini içeren dilekçeleri iletti-
ler. Müdahillik taleplerinin tama-
mı reddedilince de Ayşe Yılbaş’ın 
ailesinin verdiği vekaletle davanın 
savunması, sayıları kırkı bulan 
feminist avukat tarafından üstle-
nildi. Feminist kadınlar da davayı 
sürekli izlediler. Ayşe Yılbaş’ın 
katilinin savunma avukatı sol/sos-
yalist kamuoyunda çok bilinen bir 
isim. Nerede demokrasi ve insan 
hakları davası varsa bu davalarda 
başaralı siyasi savunmalar yapan 
Bahri Belen, Ayşe Yılbaş’ı öldüren 
Hüseyin’in avukatı olarak duruş-
malara katıldı.
Bahri Belen, Hüseyin Özmen’in 
boşanma davasının avukatlığını 
yapıyordu. Hüseyin’in boşanma 
sırasındayken dile getirdiği eşini 
öldürme tehditleri gerçek oldu. Bu 
saatten sonra Bahri Belen, “hem-
şehrim” dediği katilin “utancından/
pişmanlığından/kahrından kendine 
gerçekten kıymak istediğini”, bir 
insan ve avukat olarak davayı üst-
lenmeye devam edeceğini söyledi. 
Üstelik bu dava Bahri Belen için 
“gerekirse fizana gidecek” kadar 
önemliydi.
Belen davayı “kurtarmak” için elin-
den geleni yaptı, cüppesini çıkarıp 
Hüseyin lehine tanıklık da dahil... 
Tanıklığı sırasında Hüseyin’in ço-
cuğunu 10 gün görememesinin 
sıkıntısını acı dolu ifadelerle anla-
tırken, “Hüseyin’in Ayşe’yi ölümle 
tehdit ettiği” bilgisini hatırlama-
mayı tercih etti. Belen, şizofren 
raporu almak için kitaplar okuyan 
ve davadan yırtmaya çalışan kati-
lin az ceza alması için hukuktaki 
erkek şiddetini boşa çıkaracak tüm 
boşlukları kullanmaya çalıştı; Adli 
Tıp’tan sağlam raporu gelince de 
yargının erkek egemen kanaatle-

rini güçlendirmek için  ahlak-aile-
aşk değerlerine sarıldı. Kulakları 
kadınların, feministlerin sözlerine 
kapalıydı. 
Belen, bu davada yıllardır kadın 
kurtuluş hareketinin erkeklik ci-
nayetlerinde uygulanmasına karşı 
çıktığı “haksız tahrik indirimi” uy-
gulanmasını da istedi. Bunun için 
bizim “kadın cinayetlerinin politik 
olduğu” savunmamızın yanlış ol-
duğunu, erkeklerin karılarını öl-
dürmelerini siyasi bir yanı olma-
dığını, duruşma sahnesinde de dile 
getirdi. Hiç şaşırmadık! Hüseyin’in 
bir yaşındayken Ayşe’nin yanından 
kaçırıp 6 ay annesine göstermedi-
ği çocuğunu 10 gün görememesini 
cinayet nedeni olarak sundu. Fakir 
çocuk, zengin kız, Ferhat ile Şirin 
hikayeleri anlattı. Aşkın ve çaresiz-
liğin “azap ve elemine” haksız tah-
rik indirimi istedi. Neyse ki dava 
ağırlaştırılmış müebbet cezası ile 
son buldu. Bahri Belen şimdi kol-
ları sıvamış, Yargıtay’a yolladığı 
dilekçenin sonucunu bekliyor… 
Biz bu süreçte Bahri Belen’in yap-
tıklarının tümüne hiç şaşırmadık 
desek yalan olur. Ancak Yargıtay’a 
yolladığı temyiz dilekçesinde de 
aynı nakaratları tekrar etmiş olma-
sına hiç ama hiç şaşırmadık!

