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Merhaba

Bu sayımızın dosya konusu “kadın cinayetleri”, başlığı da “kadın cinayetleri politiktir” oldu. Kadına yönelik şiddet, feminist hareketin haliyle değişmez gündemi. Gazetelerin
üçüncü sayfalarını ve her gün ortalama en az
üç kadının öldürülme, tecavüz ve yaralanma
haberlerinin yıllardır istikrarla sürdüğünü düşünecek olursak, bu mücadele de, bu gündem
de sürekli olmaya devam edecek, ta ki her şeyi
değiştireceğimiz günlere kadar!
Dosyamızın içinde, iki yıla aşkın süredir
feminist kolektif tarafından izlenen davaları,
kayıplarımızı, kazandıklarımızı, mahkemelerce verilen kararları, öldürülen kadınların
hikâyelerini bulacaksınız. Sığınakta kalan
Ayşe ve Arzu’nun hikâyelerini, yaşadıkları
şiddeti ve sığınakta hayata yeniden başlamalarını bir söyleşiyle paylaştık. Yuvarlak masada, davaları izleyen feministlerin davalardaki
tanıklıkları ile deneyimlerini paylaştık ve “ne
yapmalıyız?” “nasıl yapmalıyız?” sorularının cevaplarını aradık. Erkekleri Doğrama
Manifestosu’ndan alıntılar ve Kızıl Zora’nın
tarihçesi ve eylemleri de erkek şiddetine karşı
mücadelemize başka açıdan bakma çabasıydı.
Dosya dışında ise, sosyal politikalar ve
kadınlar konusuna yer ayırdık, tekel işçilerinin direnişi Ankara’da 40. gününü aşmışken,
Ankara’daki feministlerin Tekel işçileriyle
dayanışma eylemine özel olarak yer verdik.
“Annelik” konusunu SFK’da Nükhet Sirman
ve Meltem Ahıska’nın katılımıyla bir etkinlikte konuşmuştuk: Meltem Ahıska oradaki notlarını “Anneliğin Politikleşmesi” başlıklı yazıda bizimle paylaştı. Namus-Töre ayrımını da
Nükhet Sirman yazdı. Aralık ayında DTP’nin
kapatılmasının ardından yapılan operasyonlar
da ülkenin gündemindeydi. 12. Sığınaklar Kurultayı yazısında sığınakların varlığının kadınlara dolaysız etkilerini ve tabii kurultay izlenimlerini okuyacaksınız. Ayrıca “Kürt sorunu
ve feminizm”, “barış mücadelesi ve kadınlar”
konulu yazılar ve geçen aylarda Türkiye’ye
gelen Selma James ile söyleşi de yine sayfalarımızda yer alıyor.
“Kadınlık halleri”, “Nasıl feminist oldum?”, “Hiç şaşırmadık!”, kitap, kültür - sanat gibi sürekli sayfalarımız yine baki. Katkı
sunan, yazan, okuyan, fikir söyleyen herkese
teşekkürlerimizle…
Sosyalist Feminist Kolektif
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Erkeklerden alacaklıyız!

Karşılıksız ev emeğine karşılık, emeklilik hakkından sağlık sigortasına, iş yerlerindeki pozitif ayrımcılıktan, bedava bakım hizmetine kadar maruz bırakıldığımız cinsiyetçi iş bölümünün dönüştürülmesine yol açabilecek taleplerle yola çıkmalıyız
Banu Paker

A

dalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kadın Kolları,
“Kadın İstihdamının Artırılmasına İlişkin Görüş
ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlayarak, Aralık ayında, Çalışma ve Sosyal
Çalışma Bakanı Ömer Dinçer’e sundu.
Dinçer de önerilen proje ile ilgili olarak
araştırma yapılması için bir “çalışma
grubu” oluşturdu. Kadın Kolları’nın raporuna göre, iş hayatındaki fırsat eşitsizliğinden hasta ve çocuk bakımında
kadının sorumluluğunu paylaşmasına,
kreş ve bakıcı hizmetlerinin devlet tarafından karşılanmasına vb. kadar bir dizi
değişiklikler öneriliyor. AKP hükümetinin, taslakta yer alan önerilerin ne kadarını gerçekleştireceğini bilemiyoruz.
Ancak “kadınlar düşünülerek” yapılacak değişikliklerin sıralanmasının yetmediğini düşünüyor ve atılacak pratik
adımlar konusunda endişe duyuyoruz.
Bizim için, SSGSS süreci ve sonrasında yapılan değişikler ve Eşitlik
Komisyonu’nun kuruluşunun arkasında
yer alan anlayış, hükümetin, kadınlar
için neler tasarladığının da ön habercisi
niteliğinde. Hükümet, SSGSS programını, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, sosyal politikaların bireyselleştirilmesi (G.Acar, 2009)
amacıyla uygulamaya koymuştu.
Sermayenin temel ihtiyaçları ve politikaları (esnek çalışma, düşük ücret,
kısmi zamanlı ve kayıt dışı çalışma vb.)
doğrultusunda şekillenen SSGSS prog-
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ramı, önemli bir dayanağını kadın emeği
ve karşılıksız bakım emeğinden alıyor.
Buna karşılık kadınlar açısından en temel sosyal haklarda bir ilerlemeyi ifade
etmekten çok, “sosyal yardım” çerçevesindeki uygulamalarla (mikro kredi vb),
kadınların hayatında büyük değişimler
yaratabilecekmiş gibi sunuluyor.
AKP hükümeti, bir yandan sermayenin ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap
bulmaya çalışırken bir yandan da kadının esas yerinin evi, esas görevinin ise
çocuk doğurmak olduğunu hatırlatmıştı.
SSGSS ve Eşitlik Komisyonu bu anlayış
üzerinde yükseldi. Muhafazakâr söylemini, geleneksel değerlerle güçlendiren
AKP, analık ve eşlik görevlerine bir de
sosyal dayanışma hizmetlerini ekledi.
SSGSS yasası ile toplumsal cinsiyet kriterleri gözetileceğine, kadınları,
emeklilikten prim ödeme süresinin uzamasına, bekâr kadınların sağlık güvencesinin erkeklerle eşitlenmesine kadar
bir dizi hak kaybına uğrattı; koruyucu
sayılabilecek önlemlerden birer birer
vazgeçildi.
Kadın Kolları raporunda da belirtildiği gibi, kadınların ciddi istihdam sorunları yaşadığı, kayıt-dışı ya da düşük
ücretli işlerde çalışabildiğini düşündüğümüzde, kadınlar için “mezarda bile”
emekli olmak hayal gibi! SSGSS yasası
ile bir yandan kadınlar aileye ve evliliğe
tabi kılınıyor bir yandan da bakım yüküne dokunulmuyor.
Kuşkusuz yasalarda yapılan bir takım iyileştirmeler, kadınların hayatlarını bir nebze olsun değiştirebilir. Ancak
mevcut sisteme güç veren, sadece
ücretli emek sömürüsü değil, aynı
zamanda patriyarkal kapitalizm;
kadınların görünmeyen emekleri
ve bakım hizmetlerinden de besleniyor.
Bir yandan sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerinin hızla özelleştirildiği, taşerona bağlandığı politikaları uygulamaya koyan hükümetin,
kadınların karşılıksız emeklerini
pekiştirirken, bir yandan da kadınların yararına sosyal haklar ileri
sürmesi inandırıcı değil.
Eğer gerçekten kadınların hayatlarını iyileştirmek ve hatta

dönüşmesini istiyorsak, cinsiyetçi iş
bölümünü gerçekte sarsacak feminist
politikalara ihtiyacımız var. Sadece iş
yerlerindeki koşulların değişmesi değil,
evlerin, “dumansız iş yerlerimizin” de
değişmesi, cinsiyetçi eşitsizliğin dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi durumda erkek egemenliğinin yeniden ve yeniden
üretilmesinin koşulları zedelenmemiş
olacak.

Güçlenerek
yiz!

dönüştürmeli-

2006 yılında Türkiye genelinde
ilk kez uygulanan “zaman kullanım
anketi”ne göre hane halkı ve ev bakımına erkekler günde 51 dakika zaman
ayırırken, kadınlar 5 saat 17 dakika ayırıyor. Erkekler gün içinde ortalama 51
dakikanın yüzde 13.5’ini yiyecek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama vb. faaliyetlerine ayırıyor.
Kadınların görünmez sayılan ev
emeklerinin görünür hale gelmesi, kaybettikleri zamanı geri almaları için,
öncelikli olarak evdeki konumlarını
güçlendirmeleri gerekli; böylelikle istihdama katılabilmelerinin önü açılmış
olabilir. Gerek evde gerekse iş gücü
piyasasında güç kazandıkları takdirde,
evde yaşanılan cinsiyetçi iş bölümünün
dayattığı yükümlülüklerden kurtulabilmelerinin imkânları doğmuş olacak.

EMEK
Kadınların sosyal haklarına ilişkin
önlemlerin etkili olabilmesi için öncelikli olarak kadınların güç kazanmalarını hedefleyen, istihdama katılımlarını
artıran ve evdeki iş bölümünü kadınların
yararına değiştirecek; üç ana ayağı bir
arada düşünen bir bakış açısıyla taleplerimizi oluşturmak gerekli görünüyor.
Karşılıksız ev emeğine karşılık,
emeklilik hakkından sağlık sigortasına,
iş yerlerindeki pozitif ayrımcılıktan bedava bakım hizmetine kadar maruz bırakıldığımız cinsiyetçi iş bölümünün dönüştürülmesine yol açabilecek taleplerle
yola çıkmalıyız. Bizi sadece koruyan

letin, herkesin barınma hakkını güvence
altına alması zaten gerekiyor.
Çocuklarla bir başımıza ve ne yapacağımızı bilemeden ortada kalmak istemiyoruz!
Baba evine yine bir erkeğin iktidarına dönmek istemiyoruz!
Kadınları iş gücü piyasasında güçlendirmek, katılımları özendirmek için;
Kadınlar evli ya da bekar iş gücü piyasasına çıktıkları andan itibaren (yani iş
aramaya başladıkları andan itibaren) işsizlik sigortası kapsamında olmalı!
Kadın ve erkek toplam 50 kişi çalışan
her iş yerine zorunlu olarak bir kreş!

sosyal politikalar değil aynı zamanda
bağımsız, politik özneler olma sürecine
götürebilecek taleplere de ihtiyacımız
var.
Kadınların evde, eşleri karşısında
güçlendirilmesi için; Ev kadınları ve
çalışmayan tüm kadınlar için (kocaya
hizmet etmiyorsak babaya ve erkek kardeşlere vb. hizmet ediyoruz) 50 yaşından itibaren, sağlık güvenceli emeklilik
hakkı! Parasız sağlık hakkı zaten herkesin olmalı!
Boşanmış kadınlar için uygulama
ise cinsiyetçi bir ahlak anlayışına bağlanıyor. “Kusurlu ya da ahlaksız” olarak
görülüyorsak, yoksulluk nafakası alamıyoruz. Hiçbir koşul ileri sürülmeden
yoksulluk nafakası alabilmeliyiz! Böylece aç ve sokakta kalmamak için ne
evlenmek zorunda kalalım ne de evliliğimizi sürdürmek zorunda olalım. Dev-

50’den az sayıda işçi çalıştıran iş
yerlerinin ise her mahallede kurulacak
mahalle kreşlerine katkı yapmasını istiyoruz.
Kadınların esnek, yarı zamanlı, belirsiz saatler boyunca çalışmasına ve zorunlu mesailere hayır!
Özelleştirmelere ve özelleştirmelerin
zorunlu bir sonucu gibi esnek ve düşük
ücretli çalışmanın dayatılmasına hayır!
Bir yandan da düzensiz çalışma saatlerine uygun olarak, bakım hizmeti merkezlerinin de çalışması gerekiyor.
Sosyal hizmet kurumları özelleştirilmesin!
Yaşlı ve hastalar için bakım hizmetlerinin, çocuklar için kreşler kamu hizmeti olarak sağlanması önemli. Çifte
mesai yapmak istemiyoruz!
Çalışmayan kadınlar için de kreş
hakkı!

İş yerlerinde cinsiyet eşitsizliğine
uğramak istemiyoruz!
Çalıştığımız yerlerde, cinsiyetimizden dolayı ayrımcılığa uğramak istemediğimiz gibi, eş değer işe eşit ücret,
eğitimde ve işe alımlarda pozitif ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliklerini giderecek
istihdam politikaları istiyoruz!
Bütün işler kadınların olmalı! Kadın
ve erkek işleri diye ayrım yapılmasına
karşıyız!
Erkeklerin, kadınlara zaman, toplumun da istihdam borcu var!