Bu bildirge bizi 
hiç şaşırtmadı
IMF-Dünya Bankası toplantıları-
nın İstanbul’da yapılması kararıyla 
başladı her şey. Zaman kapitalizm 
karşıtlarının sokağa dökülme, sesini 
duyurma zamanıydı. Geniş katılımlı 
çağrıcılardan biri, Direnistanbul is-
miyle çıkan gruptu. Atölyeler etra-
fında örgütlenmesini sürdüren grup, 
atölyelerden birinin ismini “Top-
lumsal Cinsiyet Atölyesi” koymuş-
tu evet, ancak tam da “Toplumsal 
Cinsiyet”i tercih etmenin kendisin-
den kaynaklı temel bir sorun vardı 
ortada… Birçok eylem örgütlendi 
toplantılar öncesinde ve sonrasın-
da. Toplantılar bitiminde “1-8 Ekim 
2009 IMF ve DB zirvesi karşıtı, 
anti-kapitalist direniş günleri sonuç 
bildirgesi” yayımlandı. Bildirgenin 

k a -
dınları ele alış şekli 
nedense bizi hiç şaşırtmadı: “Ka-
dınlara yönelik şiddete, cinsiyetçi-
liğe ve cinsiyet ayrımcılığına karşı 
giderek yükselen kadın mücadele-
sini güçlendirecek eylemler; cin-
siyetçiliğe, cinsel kimlik tahakkü-
müne karşı, feminist mücadeleyle 
dayanışma içinde erkeklerin de ar-
tık üstlerine düşeni ortaya koymaya 
başlayacakları, kendi erkekliklerini 
ve maşizmi sorgulayacak bir karşı 
kültürün yaratılması”ydı hedefle-
nen. Kadınlık bir kimlik olup çık-
mıştı yine karşımıza. Kadın emeği-
nin kapitalizm için öneminin ve ka-
pitalizmin kadın emeği üzerinden 
kendini yeniden üretiyor oluşunun 
esamesinin okunmadığı “toplumsal 
cinsiyete duyarlı” bir bildirge, ne 
yazık ki bizi hiç şaşırtmadı!

Memurlar iş bırakmak 
için bula bula 25 Kasım 
gününü buldular
Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hü-
kümetle toplu görüşme süreçlerin-
deki taleplerinin kabul edilmemesi 
nedeniyle tüm işyerlerinde, iş bırak-
ma eylemi yapma kararı almış. Oh 
ne iyi! Bu karar alkışlanır. Ancak 
iş bırakma günü olarak seçtikleri 
25 Kasım’a ne demeli? Muhteme-
len 24 Kasım’ı devletin “kutlattığı” 
resmi “Öğretmenler Günü” diye 
atladılar. Aylar önce  belirledikle-
ri günün “Kadına Yönelik Şidde-
te Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü” olduğunu neden 
hatırlamadılar dersiniz! Biz buna 
hiç şaşırmadık!  
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OKUR MEKTUPLARI

Sevgili sosyalist feminist kolektif emekçisi dostlar, merhaba. Yağmurlu bir eylül gününün 
serinliğinde, demir parmaklıkların ardından, olanca sevgimizi ve sıcaklığımızı gönderiyoruz 
sizlere...

Aramızda duvarlar ve demir parmaklıklar olsa da, aynı göğün altında, aynı yağmuru ve gelecek 
güzel günlere dair mavi umutlarımızı paylaşıyoruz...
B-4 koğuşunda kalan tüm politik kadın tutsakların sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Şu an 19 
kişiyiz, giderek artan tutuklama sadırılarıyla demokratik kitle örgütlerinden, sosyalist basından, 
sendikalardan alınan pek çok devrimci/sosyalist kadın “mahsus mahal”de buluşmuş durumdayız. 
Sevgili dostlarımız, sizden bir kaç küçük ricamız var:-) Dergilerinizi ziyaretçilerimiz aracılığıyla 
edinmeye çalışıyoruz ama bu konuda epeyce sıkıntılıyız. Elimizde sadece 3. sayınız mevcut. Eğer 
mümkünse, bize her sayınızdan bir adet göndermenizi rica ediyoruz. 
Ayrıca burada kadın arkadaşlarla kadın sorunu üzerine okumalar yaparak, bu konudaki bilgi 
düzeyimizi yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için koğuşumuzda “Kadın Eserleri Kitaplığı” 
oluşturmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yerden kaynak desteği istiyoruz. Sizden de 
bunu rica ediyoruz, elinizde bize gönderebileceğiniz kitaplar var mı acaba? Pek çok kurumun 
ekonomik sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Biz de bundan muzdaribiz. Ancak öğrenme açlığımızı 
gidermek için tüm yolları deniyoruz:-) Elinizde bize gönderebileceğiniz kitap, dergi, doküman, 
fotokopi vs. varsa, ziyaretçilerimizden büronuza uğrayarak almalarını rica ederiz. Böylelikle 
kargo masrafı olmaz:-) 
Şimdilik bu kadar olsun mu? Bunu bir ‘merhaba’ saymanızı istiyoruz. Umarız, iletişimimizi 
sürekli hale getirmeyi, düşünce alışverişinde bulunmayı 
sağlarız. 
Hepinizi dostlukla kucaklıyoruz...
Umut ve dirençle! 
Emriye Demirkır (Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi)