Kadınlar alacaklı!
Eğer kadınlar diğer iki alanda; istihdamda ve evde güçlenebilirlerse, bakım
işlerini kocalarına, eşlerine yükleyebilirler. Kadınlar bir yandan çalışırken bir
yandan içlerini yiyip bitiren “ev işlerini
aksatma” baskısı yaşamaktan kurtulmuş
olurlar.
Ev içindeki cinsiyetçi iş bölümünü
aşındırabilecek önlemler alabilmek ve
bakım emeğinin kadınların üzerinden
alınması ve erkeklere verilmesi için;
Ev işi erkeklerin de işi, çocuklar erkeklerin de çocukları demeliyiz!
Erkeklere zorunlu, devredilemez 6
ay ebeveyn izni verilmeli!
Çocuklarının bakımının, tatil günlerinde de paylaşılmasını istiyoruz. Okulların yarı yıl tatillerinde “ebeveyn izni”
değil, erkeklere “babalık izni” verilmesi
gerekiyor.
Çocukların bakımı evlerde değil, kamunun sağladığı merkezlerde yapılmalı!
Hem kadının hem erkeğin iş yerinde
kreş olduğunda çocuklar, babanın iş yerindeki kreşe gitmeli!
Mahalle kreşlerinde babaların zorunlu olarak devam edecekleri, zorunlu
babalık saatleri ayrılmalı ve erkekler iş
saatleri içinde, bu kreşlerde zorunlu olarak eğitim almalı!
Eğer babalar bu eğitimi almazlarsa
ücretlerinden kesilmeli!
Biz ev ve iş yaşamının uyumlulaştırılmasını değil ev içindeki ve dışındaki
cinsiyetçi iş bölümünün ortadan kalkmasını hedefliyoruz!
Hükümetin ve sermayenin taleplerimizi karşılamak için yeterli kaynağı
vardır. Ancak sermayenin ve hükümetin
öncelikleri bu yönde değildir. Bütçeden büyük bir bölüm, savaşa ve askeri
harcamalara ayrılabiliyor. Var olan kaynaklar, savaşa, askeri harcamalara değil,
kadınların koşullarının iyileştirilmesi ve
herkese parasız sağlık ve eğitim imkânı
tanımak için pekâlâ ayrılabilir.
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Koşulsuz sağlık ve
sosyal güvenlik hakkı herkes için...
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Tasarı kadınları özgürleştirmekten uzak olduğu gibi, üzerlerindeki erkek kontrolünü ve şiddetini arttırıcı özellik taşımaktadır
Müge Yetener

19

80’lerden sonra oluşturulan
neoliberal politikalara koşut
olarak, yeni SSGSS yasası
ile kadın ve erkeklere farklı muamele
etme ilkesinden, her iki cinsin eşit olduğu varsayımıyla hareket eden, farklılıkları görmezden gelen bir anlayışa geçildiği görülüyor. Eşitsizlikleri yok sayarak
oluşturulan sosyal güvenlik yasaları varolan eşitsizlikleri derinleştiriyor.
Aile merkezli paternalist anlayıştan,
piyasa merkezli birey anlayışına geçiliyor. Sosyal güvenlik ve sağlık; temel bir
hak değil, çalışma, prim, hizmet karşılığı
elde edilebilecek bireysel bir sorumluluk
artık… Tasarının yürürlüğe girmesinden
sonra yetim olan, çalışmayan ve evli olmayan tüm kadınlar GSS için prim ödemek zorundadırlar.
Nüfusun önemli bir kısmını sosyal
güvenlik dışında bırakan tasarıya göre,
ev hizmetinde çalışan gündelikçiler, tarımdaki mevsimlik işçiler, ev eksenli
çalışanlar, ücretsiz aile işçileri ve ev kadınları, 18 yaş üstü çalışmayan kız çocukları, işverenin sigortasını yatırmadığı
kadınlar, kendi hesabına çalıştığı halde
sosyal güvenlik primini yatıracak kadar
geliri olmayan kadınlar eş veya babalarının himayesinde sosyal güvenlikten
yararlanabileceklerdir. Eşi veya babası
sigortasız olanlar yine sistemin dışındadır. Tasarının birey olarak dışladığı kadın nüfusu 17-18 milyon civarındadır.
Bir lütuf olarak isteğe bağlı sigortalılık
hakkı verilmişse de bu durumda bağımlı
oldukları sigortalının sigortasından yararlanma hakları ellerinden alınmakta, 63
yaşında emekli maaşına sahip olabilmek
için ayda 194 TL, 25 yıl prim ödemek ise
çok az kadının ulaşabileceği bir olanak
gibi görünmektedir.
25 yaşına gelen kadınlar, ya esnek,
güvencesiz, sigortasız, düşük ücretli işlerde çalışmayı ya da evlenerek kocaya
bağlı sosyal güvenceyi seçmek arasında
bir tercihe zorlanmaktadır. Kocası ölen
kadınlara almakta oldukları ölüm aylıklarının 1 yıllık tutarı evlenme ödeneği
adı altında verilerek tekrar evlenmeleri
teşvik edilmektedir. Tasarı kadınları özgürleştirmekten uzak olduğu gibi, üzerlerindeki erkek kontrolünü ve şiddetini
6
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arttırıcı özellik taşımaktadır.
Sağlık alanının tümüyle özelleştirilmesi nedeniyle vergiler ve sigorta primleriyle hak kazanılan sağlık sigortasının
koruyuculuğu azalmış, sağlık ek katkı
payları ve cepten ödemelerle bile ulaşılmakta zorlanılan bir hedefe dönüşmüştür.
Devletin, işverenlerin kreş açma zorunluluğunu kaldırarak bakım hizmetinden de çekilmesi, kadınların sırtındaki ev
ve bakım emeği yükünü artıracaktır.
Sağlık hizmetine, eve gelerek koruyucu sağlık uygulamalarını yapmakla
yükümlü sağlık ocağı çalışanları yoluyla
değil, eğer vakit ve yol parası bulabilirlerse, kocalarından izin alabilirlerse, evdeki yaşlı ve hasta bakımını devredecek
biri bulunabilirse aile hekimine başvurarak ulaşabileceklerdir.
Anne, kız çocuğu veya eş sıfatıyla
bağımlı oldukları sigortalının sağlık ve
sınırlı olarak da analık sigortasından yararlanabilen kadınlar, yaşlılık, malullük
gibi durumlarda ise sigorta kapsamında
değillerdir. Önceki yasada “güçsüz” oldukları gerekçesiyle kadınlara tanınan
erken emeklilik hakkı bu yasada “uzun
yaşama” gerekçe gösterilerek erkeklerle
eşitlenmektedir. Hayat boyu az beceri
gerektiren, sigortasız işlerde, analık ve
eşlerinin rıza göstermemesi nedeniyle

kesintili sürelerle çalışabilen kadınların,
emeklilik hakkı için 7200 prim gününü
doldurmalarını beklemek hayalden öte
değildir.
Evde yetişkin erkek bireylerin, çocuk,
hasta ve yaşlıların bakımını sağlayarak
harcadıkları karşılıksız emek; evdeki güç
ilişkisinin uzantısı olarak kadınları, piyasa koşullarında eğreti, düşük ücretli ve
güvensiz çalışmaya mahkum etmektedir.
Eviçi ücretsiz emekleri karşılığı erkeklerin kadınlardan çaldıkları zaman
işgücü piyasasında paraya, statüye, daha
iyi bir iş ve kazanılmış beceriler toplamına dönüşür.
Kadınlar açısından bunun karşılığı
eve ve kocaya mahkumiyet, şiddet, eşitsizliklerin yeniden üretimi, yoksulluk ve
sosyal güvenlikten dışlanmadır.
Feministlerin talebi; sağlık ve sosyal
güvenliğin nüfus cüzdanı olan herkes
için eşit ve ulaşılabilir bir hak olmasıdır.
Kadınlara sosyal hakları kocalarından ve
babalarından bağımsız olarak verilmelidir. Kadınların farklılığından yola çıkan
hak taleplerinin aynı zamanda bu farklılıkları sabitleyerek yeniden üretmek riski
taşıdığını göz önünde tutarak, talebimiz
eşitliği gözetici, eviçi cinsiyetçi iş bölümünü ortadan kaldıran ve kadınları güçlendiren, dışarıda çalışmayı kolaylaştıran
önlemlerin alınmasıdır.

Evde yetişkin erkek bireylerin, çocuk, hasta ve yaşlıların bakımını sağlayarak harcadıkları karşılıksız emek; evdeki güç
ilişkisinin uzantısı olarak kadınları, piyasa koşullarında eğreti, düşük ücretli ve güvensiz çalışmaya mahkum etmektedir
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’ndan izlenimler
Komisyonun kuruluşu aşamasında milletvekillerinin ortaklaştığı ilk isim Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu idi. Ancak tasarı yasalaşmak üzere T.B.M.M. Genel Kurulu’na geldiğinde
son bir atakla Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ismini
aldı. Yani önemli olan fırsatların eşit olmasıydı. Bu anlayışa
eleştirimiz baki kalmak üzere, izlenimlerim…

“T

Özlem Özkan

oplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında TBMM
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu’nun Rolü” konulu Uluslararası Sempozyum, 4-5 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirildi. “AB Örnekleri: Kadın Hakları
ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonları” adlı
ilk oturumda daha çok AB ve Birleşmiş
Milletler metinleri ve uygulamalarına yer
verildi. “Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliğinde TBMM’nin Rolü ve TBMM STK
İşbirliği” adlı ikinci oturumsa iki bölüm
halinde yapıldı. İlk bölümde, Komisyon
üyesi milletvekilleri ve akademisyenlerin sunum ve konuşmaları; ikincisinde,
kadın örgütleri ve STK’lardan sunumlar
ve konuşmalar yer aldı.
Sempozyumun söz verme mekanizmasındaki eksiklik ve katılımcı bir söz
söyleme alanı yaratamadığı gerçeğinin
yanında, Komisyonun işlevli bir hale
gelmesiyle ilgili çaba da eksikti. İlk
dikkat çeken, neredeyse tüm konuşmacıların temennilerini dile getirmesiydi.
Somut durumu ortaya koyan ve Komisyonun işlev ve etkinlik olanaklarını belirten çok az konuşma vardı. Kuruluş

sürecinde, Komisyonun ismi, etkinliği,
işlevi ve samimiyeti üzeriden yapılan
tartışmaları hatırlayarak, Komisyonun,
yasaları ve yönetmelikleri yani mevzuatı
kadın erkek eşitliği açısından inceleye-

rek tespit yapması ve öneri getirebilecek
olması, Meclis’i bu anlamda zorlamasıdenetlemesi gibi olumlu bir çabanın var
olduğunu görmekle beraber; feministlerin bu alanda sözlerini daha güçlü bir
şekilde duyurmalarının ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha gördük. Komisyonun, kadın örgütlerini de çağırarak
düzenlediği bu ilk toplantısında, biz katılımcılardan daha çok Komisyon üyelerinin ısrarla söz almaları ve Komisyon
üyelerinden bir milletvekilinin, kadın
örgütlerine, erkek üye almalarını ve onları eğitmelerini tavsiye etmesi sempozyumun ne yazık ki diğer olumsuzlukları
arasındaydı.
Bütün bunlara rağmen, feminist kadınlar, Komisyonun işlevinin daha etkin
olabilmesi için kadın örgütlerinin daha
aktif katılımı, bunun için gereken kanalların açılması, Komisyonun işleyişi
ile ilgili sürekli iletişim halinde olmak,
Komisyona bireysel başvuru hakkının
var olması, feministlerin şimdiye kadar
yaptığı önerileri samimiyetle dikkate
alınması gerektiği konularında, sözlerini
az da olsa dillendirdi.
Daha önce TCK kampanyası döneminde Kadından ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanlığı görevini yürüten, dolayısıyla kadın kurumlarıyla daha ölçülü
bir hukuk oluşturmuş olan Komisyon
Başkanı Güldal Akşit’in toplantıdaki samimi tavrı sıfır noktasından yola cıkmak
zorunda olmayacağımız hissini uyandırıyor. Ama hiç kuşku yok ki Komisyonun
işlevli hale gelmesinin asıl zemini kadın
örgütlerinin baskılayıcı tutumu ve Meclisteki feminist milletvekillerinin varlığı
olacaktır.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
“Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu”
kurulması AB uyum yasaları çerçevesinde uzun yıllardır gündemdeydi.
Bu komisyonun kurulması için önerge
veren milletvekillerinden biri de DTP’li
Fatma Kurtulan’dı. “Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu” kurulması yönünde
verilen tüm önergeler 2009 Şubat
ayında birleştirildi. Ancak, “Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu” yasa teklifi,
Genel Kurul’a geldiğinde amaç ve işlevleri daraltıldı ve adı “Kadın-Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu” olarak değişti. Komisyon adının değişmesine,
fırsat eşitliğinin; kadın erkek arasında
var olan mevcut eşitsizlikleri gidermeyi değil, sadece taraflara eşit muamele edilmesini öngören bir politika olması dolayısıyla karşı çıkıldı. Ancak,
Komisyon 25 Şubat 2009’da bu adla
yasalaştı.
Baştan kendini daraltarak çalışmalara başlayan, çoğunluğunu AKP’li

milletvekillerinin oluşturduğu ve başkanlığını Güldal Akşit’in yaptığı 25
kişilik komisyonunun önüne koyduğu görevlerin ne kadarını yerine getireceği şüpheli. Komisyon, kendini
daraltmasına ve kadın erkek eşitliği
politikasını, erkek egemen sistemi
sorgulamadan kurmasına rağmen,
önüne koyduğu görevleri yaptığında
bunun kadınlar lehine getirileri olduğu
aşikâr.
“Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu”nun TBMM’ye gelen kanun teklif
ve tasarılarını kadın-erkek eşitliği yönünde inceleme, reddetme, uluslararası hukukla uygunluğuna bakma,
Başbakanlığın Kadına Şiddete Karşı
yayınladığı genelgeyi denetleme, ihlal
başvurularına bakma, kadın örgütleriyle işbirliği yapma ve tüm çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma sorumluluğu var.
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Köle değil gündelikçiyiz

EMEK

Kölelik koşullarını geride bırakıp insanca koşullarda çalışmak ve yaşamak istediklerini söyleyen bir grup ev işçisi kadın Genel İş Sendikası İstanbul Konut İşçileri
Sendikası’nda örgütlenme çalışması yürütüyor. Bu örgütlenmede yer alan ev işçisi
kadınlardan Zehra ile örgütlenme çalışmaları üzerine sohbet ettik
Selin Dağıstanlı
Özlem Mollamehmetoğlu
Ev işçisi kadınların örgütlenmesindeki zorluklar neler?
Zorluklarımız, zamanımızın kısıtlı
olması ve izin günlerimizin denk gelmemesi. Bazılarımızın bu işi yapıyor
olmasına rağmen yaptığını iş olarak
görmemesi ya da bazı arkadaşlarımızın böyle bir örgütlenmeyi olanaksız
görüyor olması. Bugüne kadar yaptıklarımızı, deneyimlerimizi anlatınca birçoğunun bakışı ve yaklaşımı değişiyor
ama yine de bunlar önümüzdeki zorluklardır.
Çalışma koşullarınız açısından bir
araya gelmeniz oldukça zor görünüyor. Bu koşullarda nasıl bir araya geldiniz? Nasıl ilerliyorsunuz?
İş görüşmeleri için ajanslara gidip
gelirken birbirimizle tanıştık ve görüşmeye başladık. Ya da biri diğerini getirdi, bu şekilde tanıştık. Sohbet ettik.