--------------------------------------------------------

“...Peş peşe geldi kapkara baskılar
Dalda çiçeklere
Çiçekte renklere
Ve dilde sözlere konulan yasaklar
Sonra yasaklara inat kaçaklıklar
Gözyaşı - kan ve tutsaklıklar
Oturup bir halkın yüreğine
Duvarları korkudan saraylar kurdular
Her aşka bir kelepçe
Her söze bir zincir vurdular
Leylaklar çürüyordu baharsız bahçelerde
Acımadan ve mor diliyle haykırmadan...”
A. Yücel

Merhaba sevgili arkadaşlar, Öncelikle 
sizlere sevgi ve selamlarımı 
gönderiyorum.

Arkadaşlar, ben Gebze hapishansinde 5 yıldır tutuklu 
kadın bir tutsağım. Bu süreçte kadın sorunu üzerine bir çalışma 
içne girdim ve kadın sorunu örgütünde faaliyet içinde olan farklı yapıların ve 
görüşlerin çıkarttıkları yayınlara ihtiyaç duyuyorum. Sizlerin Feminist Politika adlı üç aylık 
yayınlanan derginizin 2. sayısı elime geçti. Sizden ricam eğer mümkünse ilk sayıyı ve bundan 
sonra çıkaracağınız yayınları bana gönderip gönderemeyeceğinizi öğrenmek istiyorum. 
Çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri kucaklıyorum.
Sevgilerimle...
Hıyam Yolcu (Gebze M Tipi Cezaevi)

Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... 
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- Toplantı -
Kapitalizm, Yoksulluk, Savaş  ve

SU’yun KADIN’a Dokunuşu 

14 Kasım 2009 Cumartesi  Sosyalist Feminist Kolektif  16.00-19.00
Tel sk. No: 23/3 Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 243 49 93

  Gaye Yılmaz:      
“Su Üzerine Yeniden Düşünmek: 
  Kapitalizmde Su, Emek ve Yaşam”

 Berna Güler Müftüoğlu:    
“Su ve Yoksulluk”

  Tuğba Özay Baki:
“Kadınların Sinsi Düşmanı: Atık sular” 
  

 Ece Kocabıçak:  
“Kadınların Su Savaşları”

 Kızılca Yürür:     
“Ortadoğu’da Su Sorunu ve Kadınlar” 

  Tartışma

Düzenleyenler: 
Amargi- Sosyalist Feminist Kolektif

Tüyap Marmara Salonu
8 Kasım Pazar Saat 17.00-18.00
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Bir yılın eylem etkinlik özeti olan “Sosyalist Feminist Kolektif’in 1 yılı böyle geçti” slayt gösteri-
sinde tüm bir yılı hep birlikte hatırladık. Hem gülerek hem de gözü yaşlı izledik...

Birlikte, güçlü, güzel, gürültülü...

Sosyalist Feminist Kolektif’in 
“2. Geleneksel Yaz Kampı” bu 
sene de 14-15-16 Ağustos ta-
rihlerinde Gönen’de DİSK’in 

Kemal Türkler Tesisleri’nde gerçekleş-
tirildi. 2. ve geleneksel ifadesinin yan 
yana kullanılması biraz tuhaf ve komik 
gelebilir ama 10’uncu ve hatta 20’ncisi 
de yapılacak ve o zaman kimseye ko-
mik gelmeyecek diye düşünüyorum… 
Çeşitli illerden 74 sayıda kadın buluş-
tuk velhasıl. 

İstanbul’dan otobüs yolculuğumuz, 
giderken -cuma akşamı yorgunluğu 
nedeniyle de olsa gerek- sessizse de, 
dönüşte konuşacak çok şeyimiz vardı. 
Kamp komisyonumuz her şeyi düşün-
müştü. Sabah tavşanlar, tavuklar, ördek-
ler ve elbette sinekler arasındaki doğal 
ortamında Kemal Türkler Tesisleri’nin 
girişinde pijamalarıyla bizi karşılayan 
Banu, Gönül, Özlem M, Candan, Se-
lin Ç. ve Hasbiye hepimizin gözlerinin 
dolmasına neden oldu. 