Tek tek tanıdığım kadınlarla ulaştım ve
konuştum. Ajans ve şirketlerle görüştüm, destek vermelerini istedim. Bazı
arkadaşlarımızla da ajanslar sayesinde

Kader değil iş kazası
Bizler evlerinden uzakta, evleri için çalışan kadınlarız. Geçen hafta
Kurtköy’de evlerine dönmek üzere otobüs bekleyen Şakire’yi, Sultan’ı
ve Melek’i hiç tanımadık, tanımaya fırsatımız olmadı. Onlara ev işçisi kadınlar deniyordu, bir trafik kazasına kurban gittiler, fakat başlarına gelen
kazadan çok ötede bir şeydi. Kurtköy villalarında günü birlik, güvencesiz
çalışan üç kadın onlara biçilen kaderin kurbanı oldular. Onlara biçilen kader; yoksulluktu, sömürüye boyun eğmekti.
Biz onları hiç tanıyamadık ama üç kadının kaderini çok yakından biliyoruz.
Biz de güvencesiz, sigortasız çalışmayı gördük, biz de iş dönüşü otobüs
kuyruklarında bekleştik, biz de hem kadın olarak hem de emeğiyle geçinmeye çalışanların horlanmasıyla karşılaştık.
Bizler DİSK’e bağlı Genel-İş Konut İşçileri Şubesi’nde örgütlenen ev işçisi kadınlarız. İş, can güvenliği, sigorta ve sendika hakkı için çalışıyoruz.
Evde çalışan kadınlara yönelik taciz ve şiddetin son bulmasını istiyor, insanca çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. Bizler Satı, Sultan ve
Melek’in geçirdikleri kazanın kader değil, cinayet olduğunu düşünüyoruz.
Onlar, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilmişlerdi. Bize biçilen
kaderi hep beraber mücadele ederek değiştirebiliriz. Kendimize, emeğimize, bedenimize sahip çıkarak mücadelemizi yükselteceğiz.
Sultan, Melek, Şakire sigortasız, güvencesiz çalıştılar. Kader değil, iş kazasında öldüler…
Köle değil, ev işçisiyiz.
Sigorta, sendika hakkımız söke söke alırız.

Genel-İş Sendikası Konut İşçileri ŞubesiEv İşçileri Kadın Komisyonu
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tanıştık. Oradan duyup bize katıldılar.
Bir arada sorunlarımızı tartışıp kendi aramızda neler yapabiliriz, bu sorunlarımızı nasıl çözebiliriz üzerine kafa
yoruyoruz. Bu temelde yapılması gerekenler noktasında önümüze hedefler
koyuyoruz. Bu hedefler doğrultusunda
ilerlemeye çalışıyoruz. Her birimizin
ayrı ayrı ilişkide olduğu arkadaşlarımızla bir araya gelip böyle bir çalışma
başlattık. Ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Sorunlarımızı ancak sendikada
örgütlenirsek çözebileceğimizi anlatıyoruz. İzin günlerimiz bir gün olduğu için
çoğunlukla telefon trafiği ile bağlantı
kuruyoruz. Bütün yollarımızı kapatmış
işveren birbirimizle iletişim kuramayalım diye, biz de çözümü böyle sağladık
Kendi aramızda toplantılar yaparak bilgi akışını sağlıyoruz. Katılamayanlara
telefonla bilgi veriyoruz. Bazense kendi
aramızdaki bilgi aktarımını doküman
olarak birbirimize veriyoruz.
Şimdiye kadar somut olarak neler
yaptınız?
Kendi taleplerimizi ve sorunlarımızı
anlatan bir broşür çıkardık. Kendi içimizde eğitim çalışmaları yaptık. Yurtdışında bizim gibi ev işinde çalışan kadınların örgütlü oldukları sendika ve derneklerle ilgili bilgiler topladık. Çalıştığı
yerde eşyasını ve parasını vermeyip arkadaşımızı tehdit eden işverene karşı biz
artık tek tek kadınlar değil örgütlü ev iş-

EMEK
çisi kadınlarız diye bir basın açıklaması
yaptık. Karnında bebekle vurulan bir
arkadaşımızın barınma sorununu konusunda dayanışma gösterdik ve hukuksal
destek sağladık. Trafik kazasında ölen
üç arkadaşımızın ölümünün kaza değil
cinayet olduğuna, emeğin de emekçinin
de değersiz kılındığına, sosyal güvenceleri olmadığı için geride kalan ailesinin
mağdur bırakıldığına dair kamuoyuna
ve basına bir metin gönderdik. Basını
ve kamuoyunu bilgilendirdik.
Bu örgütlenmeden muradınız nedir?
Bu örgütlenmedeki muradımız sendikamızda örgütlenerek önümüzdeki
yasal engelYasal anlamda leri çözüp
kurumsal
önümüzde iki bir kimliğe
kavuşmak.
yasal engel var. İş güvencesine ve
Sigortasız çalıştır- sosyal güdığımızdan ötürü v e n c e y e
sahip olsendikalı mak. İnsanca çalışma
olamıyoruz koşullarına
kavuşmak,
iş saatlerimizin belirlenmesi, iş tanımımızın belirlenmesi gibi konularda kazanımlar
elde etmek.
Nasıl bir örgütlülük hayal ediyorsunuz? Bu hayale ne kadar yakınsınız?
Hem çok yakınız hem de çok uzak.
Yasal anlamda önümüzde iki yasal engel var. Sigortasız çalıştırdığımızdan
ötürü sendikalı olamıyoruz. Bir de yasal
bir mevzuatın değiştirilmesi gerekiyor.
Bu iki engeli çözdüğümüzde gerisi te-

ferruat derler
ya öyle.. Bu
engelleri çözemezsek çok
daha zor günler bizi bekliyor ama öyle
de böyle de pes
etmeyeceğiz.
Sorunlarımızı
çözme noktasında ayakları
yere basan ve
engel tanımayan olacağız;
halı
dokur
gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Bıkmadan
usanmadan yolumuza devam edeceğiz.
Başarana kadar durmayacağız.
Sana “evet örgütlenmeliyim” dedirten bir deneyimini paylasır mısın?
Aslında böyle çok olay yaşadım.
İlk aklıma gelen bir tanesini anlatayım.
Datça’da çocuk bakarken, resmen üzeri
bembeyaz olmuş küflü yemeği önüme
koydu iş veren. Gözünün önünde küflü
yemeği çöpe döktüm ve az önce kendi
pişirdiğim dolapta duran taze yemeği
yemek için tartışmam gerekti. Sağlığımı tehlikeye atan öyle bir yerde daha
fazla kalamazdım ve yemeğimi yedikten sonra eşyalarımı toplayıp ayrıldım
oradan.
Aileniz, çevreniz destekliyor mu?
Evet genelde destek alıyoruz ama
bazı arkadaşlarımızın eşleri bu konuda sorun çıkartabiliyor, arkadaşlarımız
eşlerinden gizli bu çalışmaya katılıyor.
Toplantılara gizli geliyorlar. Evli olanlar bizle sürekli iletişim halindeler ama
diğer bekar, ayrılmış ve serbest olanlar

gibi aktif değiller. Daha geriden geliyorlar. Toplantılara katılıp ev işinde çalışırken yaşadıkları sorunları eşlerinden
gizli yazıp bize iletenler var.
Hangi yapılardan destek alıyorsunuz?
Burjuva partilerinin dışında hemen

Bazı arkadaşlarımızın eşleri
bu konuda sorun çıkartabiliyor, arkadaşlarımız eşlerinden gizli bu çalışmaya
katılıyor. Toplantılara gizli
geliyorlar
hemen bütün partiler, kitle örgütleri bizi
destekliyor. Tabii her yerde içlerinde olduğu gibi destekliyor gösterip kendini
köstek olan var. Bizimle çalışma yürütmeye başlayıp kendi örgütüne kadınları
çekmeye çalışanlar da var. Proje bazında iş yapan bir takım kurumlar, bizim
çalışmamızı kullanarak kendilerine rant
kapısı yapmak istediler. Bir şey de yapmıyorlar, sadece kendilerini bir şeyler
yapıyor gösteriyorlar. Bundan sonraki
süreçlerde böyle şeyler konusunda daha
dikkatli olacağız. Kimsenin bizi rant
kapısı olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin bizi kendi örgütü
olarak görmesini istemiyoruz. Bütün
partilere, örgütlere aynı eşitlikte uzak ve
yakınız. Biz sendikamızda örgütlüyüz.
Sendikamızda gücümüze güç katmak
istiyoruz. Elbette partilerin örgütlerin
desteğine ihtiyacımız var. Bizim bu zor
mücadelemizde onları yanımızda görmek istiyoruz. Bu bize güç verir ancak
bunun bu temelde olmasını istiyoruz.
Bizim üzerimizden farklı hesaplar içinde olmalarını istemiyoruz. Size de dergi
olarak kendimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz.
feminist
politika
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Silahlanmaya değil evişlerine bütçe
Geçtiğimiz Kasım bgst yayınlarından çıkan “Cinsiyet, ırk, sınıf: kadınlardan yeni
bir perspektif” adlı kitabının tanıtımı için İstanbul’a gelen Selma James ve Küresel
Kadın Grevi’nden Maggie Ronayne ve Nina López ile uzun uzun söyleştik. Feminist
Politika’nın sayfaları tüm söyleşiyi basmaya yetmedi. İlk kısmını bu,
kalan kısmını ise bir sonraki sayımızda bulabilirsiniz
Ece Kocabıçak
Gülnur Acar Savran
Ece: Son yıllarda, kadınlara yapageldikleri ev işleri için bir karşılık
ödenmesi etrafında dönen tartışmaları
izleme fırsatına sahip olduk. Geçtiğimiz
Mart’ta KEİG, aile ve çalışma yaşamının uymlulaştırmasıyla ilgili politikalara
dair bir sempozyum düzenledi. İspanya,
Britanya, İsveç, Meksika ve Fransa’dan,
çoğu akademisyen olan feministler davet edildi. Ayrıca Uluslararası Feminist
İktisatçılar Birliği’nin (IAFFE) yıllık
toplantılarını takip etme imkânımız
oldu. Kadınlara ev işleri karşılığında
ücret veya başka karşılıklar verilmesi
bir süredir tartışılıyor. İspanya, Fransa,
İsveç veya bazı kuzey ülkeleri gibi, kadınların harcadıkları ev içi bakım emeği
karşılığında bazı ödenekler aldığı birçok ülke var. Her şeyden önce, Uluslararası Ev İçi Emeğin Ücretlendirilmesi
Kampanyası’ndaki
çalışmalarınızın
ve Global Women Strike’ın kadının ev
emeğini görünür kılma konusundaki rolünün çok önemli olduğuna inanıyor ve
bu yöndeki çabalarınızı gerçekten takdir
ediyoruz.
Selma: Feminist iktisatçıların büyük
çoğunluğu bizim, 1972’den bu yana yaptığımız çalışmalara hiçbir zaman atıfta
bulunmadılar. Bunu şimdi söylüyorum

Fotoğraf soldan sağa
Maggie Ronayne, Nina López Ece Kocabıçak, Gülnur Acar Savran, Selma James

ve bir daha değinmeyeceğim çünkü bu
biçimde düşünmeyi sevmiyorum. Ama
gerçek bu. Bizim çalışmalarımız üzerinden çok kariyer yapıldı. Eğer kariyer istiyorlarsa, güzel, bu onlara bağlı; ancak
en azından bunu bir gün sabah uyandıklarında masanın üstünde bulmadıklarını, ev içi emeğin ücretlendirilmesinin
bir mücadele sonucu gündeme geldiğini
ifade etsinler.
Ece: Bizler de kadınların görünmeyen emeğinin tazmini konusunda bazı
açılardan size katılıyoruz. Ancak diğer
yandan, uzun erimli bir hedef olarak
kadınların kurtuluşu persfektifinden bakarsak “ev işi için ücret” talebinin bazı

Selma James
Ev İşlerinin Ücretlendirilmesi İçin
Uluslararası Kampanya’nın (1972)
kurucusu ve 2000’den beri Küresel
Kadın Grevi’nin uluslararası koordinatörlerinden. 1930’da New York,
Brooklyn’de doğdu. Uzun yıllar fabrikalarda çalıştı, daktilo-sekreterlik
yaptı, kocasının sekreterliğini üstlendi –bugün torunları var. Batı Hint
Adaları üzerine uzmanlaşmış bir tarihçi, yazar ve politik lider olan kocası C.L.R. James ile birlikte Batı Hint
Adaları’nın bağımsızlığı için yürütülen harekette yer aldı. Bu süreçte
özellikle kadınların örgütlenmesine
katkıda bulundu. Kadının Yeri adlı
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kitabında, “sessiz 1950’ler” döneminde ev kadınlarının direnişini anlattı. 1962’de İngiltere’ye taşındı ve
kadınların, siyahların ve göçmenlerin hakları için yürütülen hareketlerde aktif rol aldı. Ücretlendirilmemiş kadın emeğinin ölçülmesi ve
ekonomik değerinin ifade edilmesi
için çalışmalar yaptı ve bu emeğin
resmi istatistiklerde yer alması için
büyük çaba gösterdi. Bugün birçok
ülke, GSMH hesaplarına ücretlendirilimemiş emeği de katıyor. Yakın
zamanda Venezuela’da, en yoksul
kesimden 10 bin kadına ev işi karşılığı ücret ödenmeye başlandı.

olumsuz sonuçları da var. Son kertede
istediğimiz, evde eşit olarak bu görevleri paylaşmak. Dolayısıyla bu söyleşi sürecince, sorularımızı bu bakış açısından
soracağız.
Başlangıçta da açıkladığım gibi, ev
işinin bundan 15 yıl önce olduğu gibi
bütünüyle görünmez olduğunu artık iddia edemeyiz; hatta çeşitli ülkelerde bu
iş için kimi ödentiler söz konusu. Buna
rağmen ev içinde ve toplumda kadın
üzerindeki erkek egemenliğinin, ayırımcılığın ve sömürünün devam ettiğini
görüyoruz. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Selma: Ev işi karşılığında ücret dediğimizde, öncelikle bize ödenen ilk
pound, dolar veya liranın kadının durumunu dönüştürmesini ve toplumu değiştirmesini beklemiyoruz. Bizim ev işleri
için ücret perspektifiyle hedeflediğimiz
bazı şeyler var. İlki, dediğin gibi, ev işinin görünür kılınması. Ve bunun da orta
vadede doğrudan ve dolaylı pek çok
sonucu var. Örneğin, kadınların ailelerine ve genel olarak topluma “bu benim
yaptığım bir şey” diyebilmeleri. Yalnız
annelere yapılan ve kendilerine feminist
diyen bazı kadınlar tarafından yönendirilen yasalarla kesilen ödenekleri, bizim
de dahil olduğumuz bir kampanya ile
savunmak kesinlikle çok kritik bir önem
taşıyordu. Bu ödeneklerin hükümetin
hayırseverliği sonucu ödenmediğini yahut bürokratların iyi kalplerinden kopan

Nina López

Arjantin’de
doğdu.
1976’da
Londra’ya yerleşti. Küresel Kadın Grevi’nin uluslararası eşkoordinatörü ve Latin Amerika
örgütünden sorumlu. Nina, seks
işçilerinin kriminalleştirilere toplum dışına itilmesine karşı kampanya yürütenlerin kurduğu İngiliz Seks İşçileri Kolektifi adlı
grubun da sözcüsü. 1982’de yine
İngiliz Seks İşçileri Kolektifi’nin
inisiyatifiyle cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa karşı bir taban örgütü olan
Kadınlar İçin Hukuki Eylem’in kuruluşuna katkıda bulundu. 198595 arası Birleşmiş Milletler Kadın
On Yılı’nda, Kadınlar Vardır Uluslararası Delegasyonu’nda görev
yaptı. 2002’de Selma James’le
birlikte Venezuela’da, Kadın Kalkınma Bankası (Banmujer) başta
olmak üzere kitle örgütleri içinde
çalışmalar yürüttü. Çeşitli ülkelerde Bolivar devrimi ve kadın kitle
örgütlerinin bu devrimdeki öncü
rolü konulu konuşmalar yaptı. Venezuela hakkında gazete ve dergi yazıları ve üç filmi var.

“Erkekler sadece bu işlerin
karşılıkız olarak yapılmasından değil, işin ücreti
olmadığı koşullarda kurulan
iktidar ilişkisinden de faydalanıyorlar ve parası olan,
gücü olanlar onlar.”
vardı. Zamanla, “Evlenmiyorum, ama
bir adamla yaşamadan bir çocuğum olacak” diyen kadınların sayısı çok yükseldi. Ve bu kadınlar yeni yasaların en çok
saldırdığı insanlar oldu. Şunu görmek
zorundayız: Kadınların parasına, maddi
bağımsızlığına saldırdıkları zaman, aynı
zamanda kadınların mücadeledeki aktif
rollerine, kadının politik faaliyetlerine
cinsel tercihlerine de saldırıyorlar.
Ece: Teşekkürler. Bu gibi uygulamaların kadınları güçlendirdiği noktasında
size katılıyorum. Ancak, uzun dönemli perspektif sorunsalına geri dönecek
olursam, bizler ev işlerini erkeklerle
eşit olarak paylaşmak istiyoruz. Sizin
çalışmanızda, erkekleri ev işi yapmaya
itecek herhangi bir önlemle karşılaşmadım. Tam tersi, aynı zamanda erkekler
için de ücret talep ediyorsunuz ve benim
açımdan erkeklerin bu ücreti hak etmesinin nedeni net değil. Erkeklerin evde
ev işi yapmaya başlaması ile ilgili planınız nedir?
Selma: Herhangi bir planım yok.
Ancak ne kadar çok kadına ev işi için
ücret ödenirse, o kadar çok erkeğin
“kadınların işini” küçümsemeyeceğini kuvvetli bir biçimde hissediyorum. Ancak başka bir şeyi
daha önemsiyoruz. Kadınlar
kuşaklardır, asırlardır bakım işi
yapıyor. Erkekler de bu işi yapmalılar. Kadına yardımcı olmak
değil, bu yeterli değil. Biz, erkeklerin artık kendilerinden başla
insanları da düşünmeye başlamalarını
istiyoruz. Kadınlar
her daim başkaları
için endişelenirler.
Bu medeniyettir.
Biz, erkeklerin de
medenileşmesini
istiyoruz. Biz erkeklere yalnızca
yardım etmelerini
önermiyoruz. Erkekler de çocuklarını tanımak
için kendilerini ücretli işten
azat etmeli ve
Selma James

yardımlar olmadığını söylemek istedik.
Bu para zaten kadınların hakkıydı, bizden borç alınmıştı. Bu parayı bir hak
olarak görmeliyiz.
İkinci konu, kadınların bu yolla kazanabileceği paranın, erkekler ve diğer aile üyeleri tarafından aile içinde
kurulan egemenliğe karşı kesin ve dolaysız bir güç manivelası olması. Bunu
Britanya’daki yalnız anneler örneğinde
gördük. 1960lar, 70ler ve hatta 80lerde
–çok değil ama bir miktar da olsa- kendilerine ait parası olan yalnız anneler
bütün toplumsal hareketlerin belkemiğini oluşturdu. Sadece kadın hareketinin değil, bütün toplumsal hareketlerin.
Çünkü yalnız bir anneye ne yapması
gerektiğini anlatan bir erkek yoktu. Ve
bu kadının bir miktar vakti vardı. Böylece hükümet, kadınlara hükümet olarak
kendisinin değil, yattıkları adamların
bakması gerektiğini söyleyerek yalnız
anneleri denetlemeye çalıştı. Ve kimi
zaman komşular yalnız anneleri denetleme konusunda hükümete destek verdi. Zira bazı evli kadınlar, bu kadınların
sahip olduğu güce kıskanarak bakıyordu. Onun parası yoktu çünkü o birisinin
karısıydı. Yalnız annenin çok az ama
tamamen kendisine ait olan bir miktar
parası vardı ve hiç kimse ona bunu nasıl harcayacağını, veya nereye gideceğini, ya da ne yapacağını dayatamazdı.
Ve bu çok yaygındı; birçok yalnız anne

bakım işine zaman ayırmalılar. Ve erkekler buraya yöneliyor. Bir değişim
var.
Bakım hizmetlerine dair konuştuğumuzda ve ödenecek paranın ordudan
gelmesi gerektiğini söylediğimizde erkekler durup dinliyor –yeni ve belki
de aynı zamana heyecan verici bir şey
duyuyorlar. Geleneksel olarak erkekler
ordunun büyük bölümünü oluşturur. Biz
onlara “sizin erkekler olarak yaptıklarınıza, size empoze edilmiş militarizme
karşıyız” diyoruz. Bu parayı, öldürmek
yerine bakım hizmetleri için istiyoruz.
Bu, bizim bütüncül bir politik bakış açısını ifade etmemizin yollarından biri.
İnsan soyunun yeniden üretimi işi takdir
görmeli. Bizim yaptığımız iş, özünde,
toplumun sürekliliğinin sağlanması.
Gülnur: Biz de karşılıksız ev içi
emeğinin, kadınların yaptığı bakım işinin, kadınların baskı altına alınmasında
merkezî bir konumu olduğunu düşünüyoruz. Burada anlaşıyoruz. Ancak,
erkeklerin, kadınların karşılıksız emeği sayesinde bir toplumsal grup olarak
güçlendiğini kabul ediyor musunuz?
Çünkü bu işleri yapmak zorunda olmayarak politika yapabiliyorlar, sendikal
harekete katılıyorlar, kültürel olarak
kendilerini geliştiriyorlar ve daha iyi işlerde daha yüksek ücretler kazanıyorlar;
kadınların karşılıksız çalışması sayesinde üst sınıftan erkekler para ve sermaye
biriktiriyorlar. Bir toplumsal grup olarak erkekler kadınların bu emeğinden
faydalanıyor. Buna katılıyor musunuz?
Selma: Buna tamamen
katılıyorum. Erkekler sadece bu işlerin karşılıkız
olarak yapılmasından değil, işin ücreti olmadığı
koşullarda kurulan iktidar
ilişkisinden de faydalanıyorlar ve parası olan,
g ü c ü
olanlar

o n l a r.
A m a
bizim
erkeklere
anlatmamız gereken
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şey, onların da bu şekilde zayıflatıldığı.
Bir ayrıcalıkları var ve bunun sonucu
olarak kendi kölelikleri pekişiyor. Bence erkekler bu konuda ikiye parçalanmış
durumda: Erkekler kadınların harcadığı
ev emeğinden faydalanıyor. Ama aynı
zamanda da onlardan savaşlarda dövüşmeleri bekleniyor.
Ece: Ev işlerinin
ücretlendirilmesi ile
ilgili iki endişem var.
İlki, ücret gibi düzenli
bir ödeme sistemi ile
kadınların ev işleri
hapishanesi içerisine
kapatılmaları. Örneğin bir arkadaşım,
evde yaptığı iş için
ücret alırsa kocasının
yaptığı işin kalitesini yargılamaya hakkı
olacağını söyledi.
Selma: Sence şu
anda yapmıyor mu
bunu?
Ece: Fakat şikâyet Maggie Ronayne
etme ve kocasını suçlama gücünü kaybetmiş olacak. Bu benim endişelerimden
biri. İkincisi, yanılmıyorsam erken dönem çalışmalarınızda, ev işleri için ücret ödenmesinin hem kapitalizmin hem
erkeklerin aleyhine olduğunu belirtiyorsunuz. Ama daha sonraki yazılarınızda
bunu söylemeyi bıraktığınızı fark ettim.
Geçtiğimiz haziran ayında başbakan Erdoğan krize karşı bir ekonomik paket
açıkladı. Önlemlerden bir tanesi, aile
gelirini artırmaktı. Böylelikle artan hanehalkı geliri vasıtasıyla iç tüketim artacak, iç pazar canlanacak ve ekonominin
sorunları çözülecekti. Dolayısıyla, ev içi
emeğin ücreti hükümet bütçesinden karşılandığı ve hanenin geliri, satın alma
gücü arttığı takdirde bütün kapitalistler
memnun olacaktır. Bu iki noktada endişelerim var.
Selma: İlk noktayla ilgili olarak, ev
içi emeğin ücretlendirilmesinin erkekler

Maggie Ronayne

Hali hazırda Küresel Kadın Grevi
içerisinde çalışıyor ve Galway’de
bulunan İrlanda Ulusal Üniversitesi, Arkeoloji bölümünde okutmanlık yapıyor. Maggie, Güneydoğu
Türkiye’de Büyük Barajların Kültür
ve Çevre Üzerindeki Etkileri Gerçekleri Araştırma Heyeti Raporunun yazarlarından biri ve çevre,
kültürel miras ve azınlık hakları
üzerine de çeşitli ülkelerde çalışmalarına devam ediyor.
12

feminist
politika

ve sermaye üzerindeki etkileri hakkındaki düşüncelerimiz hiç değişmedi. Bizim yoğunlaştığımız nokta, genel olarak
sermayeden ziyade ordu. Zira ordu, her
türlü kapitalist gelişme ve birikimde
merkezî bir rol oynadı. Emzirme üzerine bir konferans için Uganda’ya gitti-