Odalar ayarlanmış, anahtarlar alın-
mış, toplantı akışı ve salon düzenlen-
mişti. Bu aslında kamptaki samimiyet, 
dayanışma, eğlence ve kolektif çaba-
nın da ilk işaretiydi. Eski yemekhane 
bizim için toplantı salonu olarak bir 
gün önce gelen kamp komisyonunca 
düzenlenmişti. Sandalyeler yuvarlak 
dizilmiş, bina önündeki çayır çimen te-
mizlenmiş, sağa sola oturulacak bank-
lar konulmuş, hatta o kadar ki duvarda-
ki erkek işçi fotoğrafalarına kağıtlarla 
bikini, saç, göğüs eklemek dahi unutul-
mamıştı. 

Deniz’in hazırladığı ve bir yılın ey-
lem etkinlik özeti olan “Sosyalist Femi-
nist Kolektif’in 1 yılı böyle geçti” slayt 
gösterisinde tüm bir yılı hep birlikte 
hatırladık… Hem gülerek hem de gözü 
yaşlı izledik. Atölyelerde dergimizi, 
örgütlenmemizi, ilişkilerimizi, politik 
gündemlerimizi konuştuk. Sonuçla-
rını birlikte paylaştık… Birbirimizle 
olan ilişkilerimizi sorguladık… Bilinç 
yükselttik hatta. Birbirimizi daha çok 
tanıdık, biraz daha anladık. Kendi gru-
bumuz dışında tesiste kalan bütün mi-
safirleri de eğlendirdiğimiz, akşam ye-
meği organizasyonu ve sahildeki şarkı 
söyleme faslını da unutmamak gerekir. 

Farkımızı ortaya koyduk! 
Feministler “suratı asık, asabi, çir-

kin olur” şehir efsanesini yerle bir et-
tik. Keza hepimiz neşeli, akıllı ve he-
pimiz güzeldik! (kendimizi biraz fazla 
beğendiğimizin de farkındayız, bu da 
bir atölye sonucu olarak kayıtlara geç-
ti.) Havuzda Ferhat Tunç “Özgürlük 
Mahkumları”nı, Grup Yorum “Sıyrılıp 
Gelen”i söylerken kulaç attık. Buna 
pek alışamadık. Aşk Atölye’sinde ka-
tılımcılar kendini aştı, katılmayanlar 
tüm otobüs boyunca atölye notlarını 
almaya çalıştı. Dönüş yolunun favori 
konusu, bu atölye ile sessiz film oyu-
nuydu. Mesela Hasbiye’nin Kama Sut-
ra filmini ‘kama’ anlatmaya çalışarak 
anlatma çabası hem takdire şayan hem 
de unutulmazdı. 2. Geleneksel SFK 
buluşması dayanışma, kızkardeşlik, 
politik ‘açılımla’ tamamlandı. Politik 

önceliklerimiz, örgütlenme modelimiz 
epeyce tartışıldı, şeffaflaştı kafamızda. 
Elbette arayışımız da sürüyor daha iyi 
bir örgütlenme için… Atölye sonuçla-
rı yayınlandı, örgütlenme, yayın, ak-
tif tartışma, kültür sanat komisyonları 
yenilendi, çalışmalara çoktan başladı 
bile. 

Bu sene de çok işimiz var. Kadın-
ların ve hayatın gündemi bitecek gibi 
değil. İyi ki SFK var, ben daha ne di-
yeyim. Şimdi bu kampın sonunda bir 
kapanış ya da değerlendirme konuşma-
sı olsa peşinden Filiz hemen coşkuyla 
bir de şarkı söylemeye başlardı. Zaten 
söyledik de hep beraber, fotoğrafa ba-
karken sizde bağırarak söyleyin… “İs-
yanı var bizde haksız yüzyılların / bir-
likte ve güçlü haykırın kadınız / umudu 
var bizde özgür yarınların / birlikte ve 
güçlü / orada biz varız!” 

Funda Ekin

Sosyalist Feminist Kolektif’in “2. Geleneksel Yaz 
Kampı” bu sene de 14-15-16 Ağustos tarihlerinde 
Gönen’de DİSK’in Kemal Türkler Tesisleri’nde ger-
çekleştirildi
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Dosya: 

Bedenimiz bizimdir: Cinsellik, doğurganlık, görüntü

Neden yeniden beden politikaları
Nasıl sevişiyoruz neden sevişmiyoruz

Aynaya baktığımızda dış görünüşümüz
Beden politikalarımızı güncellemek

1989 / Aralık