“Artık kadınlar dışarıda
çalışmanın, erkekler ve kadınlar arasındaki güç ilişkisine, yoksulluğa ve aşırı iş
yüküne bir çare olmadığını
biliyorlar. Bu öğrenmek zorunda olduğumuz büyük bir
dersti.”
ğimizde, bizim oradaki kadın grubunu
gördük. Devam eden bir savaş vardı
ve kadınların temiz suya hiç erişimleri
yoktu. Temiz su için gereken paranın
silahlara harcandığı çok açıktı. Bunun
Türkiye için de geçerli olduğu izlenimine sahibim. Kadınlar olarak siz de
beslenme, giyim ve ailenizin korunması
için gerekli temel ihtiyaç maddelerinden
yoksunsunuz ve ordunun kudretini ve
bütün zenginliğin ordu tarafından yutulduğunu görüyorsunuz.
Nina: Uganda’da ulusal bütçenin
%75’i orduya gidiyor.
Selma: Diğer konuda, yani erkekler
konusundaki görüşümüz de hiç değişmedi. Ancak şimdi bir şey daha ekliyoruz: Kadınlar, çok düşük ücretlerle dışarıda çalıştıklarında, ikinci hatta üçüncü
işte çalışmak gibi ağır koşullara katlandıklarında ve kendi paralarına sahip
olduklarında, toplumdaki güç ilişkileri
değişmedi. Şimdi kadınlar çok çalışıyor
ve bitap düşüyor. Yaptıkları tüm bu işlerden dolayı da örgütlenmek için vakit-

leri yok. Günümüzün 1960 ve 70lerden
en önemli farkı bu. Bu kadar çok sayıda
kadının dışarıya çalışmaya gitmesinin
birçok faydası da var. Artık kadınlar dışarıda çalışmanın, erkekler ve kadınlar
arasındaki güç ilişkisine, yoksulluğa ve
aşırı iş yüküne bir çare olmadığını biliyorlar. Bu öğrenmek
zorunda olduğumuz
büyük bir dersti.
Ev işleri için ücretin ev içindeki işbölümünü kurumsallaştırdığını söyledin.
Bu iddia çok kez dile
getirildi. Ancak bu,
ücret almadığın zaman kurumsallaşmayacağını varsayıyor
ve bizim deneyimimiz bu şekilde değil.
Benim deneyimime
göre, parasal özerkliğin olmadığında da
çok geleneksel bir kadın modeli içinde kurumsallaştırılıyorsun.
Toplum hem erkeğin hem de kadının
dışarıda çalışmasına göre düzenlenmiş.
Evde olan biten herşey toplumla ilgisiz
olarak değerlendiriliyor. Asıl nokta bu.
Ve insanlığın bütünü, yediğimiz, uyuduğumuz, bize yakın olanlarla ilgilendiğimiz alan olan evde temelleniyor,
görmezden gelinen ve gözden çıkarılan
şey bu.
Bence kadınların işini daha ciddiye
almalıyız. Sadece görünür kılmak için
değil aynı zamanda insan neslinin sürekliliğinin buna bağlı olduğunu anlamak açısından da.
Nina: Ev işine herkes tepeden bakıyor. Kadınlar da bunu yapmak istemediklerini hissediyorlar. Çünkü sanki
onsuz yaşayabilirmişiz ve yapılmasına
gerek yokmuş gibi algılanarak değersizleştiriliyor. Gerçek sorun, hayatta
kalmaya dair en temel işe karşı, sanki
yapılmasına gerek yokmuş gibi bir tavır
almak.
Selma: Evet, bu bir intihar. Bütün vurgu
dışarı çalışmaya giden kadının üzerinde.
Tüm bir kuşak kadın dışarıda çalışmak
zorunda bırakıldı. Şimdi çoğu kimse,
alenen, “Tanrım, çocuğumu çok az tanıyorum, istediğim gerçekten bu muydu
acaba?” diyor. Çoğu işlerini bıraktı ya
da yarı-zamanlı çalışmaya başladı, zira
kariyerin, saygınlığın, gücün ve paranın, çocuklarıyla ilişkileri kaybetmeye
değmeyeceğine karar verdiler.
_____________________
Yayına Hazırlayanlar: Emel, Hazal, Ece,
Gülnur ve Çağla

Tekel işçileri direniyor
Tekel işçilerinin eylemlerine yoldan geçenler de tepkisiz kalmıyorlar. Belki diğer eylemlerde, grevlerde pek de alışık olmadığımız bir şekilde durup, kalabalığa karışıyorlar, işçilerle,
destek verenlerle konuşuyorlar, kendilerinin de destek verdiklerini söylüyorlar

T

Burcu Şentürk

ürkiye’nin birçok yerinden
Ankara’ya gelen Tekel işçileri,
direnişlerinin 20. gününü devirdiler. Hükümete göre “oyuna gelseler” de, “üretmeden para kazansalar” da onlar sadece haklarının peşindeler, geçim derdindeler. Ankara’nın
en merkezi yerinde Kızılay’da Sakarya
caddesinde işçilerin oluşturduğu kalabalığı görmemek mümkün değil. Siyasi
partiler, örgütler, meslek grupları Türkiş’in önünde toplanan işçileri ziyarete
gidiyor.
Direnişin ilk günlerinde bir nevi haremlik selamlık durumu hakim. Erkek
işçiler Türk-İş’in önünde, kadın işçiler
ise binanın içinden camlardan sarkarak
ıslıklarla, sloganlarla karşılıyorlar gelen grupları. Hava soğuksa kadın işçiler yukarıya çıkıyor ama yine de eksik
etmiyorlar coşkularını. Yoldan geçenler de tepkisiz kalmıyorlar. Belki diğer
eylemlerde, grevlerde pek de alışık olmadığımız bir şekilde durup, kalabalığa
karışıyorlar, işçilerle, destek verenlerle
konuşuyorlar, kendilerinin de destek
verdiklerini söylüyorlar. Başörtülü bir
kadın yaklaşıyor yanıma, “ Yavrum ne

zaman geçsem burada bekliyorsunuz,
ne zaman çözeceksiniz” diyor ve ekliyor, “Şimdi ben başörtülüyüm ya, beni
de AKP’li sanıyorlar, hiç olur mu!” diyor.
Tekel işçilerinin direnişine feministler olarak destek veriyoruz. Birlikte halay çektiğimiz erkek işçiler, ilk defa duyuyorlar feministleri ve burada yanlarında gördükleri için çok mutlu olduklarını
söylüyorlar. Erkek bir işçi, Feministler
pankartını tutanlara yaklaşıyor, ürkekçe
soruyor: “Feministler kim oluyor?” Kadın işçiler desteğimizin kendilerine güç

4C Nedir?
Tekel işçilerinin hak aramalarını uygunsuz bulan ve provokatif
olarak değerlendiren Başbakan,
kapatılacak 60 Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü’nde çalışan 12 bin
işçinin 4C statüsüne geçirileceğini ve başka kurumlarda istihdam
edileceğini söylüyor. Bu işçilerin
2 binden fazlasını ise kadın işçiler
oluşturuyor. Peki bu işçiler 4C’li
olursa ne olacak? İşçilerin şu an
ortalama bin 200 lira olan maaşları
yarı yarıya inecek. Bu madde kapsamında, bir yıl içinde en fazla 10
ay çalışılabilecek ve çalışma süresi 1 yılda 4 aya kadar düşebilecek.
Bu durumda ortalama maaşları
asgari ücretin dahi altına düşecek.
Geçici iş anlamına gelen 4C kadrosunun en büyük götürüsü ise iş
güvencesi. Bu kadroda çalışacak

işçilerin iş güvencesi, sendika üyeliği ve tazminat hakları olmayacak.
Çalışacakları her ay için ise sadece bir gün izin hakları olacak. Çalışma saatlerinde devlet memurları
için tespit edilen çalışma saat ve
süreleri dikkate alınacak, ancak,
geçici personel kendisine verilen
görevleri çalışma saatlerine bağlı
kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak. Buna karşın normal
çalışma saatleri dışında veya tatil
günlerinde yapacağı çalışmalar
karşılığında bu işçilere herhangi
bir ek ücret ödenmeyecek. Bu işçilerin sudan sebeplerle işlerine
son verilmesinin önü açıldığı gibi,
hizmet sözleşmelerinin feshinde,
ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmeyecek.

kattığını belirtiyorlar. Belki hayatları ev
işi-fabrika işi arasında gidip gelen çifte mesaili bu kadınlar ilk defa böyle bir
harekete katılıyorlar. Belki de ilk defa
çocuklarını evlerini bırakıp, günlerce
başka bir şehirde kalmaya geliyorlar.
Elimizden geldiği kadar yanlarında
olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya, destek olmaya çalışıyoruz. Gördükleri desteğin ve ilginin kendilerine güç verdiğini söylüyorlar. Kadınlardan biri en çok
kahvaltıyı özlediklerini söylediğinde
FeministBiz oluşumu ile birlikte hızla
bir kahvaltı örgütleyiveriyoruz. Kahvaltı sabahı, sürekli eylem kararı aldıkları
için yerlerinden ayrılamayacaklarını
duyduğumuzda hazırladığımız her şeyi
elbirliği ile kumanya haline getirip yanlarına gidiyor ve getirdiklerimizi paylaşıyoruz.
Direnişin 19. gününde beyaz kefenlere sarılıyorlar, yağmurda, şiddetli
rüzgarda herkes bir yerlere sığınırken
oldukları yerden kımıldamayıp, yerde
oturmaya devam ediyorlar. Onları yağmurdan koruyan tek şey ise çöp poşetinden yağmurlukları. Başörtülü olan
ve olmayan onlarca kadın, bir ay öncesi
belki de olmayı hayal bile etmeyecekleri
bir yerde, önce polis gazına ve copuna,
şimdi de şiddetli hava koşullarına rağmen direniyorlar. Biliyoruz ki kadınlar
bir kez çıktıklarında evlerinden, canları
bir kere yanıp da baş kaldırdıklarında,
bu süreçten dönüşerek çıkacaklar ve bu
dönüşüm toplumsal hareketliliğin karakterine kadın direnişinin rengini katacak. Bizi de dönüştürecek bu süreçte feministler olarak tam yanlarında, onlara
destek vermeye devam edeceğiz.
feminist
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Annelik ve politika
Tartışma gerçekten çetrefil çünkü feminist bir açıdan kadınları biyolojik bir kadere tabi kılmayı kabullenmek ne kadar yanlışsa, kadınların anne olma potansiyellerini ve anne olduklarında yaşadıkları karmaşık deneyimleri inkar etmek de bir o kadar yanıltıcı olacaktır
Meltem Ahıska

B

ir süredir kadınların “anne”
olarak belirli politik konumlar aldığına ya da bu konumlara çağırıldığına tanık
oluyoruz. “Cumartesi anneleri”, “Barış
anneleri” ya da “Cuma anneleri” sözcülüğünü yaptıkları politikalardan bağımsız olarak anneliğin politize olma/
edilme biçimleri olarak düşünülebilir.
Öte yandan hatırlayacak olursak, geçtiğimiz dönemde iktidar partisi, sonuçta
barıştan çok şiddet üreten “açılım” söylemine “analar ağlamasın” ifadesiyle bir
dayanak bulmaya çalışmıştı. Annelik
ve politika arasındaki ilişki feminist bir
bakışla nasıl ele alınabilir? Bu konuda
feministlerin sözü, dahası anneliğe dayalı varolan politik biçimlerle ilişkisi ne
olabilir?
Anneliğin politik mobilizasyon şekillerini tartışmadan önce, annelik kimliğinin kendi başına oldukça tartışmalı
olduğunu söylemek bana önemli geliyor. Anneliği çok farklı ele alan feminist yaklaşımlar var. Bir yanda annelik
deneyiminin zenginleştirici, kadını güçlendirici yanına işaret eden feministler
olduğu gibi, öteki uçta kadınların üreme
yükünden kurtularak özgürleşeceğini
savunan feminist görüşler var bildiğimiz gibi. Bununla ilişkili olarak da “anneliğin” kadınlara özgü doğal ve özsel
bir yeti mi yoksa sadece kurgulanmış
toplumsal bir konum mu olduğu tartışması gündeme geliyor. O yüzden feminist açıdan en önemli sorunlardan biri
kadınlık ve annelik arasındaki ilişkinin
nasıl kurulacağı.
Tartışma gerçekten çetrefil çünkü
feminist bir açıdan kadınları biyolojik
bir kadere tabi kılmayı kabullenmek ne
kadar yanlışsa, kadınların anne olma
potansiyellerini ve anne olduklarında
yaşadıkları karmaşık deneyimleri inkar
etmek de bir o kadar yanıltıcı olacaktır.
Bildiğimiz gibi kadınlar için annelik
çok yaygın bir kimlik, dahası çok özdeşleşilen, sahiplenilen bir kimlik. Öte
yandan son derece baskıcı bir kimlik.
Annelik bir yandan toplumda kadınlığın
en kabul edilebilir hali; cinsel bir özne
olarak kadın son derece tehdit edici olduğu için annelik, tehditkâr kadın cin14
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selliğini bertaraf ederek, kadını cinsel
arzularından arınmış bir “anne” haline
getirerek evcilleştiriyor. “Düzen bozucu” kadınlar, “saygın” annelere dönüştürülüyorlar böylece. Ama bu söylem
her zaman iyi anne/kötü anne ayrımını
yaparak, kadınları bu eksen üzerinden
bölerek, onlara annelikle ilgili erişilmesi zor normallik biçimleri sunarak işliyor. Bu da, kadınları karşılıksız heveslerin, hüsranların, suçluluk duygularının
içine sürüklüyor. İyi anne-kötü anne
ayrımının ne denli baskıcı olabileceğini Deborah Connolly’nin ABD’de sığınakta yaşamak durumunda kalan evsiz
annelerle ilgili çalışmasında1 görüyoruz.
“Normal” ve “iyi” anneliği yaşamanın
hiçbir imkânına sahip olmayan bu kadınlar yine de “iyi anne” olamadıkları
için müthiş suçluluk duyguları altında
eziliyorlar; toplumsal sorunlar, kadınların bireysel seçimleri ve sorumluluklarıymış gibi gösteriliyor.
Bu noktada, Adrianne Rich’in bir
“kurum olarak annelik” ile bir “deneyim
olarak annelik”2 arasında yaptığı ayrım
tartışmamıza önemli bir perspektif sunabilir. Daha sonra Rich üzerine yazılan
feminist yorumlarda da “annelik” ile
“annelik etmek” arasındaki farka dikkat
çekilmiştir. Bu yaklaşımda vurgulanan
en önemli mesele şudur: Tek bir annelik
yoktur. Çocuğun hangi koşullar altında

nasıl doğurulduğu ve büyütüldüğü annelik deneyimlerini çok farklılaştıracaktır. Bu şartlar arasında toplumdaki sınıfsal farklılıkları, etnik farklılıkları, kabul
edilebilir aile modellerini, akrabalık ya
da farklı dayanışma ağlarını sayabiliriz. Ancak buna rağmen ve belki de tam
da bu farkları doğallaştırmak ve bireyselleştirmek için annelik, tüm farkların
ötesinde tek bir annelik ideali olarak
kurumlaştırılmıştır: fedakâr, digerkâm,
bilgili, çocuğunu her durumda korumaya and içmiş “iyi” anne.
Tarihsel olarak baktığımızda annelik, herhalde hiçbir zaman modern ulusal rejimler çerçevesinde olduğu kadar,
böylesine bütünlüklü, ideolojik ve hatta
politik bir kurumsal özellik kazanmamıştı. Öncelikle Batı dünyasında gelişen
ulusal rejimler anneliği yüce bir ideal
olarak kurumlaştırırken, aynı zamanda onu devletin ve patriyarkal iktidar
teknolojilerinin de nesnesi yaptı. İdeal
anneliği oluşturucu, öğretici teknikler
ve bilgiler, ideolojik propaganda, yasal
düzenlemeler ve piyasa değerleri evliliği ve aileyi ve onun içinde anne olarak kadını merkeze oturttular. Annelik
deneyimi içindeki farklılıklar, en başta
da sınıfsal, etnik farklılıklar silindi ve
annelik hakim ideolojilerin elinde bir
silah haline geldi. Batı dışı, ya da ona
bağımlı “modernleşme” bağlamlarında

ise benzer iktidar tekniklerinin yanı sıra
belirli bir annelik modeli, modernliğin
sembolü haline getirildi. Ancak görmek gerekir ki, bu tarihsel süreç aynı
zamanda anneliğin politikleşme sürecidir. Carole Pateman şöyle der: “Modern
ataerkilliğin gelişimi kadınlar için yeni
bir katılım biçimi oluşturarak, onları
biçimsel olarak vatandaşlığa dahil etti.
Ancak kadınlar erkeklerden farklı bir
şekilde vatandaşlığa alındılar; erkekler
politik kuramın öngördüğü “birey”ler ve
“vatandaş”lardı, kadınlarsa kendi özel
alanlarında, bağımlı bir konum üzerinden vatandaş sayıldılar ve hem ekonominin kamusal alanı olan sivil toplumdan hem de devletin genel vatandaşlık
çerçevesinden dışlandılar. Ancak bu, kadınların hiçbir politik katkısı, hiçbir politik görevi olmadığı anlamına gelmez.
Onların vatandaşlıktan dışlanmasındaki
mantık erkeklerden farklılıklarıydı, yani
onları yeni bir politik göreve çağıran
annelik kapasiteleriydi.”3 Annelik, milliyetçilik ideolojileri içinde kadınlara
önemli bir toplumsal ve politik görev
yükleyen bir statü verir, ancak bu statü
kamusal alanda erkeklerin yararlandığı
hakları varsaymadığı gibi, kadınları da
sınıfsal olarak böler. Özellikle üst sınıf
kadınların diğerlerine “normal” anneliği
öğretme girişimleri, bu yolla ulusal çerçevede yer edinmeleri bugün de örneklerini gördüğümüz bir durumdur.
Dolayısıyla bugün anneliğin politikleşmesinden söz ederken anneliğin daha
önceki ve hakim idelojiler ve pratikler
çerçevesinde politikleştirilme biçimlerini görmek gerekir. Anneliğin kurumlaşma tarihini ve kadınların bunun içindeki

deneyimlerini ve mücadelelerini tartışabilmemiz önemlidir.
Lorraine Bayard de Volo, annelikle
ilgili hakim değerleri sarsan makalesinde4, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları
sırasında ABD’de ve 1980 başlarında
Nikaragua’da, yani çok farklı ideolojik
bağlamlarda anneliğin politizasyonunu
tartışıyor. Bu bağlamlardaki ortak yanları yakalamak için anneliğin “askere
çağırılması” ya da “seferber edilmesi”
metaforunu kullanıyor. Birinci Dünya
Savaşı’na 1917’ye kadar katılmayan
ABD’de, önce savaşa karşı barışı savunan annelerin örgütlenmesini, daha
sonra savaşa katılındığında ise milli
görev olarak çocukları savaşa göndermeyi savunan anneleri görüyoruz. De
Volo, her iki durumda da farklı kişisel
annelik deneyimlerinin susturulduğunu, bir annelik kurumu tanımının hakim
olduğunu vurguluyor. Her iki durumda
da şiar aynı: “Anneler bencil olmamalı”. Öte yandan Nikaragua’da ise devrimci mücadelenin bir parçası olarak,
“kahramanların ve şehitlerin anneleri”
ortaya çıkıyor. Kucağında bebek, elinde silah anne imgelerine rastlanıyor.
Hatta politik konuşmalarda “vatansever
rahimler”den söz ediliyor. Çok farklı
politik bağlamlarda, kendini çocukları
üzerinden ideallere adayan kadınların
içine sokulduğu annelik tanımını sorunlu buluyor yazar. Siyasi bir seferberlikte
kadınlar, annelik yoluyla “delege edilmiş” özneler oluyorlar; kadınlar olarak
kendi deneyimlerinin politikasını yapamıyorlar.
Tüm bunlar ışığında bugünün
Türkiye’sinde annelik ve politika mese-

lesine nasıl bakabiliriz? Benim görüşüme göre, Cumartesi anneleri, anneliğin
tarihsel olarak şekillenmiş politik kapasitesini farklı bir şekilde sahiplenerek,
annelik idealinin sınıfsal ve etnik sınırlarını gösterdi. Çünkü bu anneler, “normal” anneler değildi, onlar kayıpların
anneleriydi, şiddetin birincil tanıklarıydı. Tam da bu yüzden onlara toplumun
saygın anneleri gibi değil, “teröristler,
bölücüler” olarak yaklaşıldı. Bugün
“analar ağlamasın” söylemi ise anneliğin politik potansiyelini kendi eksenine
çekip, annelik idealini yüceltirken kadınların deneyimlerini görünmez kılan,
onları dilsizleştiren, onlara “açılım” denen süreçte etkin bir rol biçmeyen bir
söylem.
Sonuçta şunu söyleyebiliriz, annelik
çatışmalı bir kimliktir, kadınlar için bir
mücadele alanıdır. Annelik deneyimi
ilkesel olarak kadınlığa ve kadınların
kurtuluşunu savunan feminizme ters
düşmez. Ama annelik deneyimleri çerçevesinde yapılacak mücadeleler her
daim bir kurum olarak anneliği ve onu
devşirmeye çalışan politikaları eleştirmeli; hakim kabullere karşı görünmez
kalan çatışmaları, farklı anne olma biçimlerini ve umutlarını gündeme getirmelidir. Dolayısıyla annelik politikalarını evdeki bakım sürecinden iş yerindeki
koşullara, militan bir anne olmaktan lezbiyen anne olma hakkına, çocukların aç
kalmasına olduğu kadar kaybedilmesine
ya da öldürülmesine karşı direnmeye
uzanan geniş bir alanda, deneyimlerimiz üzerinden birbirimizi dinleyerek
ve dayanışarak düşünebilmeliyiz.
______________________
1

Deborah Connolly, “Mythical Mothers
and Dichotomies of Good and Evil: Homeless Mothers in the United States,” Ideologies and Technologies of Motherhood: Race,
Class, Sexuality, Nationalism, der. Helena
Ragone and France Winddance Twine,
Routledge, 2000.
2
Adrienne Rich, Of Woman Born:
Motherhood as Experience and Institution,
W.W.Norton & Company, 1995.
3
Carole Pateman, “Equality, difference,
subordination: the politics of motherhood
and women’s citizenship,” Beyond Equality
and Difference: Citizenship, Feminist Politics, Female Subjectivity, der. Gisela Bock
and Susan James,Routledge, 1992.
4

Lorraine Bayard de Volo, “Drafting
Motherhood: A Comparative Analysis of
Maternal Mobilization in W.W.II and the Nicaraguan Revolution,” The Women and War
Reader, der. Jennifer Turpin,Lois Lorentzen,
NYU Press, 1998.
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Güzelliğin sınıfı

Konakta mı büyüdün, çok beyaz geldin bana
Modanın sınıfsal özgülüğünü akılda tutmak gerek ancak güzellik tiranlığının tüketimin karakterini bir malın tüketilebilmesi ve tüketilememesinden, bir malın iyisinin ve kötüsünün
tüketilmesine doğru kaydırdığını akılda tutalım

T

Gülnur Elçik

üketim kültüründe “tüketici,
önceki kuşakların hakim olduğu üretim bilgisinden yoksun
(Sharon Zukin, Richard Sennett)” olduğundan, tüketim süreci hızlanarak kolaylanmakla birlikte, bir ürünün
nitelikleri de duyularla değerlendiriliyor
artık (Richard Sennett). Bu arada klasik
ekonomistlerin, değişim değerini belirleyen şeyin ürün için harcanan emek
miktarı ve emek zamanı olduğu tespitini hatırlayalım. Oysa oldukça kısalan
üretim sürecine karşın, homojenliği görünmez kılma uğraşındaki marka, değişim değerinin belirleyicisi olacaktır. Bu,
Sombart’ın, temel ihtiyacı aşacak biçimde yapılan her türlü harcamayı kastederek, malların ziyan edilmesi olarak
tabir ettiği lüksün (e madem öyle, o zaman biz de “İhtiyacım var yeni bir ruja”
deriz) yaratım sürecidir. Hatta öyledir
ki, Sombart, daha iyi malların kullanımını dahi nitel lüks olarak nitelendirir.
Diyebiliriz ki, markalaşma süreci ile
lüks, olağanlaşmış, tüketimin ta kendisi
haline gelmiştir.
Faydanın değil ‘değer’in üretiminin
öne çıktığı markalaşma sürecinin sembolize ettiği ve esasen üretilenden ziyade
tüketilenin hâkim konumu oluşturduğu
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tüketim kültüründe beden, bu kültürün
sahnesidir. Bedenin meta haline gelmesi
olarak bu süreci Marks’ın meta fetişizmi tahlilini izleyerek başa alalım:
“Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda2 bir nesnedir ve taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu
gereksinmelerin niteliği, örneğin ister
mideden, ister hayalden çıkmış olsun,
bir şey değiştirmez.”
Mills’in özellikle kadın bedeninin
parçalanması üzerinden “bedenin kişiliksizleştirilmesi” olarak özetlediği bu
süreçte beden, modern olanın simgesi,
uygarlaşmanın emaresi olarak, kullanılan değil gösterilen bir şey olarak cisimleşir. (Bu duruma ilişkin güzellik konusunda verilebilecek örnek çok. Ama ben
en hoşuma gidenle, ringe çıkan boksörlerin çıplak sırtlarına reklam yazımıyla
–örneğin x nakliyat- süreci örneklemek
istiyorum.) Sonuç olarak (üretim sürecinde bedenin rolünün azalmasının da
etkisiyle) bedenin kullanımı, beden işçiliğinin ‘aşağı’ sınıfın işi olarak kabul
edilmesinde net olarak görüldüğü gibi
levhaya yapılan bir hakaret, onu yıpratan bir hamle olarak ayıplanır. “Çirkin
kadın yoktur bakımsız kadın vardır”
söylemi de, hem levhaya iyi bakılması
gerektiği, hem de güzelliğin artık “Allah vergisi” değil, kapitalizmin becerisi
olduğu vurgusuyla bu durumu açıklıyor.
Modayla ilişkiye geçiş düzeyi, güzelliğin, çekiciliğin sinyali olarak belirleyici
oluyor. Burada sadece bedene giyilen
giysilerin değil, bedenin parçalarının da
modanın konusu olabildiğini (saç kesimi, küçük göğüs vs..), modanın fetişizm
yaydığını ve fetişizm için gerekli olan
nesnenin bedenin bir parçası olması gerekmediğinden, herhangi bir nesnenin,
kadının bedeninin bir parçası yerine de
geçebildiğini (koklanan sutyenden memenin öpülmesine benzer bir zevkin
alınması vs…) hatırlayalım.
Bedensel çekiciliği belirleyen şeyin
moda ile girilen ilişki olduğu tespitine,
başka bir ifadeyle kapitalist bir tüketim
biçimi olarak moda ile girilen ilişkinin
bedeni “pornografikleştiren” bir girişimi
içerdiği iddiasına geri dönecek olursak;

geçenlerde bir toplantıda verdiğim bir
örneği burada da sunmak isterim: AK
Parti’ye yakın iki kadını ele alalım. Biri
modaya çok yanaşmayan Selma Kavaf,
diğeri modanın en kadim müşterisi Hayrünnisa Gül olsun. “Mevcut çekicilik
normları açısından değerlendirdiğimizde hangisi daha çekici bunulanacaktır?”
sorusuna sanıyorum ki çoğunluğun vereceği cevap ikincisi olacaktır. Bu açıdan çekicilikten uzak olma anlamında
modadan uzak olmanın başörtüsünden

Son dönemde gazeteler
krizin neredeyse bir tek güzellik sektörünü alt edemediğini yazdı. Çünkü cildinizi
parlak gösteren kremler
yoksa güzel sayılamazsınız
ve güzellik artık,
işini ve eşini kaybetmemek
anlamına da geliyor…
çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz (Bu söylediğim elbette başörtüsüne
bir karşı koyuş içermiyor). Kapitalizm,
bedeni, çoğunlukla onu cinselleştirerek
bedenselleştiriyor diyebiliriz.
Bütün bu örnekleri verirken, modanın sınıfsal özgülüğünü akılda tutmak
gerek ancak güzellik tiranlığının tüketimin karakterini bir malın tüketilebilmesi ve tüketilememesinden, bir malın iyisinin ve kötüsünün tüketilmesine doğru
kaydırdığını akılda tutalım. Misal şu
habere bakın; “Çantaya yatıracak binlerce doları olmayan Amerikalılar artık
lüks çantaları kiralıyor… ABD’de çanta kiralamayı başlatan www.bagborroworsteal.com (Çanta ödünç al ya da çal)
isimli site… Binlerce dolar değerindeki
çantalar yüzünden kendini yıpratan kadınları görüp, çantakoliklere yüzlerce
çanta sunabilecekleri bir site kurmak istemişler.” Ancak tüketimin niteliğindeki
bu farklılaşmanın sonuçlarının tüyler

DOSYA
ürpertici boyutlara ulaştığı örnekler çok
daha fazla. “Üçüncü dünya” pazarına
pompalanan kanserojen etkili beyazlatıcı ürünlerin etkilerinden (Bu konuda
özellikle Amina Mire’nin “The Emerging Skin-Whitening Industry” başlıklı
makalesinden bilgi alınabilinir) ve sağlık açısından riskli olan ucuz güzellik
ürünlerinin alıcılarının kimler olduğundan fazlaca söz etmeye gerek yok.
Buna karşın, güzellik “hırsının” yoğunluğunun ve bazı zaman niteliğinin

sınıflar arası kesin bir farklılık gösterdiğini eklemek gerek. Örneğin Atkini,
Braziel ve LeBesco’nun incelediğim
çalışmalarında şişmanlama korkusunun
orta sınıf beyaz Amerikalı genç kadınlarda çok daha yoğun olduğu vurgusu
yapılıyor. Mimi Nichter ise tersinden bir
ifadeyle Siyah genç kızlarda bedenleri
ile ilgili memnuniyet düzeyinin yüksek

İnsanlar da bizi yaptığımız iş ile değerlendiriyorlar, sanki yaptığımız iş gibi
biz de pismişiz gibi. Bazı gittiğim evlerde bana yemek verdiği tabağı mutfak
dolabına koymayan, iş yaptıktan sonra
banyoda duş almama izin vermeyen
çok hanım olmuştur… Biz ekmeğimizi
bedenimizden kazanıyoruz. Bedenim
sağlıklı olmazsa temizlik yapamam, temiz olmazsa evine gittiğim hanım beni
tutmaz, güzel ve bakımlı olmazsa her
şeyden önce ben mutlu olmam. Eskiden

içinin, kalbinin güzelliği yüzüne yansır
derlerdi. Şimdilerde hem kalbimiz hem
de yüzümüz güzel olduğu vakit kalbimiz de daha güzel oluyor…”( Ev temizliğine giden bir kadın işçi).
Gördüğünüz gibi, bu kadın işçi de
bedenini “güzel” tutmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü bedeninin çalışabilme kapasitesi işverence bu bedenin
‘güzelliği’ ölçüsünde değerlendirmeye
“Çirkin kadın yoktur, bakım- alınıyor. Burada şu notu eklemek isterim; kadın işçinin güzelliğe olan yaklasız kadın vardır” söylemi
şımını, bütünüyle buradaki anlatımı ile
–yaptığı iş çerçevesi ile- sınırılı olarak
de, hem levhaya iyi bakılma- değerlendirmek, pejoratif bir yaklaşım
olur. Ne ki, iş becerisinin ölçümü ansı gerektiği, hem de güzelli- lamında güzelliğe olan sınıfsal bakış
farklılığını sunmak açısından bu örneği
ğin artık “Allah vergisi”
seçtim.
Sonuç olarak bedenin sosyal sınıf
değil, kapitalizmin becerisi
farklılaşmasında yerleştiği kilit konum
(örneğin güzellik yarışmalarının “sınıf
olduğu vurgusuyla
atlamak” için en kestirme yol olarak
bu durumu açıklıyor
görülmesi) ve özellikle Baudrillard’ın
üzerinde durduğu gibi bedeni kullanım
olduğunu, kilo alma ile ilgili sohbetlerin
biçimleri (bacak bacak üstüne atma,
beyaz kızlar arasında çok yaygın oldubardağı tutma şekli vs…) dolayısıyla sığunu ortaya koyuyordu.
nıfsal eşitsizliklerin belli edilmesindeki
Aynı konuya bir alıntı ile devam ettemsili göz önünde bulundurulduğunda,
mek istiyorum:
tüketimin niteliğindeki değişimde bede“Ben temizlik işçisiyim, her zaman
nin rolünün etkinliği anlaşılabilir. Son
el alemin kiri, pisliği ile uğraşıyorum.
dönemde gazeteler krizin neredeyse bir

tek güzellik sektörünü alt edemediğini
yazdı.3 Çünkü cildinizi parlak gösteren
kremler yoksa güzel sayılamazsınız ve
güzellik artık, işini ve eşini kaybetmemek anlamına da geliyor… Yılda 40
milyon dolar olduğu söylenen cirosuyla4 diyet endüstrisinin doyurulması gerek (Okuduğum bir yazıda, “Amerikalılar şişmanladıkça diyet endüstrisi de
şişmanlıyor/şişiyor” diyordu. Bu ifade
diyet endüstrisinin para kazanma yöntemini çok iyi özetliyor.)
Yazıyı sonlandırırken tüm bu süreci
özetlemek üzere Zadie Smith’in son kitabından bir alıntıyı sizinle paylaşmak
istiyorum:
“ - …. Bu şehirdeki herkesin önünde
beni düşürdüğün duruma bak! Kocaman
siyah bir kadınla evlendin, bir yer cücesine kaçtın.
Şey aslına bakarsan ben ince bir
siyah kadınla evlendim. Elbette konumuzla bir ilgisi yok.
Allah kahretsin. Beni sözleşmeye uymamaktan dava etmek ister misin
Howard? Ürün, kullanma klavuzunda
belirtilmediği halde şişti mi diyeceksin!”
Dawn Atkins ed. (1998) Looking
Queer: Body Image and Identity in Lesbian, Bisexual, Gay and
Transgender Communities, New
York: Haworth
Aylin Nazlı, “Beden ve Tüketim: Tüketim Kültürü İçinde Kadın Bedenine
Bir Bakış”, Sivil Toplum, Sayı:2, No:8,
İstanbul, Aralık 2004, ss. 25–34.
Kathleen LeBesco, Revolting Bodies? The Struggle to Redefine Fat Identity, Amherst, MA:University of Massachusetts Press, 2004.
Sara Mills, Feminist Stylistics, London: Routledge, 1995.
Mimi Nichter, Fat Talks, Harvard
University Press, 2000.
Sevim Odabaş, “Modern Beden
Kültüründe Güzellik Salonlarının Yeri:
Ankara Örneği”, Toplum ve Bilim, sayı:
104, 2005.
Zadie Smith, Güzellik Üstüne, Çev:
Berna Kılınçer, Everest Yayınları, Şubat
2007.
Werner Sombart, Aşk Lüks Kapitalizm, Bilim ve Sanat, Çev: Necati Aça,
1998.
_____________________
Örn için bkz “Ekonomik kriz güzellik hırsını
alt edemedi”, Radikal, 14/01/2009
2
Vurgu bana ait.
3
Örn için bkz “Ekonomik kriz güzellik hırsını
alt edemedi”, Radikal, 14/01/2009
4
“The Diet Industry: A Big Fat Lie”, (http://
www.businessweek.com/debateroom/archives/2008/01/the_diet_indust.htm).
1
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Sığınaklar Kurultayında sığınamamak

DOSYA

Farklılıklarımız birlikte politika yapabilmek, yayana durabilmek, birlikte mücadele geliştirebilmek bizim için kuşkusuz ki çok önemli ve gerekli. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz güç
birlikteliğinin, kazanımlarımızın kıymetinin farkında olmak gerektiğine inanıyoruz
Evrim Ünaldı
Özlem Şimşek

H

ep bizim gittiğimiz ışıltılı şehrin kadınları bu
sefer Çukurova topraklarına Kadın Sığınakları
Kurultayı’na geliyorlardı. Mutluyduk.
Kurultayın il günü katılan kurumlar/örgütler tebliğlerini sundular. Kurultay’a
Aydın, Ankara, Antalya, Adana, Bursa,
Denizli, Çanakkale, Ergani, Diyarbakır,
Nevşehir, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Samsun, Batman, Konya, Kocaeli,
Isparta, Muş, Kayseri, Kırıkkale, Van,
Erciş, İzmir, İstanbul ve Manisa’dan
kadın kurumları. bunlar dışında Ankara, Denizli, Eskişehir, Gaziantep,
Samsun, Konya, Kocaeli Kayseri, İzmir, İstanbul ve Manisa’dan SÇHEK
katıldı. Daha önceleri avukat, feminist
olarak katıldığımız, izlediğimiz kurultaya ilk kez Sosyalist Feminist Kolektif olarak katılacağımızdan ve haksız
tahrik konulu sunum yapacağımızdan
da heyecanlıydık. Sunumu yapacak
olan Songül daha da heyecanlıydı.
Sığınaklar Kurultayı’nın Adana’da
yapılıyor olması, bizim için güzel bir
şanstı. Sığınaklar Kurultayı’nı önemsiyorduk, bazılarımızın ilk kurultay deneyimi olacaktı. Kurultay bileşenleri
içinde, kendisine feminist diyen pek çok
kadının feminizm anlayışında farklılıklar vardı, bu daha önceki kurultaylarda pek çok gerilime de neden olmuştu.
Ancak tüm farklılıklarımızla bir arada
olmayı, kadınların; erkek, devlet şiddetine karşı mücadele ederken birlikte
hareket etmesini çok önemsiyorduk.
Akşam üzeri Kurultay yemeği için
yola çıkmadan önce, DTP ‘nin kapatılma haberini endişeyle hep birlikte
televizyondan izledik. Bölgeden gelen
kadınların yemeğe katılmayacağını, ertesi gün Kurultay’dan ayrılacaklarını
ve bu kararlarını Kurultay’a bildireceklerini de aynı gece öğrendik. Kararın
ilk olumsuz sonucuydu bu bize göre,
orada savaşı, şiddeti birebir yaşayan
kadınların dertlerini, bakış açılarını,
yaşadıklarını, deneyimlerini dinleme,
konuşma, paylaşma şansımızı kaybetmiştik. Yemekte kararın etkilerini, olabilecekleri, bölgeye dönecek kadınlara
18
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destek olmamızın gerekliliğini konuştuk, moralimizde bozulmuştu doğrusu.
Cumartesi sabahı kadınlar kürsü alarak
Kurultay’dan ayrılmak zorunda olduklarını, bu süreçte ailelerinin, arkadaşlarının yanında olmak istediklerini, bunun
Kurultay’ı protesto etmek anlamına
gelmediğini, yüreklerinin ve akıllarının
burada kalacağını ve üzgün olduklarını söylerken, salonda sesler başladı.
Hemen arkasından Hasbiye söz alarak

Farklılıklarımızla yan yana
durmak, ortak söz üretmek;
önemli ve çok kıymetli bir
deneyim. 12 yıllık süreçte bu
konuda zorluklar yaşadığımız da oldu.
Bu noktada geliştirdiğimiz
feminist yöntemler kurultayın kazanımları arasında
giden kadınlar ile dayanışmasını ifade
etmek istediğinde ise yerlerinden ayağa kalkarak bağıran, masalara vuran,
mikrofonu kapatmak isteyen kadınların

tepkisi hepimizi başka bir şoka soktu.
Yaşanan şiddet ve ayrımcılık konuşulup
tüketilmeden atölyelere geçemeyeceğimizi ifade ettik, Morçatı bu durumun
konuşulmasına dair bir öneride bulundu. Konuşma süreci de bizi hırpalayan
başka bir süreç oldu. Çünkü konuşurken kullanılan dil, izlenen yol feminist
bir zeminde değildi çoğu zaman. Ayrıca çok kadının söz almaması, dahası
şiddet ortamı yaratan kadınların çok az
konuşması, konuşmaları tıkadı. Olayın
etkisiyle yaşadıklarımız ayrı, sürüp giden konuşmalar ayrı, giderek kendimizi
daha da kötü hissettik. Ne kadar yaşadıklarımız üzerine konuşmaya çalışsak
da, sadece biz söz alıp kendimizi ifade
ediyorduk, masalara vuranlardan, bağıranlardan çok azı konuşuyordu yaşadıklarımız üzerine, salonun genelinde
de bir paylaşma halinden çok suskunluk
hakimdi. Morçatı’nın ikinci önerisi altı
ay sonra kurultay bileşenleriyle “şiddet,
ırkçılık, ayrımcılık” konulu bir ara kurultay düzenlemekti. Bu öneri çok anlamlıydı, kurultayın yapılması için her
türlü desteği vereceğimizi belirttik.
Yaşadıklarımızı aşamadığımızdan,
bu şekilde atölyelere katılamayacağımıza karar verdik. Yapılan konuşmalar sonrasında Morçatı, Amargi, İzmir
ÇHD, VAKAD, kurultaya bağımsız
katılan Berna EKAL ve SFK atölyelere
katılmayacağını açıklayarak, yapılacak

DOSYA
atölyeler için yol verdik. Atölyelere katılmamamız kendimizi yaşadıklarımızı
aşamamızdandı, bunun Kurultay’ı terkettiğimiz anlamına gelmediğini özellikle belirttik. Sonrasında Esmeray’ın oyununu hep birlikte izleyip, Kurultay’ın
yemeğine katıldık.
Atölyelerden çekilmemizin gerektiği
yönünde fikrimi söylerken, bu kararın
olmazsa olmazından emindim. Ama gönül isterdi ki bütün atölyelerde olalım,
deneyimlerimizi paylaşalım, öğrenelim
ve üretelim, neticede “erkek şiddetine”
karşı mücadele edelim.
Bir kurultay organize etmenin ne kadar zor olduğu açık. Kurultay katılımcısı olarak organizasyonda hemen hemen
hiç sorun yaşamadık. Kurultay organizasyonu için AKDAM’ın emeğini özellikle belirtmeliyiz.
Kurultay’ın başladığı günden itibaren Morçatılı arkadaşlarımızla birlikte
geçirdiğimiz süreçte kadın dayanışmasının önemini bir kez daha anladık.

12. Sığınaklar ve Da(ya)nışma
Merkezleri Kurultayı ile ilgili bizler de
değerlendirmemizi ve geleceğe yönelik önerilerimizi sizlerle paylaşmak
istiyoruz. Öncelikle 12. Kurultayda ev
sahipliği yapan  AKDAM’lı arkadaşlarımıza teşekkür etmek isteriz.
Sığınaklar ve Dayanışma Merkezleri Kurultayını; aile içinde kadına
yönelik erkek şiddeti ile mücadeleyi
merkezine alan kadın yapılarının, inisiyatiflerinin, ortak politika yapma, deneyim paylaşma ve farkındalık geliştirme mekanizmalarından biri olarak
görüyoruz. Uzun yıllardır bu alanda
feminist politika yapan bizler için bu
vazgeçilemez bir zemindir. Bu zeminde farklılıklarımız birlikte politika yapabilmek, yayana durabilmek, birlikte
mücadele geliştirebilmek bizim için
kuşkusuz ki çok önemli ve gerekli.
Uzun yıllardır hep birlikte kurduğumuz
ve sürdürdüğümüz bu güç birlikteliğinin, kazanımlarımızın kıymetinin farkında olmak gerektiğine inanıyoruz.
Kurultayın gücü, kadın hareketinin
sığınak ve danışma merkezi politikalarına dair güncel mücadele perspektiflerini ortaya koyabilmesi ve bu politikalarla bir güç odağı haline gelme
çabasından ileri geliyor.
Feminist kadınlar olarak patriyarkaya karşı mücadele ederken ortaklıklarımızla bir arada olmanın önemini
her zaman vurguluyoruz. Farklılıklarımızla yan yana durmak, ortak söz
üretmek; önemli ve çok kıymetli bir
deneyim. 12 yıllık süreçte bu konuda zorluklar yaşadığımız da oldu. Bu
noktada geliştirdiğimiz feminist yöntemler kurultayın kazanımları arasın-

Adana Sosyalist Feminist Kolektifli kadınlar olarak Morçatı’yı daha yakından
tanıma fırsatı bulduk. Kurultay günlerinin gecelerinde Morçatılı kadınlar ile
birlikte geçirdiğimiz saatler hafızaları-

da.

Birlikte politika yaptığımız Kürt kadınların tartışmaya açmak istedikleri,
birlikte politika yapma çabası gösterdikleri konularla ilgili tartışma konuları
açılmakta. Bu tartışmaların yürütülmesinde ortaya konulan kimi tutum
ve davranışların engelleyici, dışlayıcı,
dayatmacı noktalara vardığını, hatta
zaman zaman şiddette kadar ulaştığını düşünmekteyiz. Konu ne olursa
olsun birbirimizin deneyimlerini görmeyen böyle bir anlayış ve yaklaşımın birlikte üretmeyi hedeflediğimiz
feminist politikanın sözünü, eylemini ve dilini yeniden kurmaya olanak
sağlamayacağını düşünüyoruz. Mor
Çatı ve başka birçok kadın örgütüne
göre de Kürt kadınların yaşadığı ayrımcılığın, ırkçılığın sorgulanması,
buna karşı mücadele, feminizmin olmazsa olmazları arasında. Kurultaylarda bunun yeniden üretilme ihtimalini görmek bizim kabul edebileceğimiz
bir tutum değil.
12 Kurultayda ne yazık ki bu yeniden üretimi bir kez daha gördük.
DTP’nin tam da o gün kapatılması
üzerine DİKASUM, SELİS, Nusaybin
Kadın Derneği gibi kurumlar evlerine dönmek, yakınlarının yanlarında
olmak istediklerini söylediler, kurultaydan ayrıldılar. Bu durum arkadaşlarımızla söz ve deneyim paylaşamamamıza neden oldu. Daha sonra
giden arkadaşlarla dayanışma amaçlı
bir konuşma yapılmak istendiğinde
masalara vurularak ve bağırılıp söz
kesilmeye çalışılarak, kurultayda şiddet ve ayrımcılık uygulandı. Biz de
bu durumu konuşmak istediğimizi, bu

mızda gülümseyerek hatırlayacağımız
anılar bıraktı. Bir dahaki Sığınaklar
Kurultay’ında “sığınaksız” bir dünya
için buluşmak, şiddetsiz ve güzel hatıralarla ayrılmak dileğiyle...

konuda bir mutabakat sağlanmadan,
atölye yapmamızın anlamsız olacağını belirttik. Birçoğumuzun gönüllüsü
olduğumuz, çalıştığımız kuruluşlara
başvuran, şiddet yasamış kadınlarla
görüştüğü, destek verdiği düşünülürse, bir kadının diğerine karşı uyguladığı bu şiddeti konuşmak, bizim için
ilkesel bir konuydu. Yaşanan şeyin
açılmasının, sadece üslup açısından
değil anlayış açısından önemli olduğunu, konuşmaların bu yönde derinleşmesinin hem konuşanın yüz yüze
kaldığı tepki acısından, hem de kendi
ayrımcı tutumlarımızı sorgulayabilmek acısından ertelenemeyecek derecede önemli olduğunu vurguladık.  
Ancak kurultayda konuyu yeterince tartışamadığımızı, derinleşemediğimizi gördük. Belki de birçok kadın
kendi tutumuyla yüzleşmeye hazır
değildi, bilemiyoruz. Bu nedenle önerimiz “Feminist ilkeler ve ayrımcılık”
la ilgili kurultay ana bileşenleri ile bir
ara kurultay yapılması oldu. Amacımız böylesi bir topluluğun çalışmasını engellemek, etkisizleştirmek vb
değildi….
Kadına yönelik erkek şiddetine
karşı ortak mücadele yürütme ve feminist politikalar üretme çabasında
olan bizlerin, cinsiyetçi ayrımcılıkla
birlikte, farklı ayrımcılık ve ezilme biçimlerini yok sayamayız. Bu tartışmaları tali tartışmalar olarak görmüyoruz. Ayrımcılığın üstünü örtmenin, kenarından dolaşmanın, yok saymanın,
kadınlar için dönüştürücü devrimci
değil, egemenin tekrarladığı ve kadınların aleyhine işleyen bir davranış
olduğunu düşünüyoruz.__
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25 Kasım’da erkek - devlet
şiddetine karşı sokaklardaydık
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Eskişehir

Adana

Kadın Emeği Kolektifi, Sosyalist Feminist Kolektif, Demokratik Özgür Kadın Hareketi ve
bazı sosyalist grup ve partilerden kadınların oluşturduğu Adana Kadın Platformu, 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinliklerinde
bir araya geldi. 25 Kasım, henüz
kadın olmadan çocuk yaşta havan topluyla öldürülen Ceylan
ÖNKOL’a ithaf edildi.
25 Kasım eylemleri, saat
14:00’de Adana Eczacılar Odası
salonunda yapılan bir etkinlikle
başladı. Geçtiğimiz yıl öldürülen
kadınların isimlerinin pankarta
yazılarak salonda sergilendiği
etkinlikte, Sosyalist Feminist
Kolektif adına Aysel KILIÇ,
kadına yönelik şiddete dair bir

sunum yaptı. “Fiziksel, cinsel,
ekonomik şiddetin kadınlar tarafından içselleştirildiği” belirtilen sunumda, farkındalık yaratmak amacıyla şiddetin farklı
biçimlerine vurgu yapıldı. Kriz
ve savaş dönemlerinin kadını
daha çok etkilediği, kadınların
maruz kaldığı şiddetin daha da
arttığına dikkat çekilen sunumun
ardından, şiir ve müzik dinletisi
gerçekleştirildi.
25 Kasım akşamı ise Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’nun
önünde toplanan kadınlar meşalelerle Kültür Sokağa kadar yürüdüler. Adana Kadın Platformu
adına basın açıklamasının okunduğu eylemde, “Kadınlar Artık
Susmayacak” , “Yaşasın Kadın
Dayanışması”, “Kadına Yönelik
Şiddete Son” sloganları atıldı.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü’nde sokaklardaydı. Saat 15:00 de Kızılay İş Merkezi önünde buluşan kadınlar, Adalar Porsuk
Bulvarı’na kadar yürüdü. ‘Şiddete karşı susma, kadınlar
örgütlü mücadeleye’ pankartı eşliğinde bayraksız, flamasız olarak sloganlar ve dövizler eşliğinde eylemlerini
gerçekleştiren kadınlar, eylem sırasında “Kimsenin namusu olmayacağız”, “Kadına yönelik şiddete son”, “Kadınlar artık susmayacaklar”, “Jin jiyan azadi”, “Yaşasın
kadın dayanışması”, “Vardık varız var olacağız” sloganları attı.
Yürüyüş sonrası okunan basın açıklamasında “25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Ve Dayanışma Günü’nde biz kadınlar, kadına yönelik şiddeti görünür kılmak ve esas olarak yok etmek
için haykırıyoruz! Kadınları başörtülü ve başörtüsüz
olarak ikiye ayırmaya çalışan, bedenimize, kıyafetimize
karışan erkek egemenliğine karşı inancımızı da düşüncelerimizi de istediğimiz gibi yaşama hakkına sahip olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz… Bizler Eskişehir
Demokratik Kadın Platformunda mücadele ve dayanışma inancının bir araya getirdiği kadınlar olarak kadına
yönelik her türlü şiddet ve ayrımcı uygulamaya karşı çıkıyoruz” denildi.

İzmir

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, İzmir’de
faaliyet gösteren Amargi,
BKİ, Halkevci kadınlar, DÖKH, EKD, SFK,
İKDD ile bazı siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinden
yaklaşık 300 kadının katılımıyla gerçekleştirildi.
Kemeraltı
girişinde
başlayan eylemde, günün
anlamına dair talepler
haykırıldı. Eylem sonra20
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sı vapur iskelesine yürüyen kadınlar, bir süredir
İzmir’de devam eden
ulaşım zamlarına hayır
kampanyasına
destek
amaçlı turnikilerden ücretsiz geçerek Karşıyaka
vapuruna bindiler. Çevredeki kadın ve erkeklerin
yoğun ilgi gösterdiği eylemin devamında, Karşıyaka çarşısında bekleyen
kadınlarla
buluşularak
çarşının sonuna kadar bir
yürüyüş yapıldı. Yürüyüş
basın açıklamasıyla sona
erdi.
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Ankara

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü’ne yönelik Ankara’da eylemlilikler yaklaşık bir hafta öncesinden başlatıldı. Feministbiz’in 20 ve 21 Kasım’da
barlarda taciz ve tecavüze karşı Tunalı

ve Sakarya’daki barların bulunduğu sokaklarda düzenlediği yürüyüş sonrasında, 22 Kasım’dan başlayarak Yüksel
Caddesi’nde Ankara Kadın Platformu ve
Feminist-Biz’in ortak standlar açıldı.
Bu yıl Ankara’da eylem gününe ise;
polis şiddeti ve baskısı damga vurdu.

Tüm kadın örgütleri; liseli, sendikalı, siyasi partili, Kürt ve feminist örgütlerden
kadınlar, travesti, transseksüel ve lezbiyenler saat 12:00’de YKM önünde buluşarak Yüksel Caddesi’ne yürümek için
toplandılar. Ancak polis yürüyüşe geçit
vermedi.Bundan sonra yaklaşık 4 saat
boyunca ne polis şiddeti ne de kadın direnci durdu. Kadınlar polisin biber gazlı
müdahalesinden sonra oturma eylemi ile
yürüyüş başlayana kadar alanı terk etmeyeceklerini kararlı bir biçimde ifade ettiler. Saatler süren pazarlıklar ve bitmek
bilmeyen polis şiddeti karşısında kadınlar ne polisin önerilerini kabul etti ne de
alanı terk etti. Saatler geçtikten sonra eylemin ayrı gruplara ayrılarak Yüksel’de
buluşulması şeklinde sona ereceği duyuruldu. Polisin her türlü engeline ve şiddetine, fiili yürüyüş sırasında korteji ayırma
çabalarına rağmen kararlılıkla mücadele
eden kadınlar Yüksel Caddesi’ne girdiğinde ise, yorgun ancak coşkuyla şu şekilde haykırıyordu: İşte Yüksel İşte Kadınlar! Burada yapılan Türkçe ve Kürtçe
Basın Açıklamalarının ardından şarkılar,
türküler ve halaylar eşliğinde eylem son
buldu.

İstanbul

Bu 25 Kasım’da da erkek-devlet şiddetinin, süregiden kadın cinayetlerinin uzun
listesiyle toplanmaya başladık. Toplantılar esnasında Serdar Turgut’un Rojin’e
yönelik sözlü cinsel tacizini protesto eylemini de örgütledik. Toplantıların geleneksel bileşimi içinde feministler, Kürt
kadın hareketi, sendikalardan kadınlar,
kadın grupları ve sosyalist partilerin kadın örgütlenmeleri vardı.
Özellikle 2008 yılında İstanbul’daki
25 Kasım eylemlerine yönelen polis müdahalesi nedeniyle, bu yıl kapsamlı bir
hazırlık başlamıştı. Ancak sosyalist partilerden birinin kadın örgütlenmesi adına
gelen arkadaşın kendi parti bayraklarını
açmak istediklerini belirterek başlattıkları tartışma platformun önünde ciddi bir
engel oluşturdu. Bu tartışmayla birlikte
yıllardır bir araya gelen kadınların ve
örgütlerin sil baştan mor rengin kullanımına itirazları, 25 Kasım’ın politik içeriğinden çok feministlerin görünürlüğünün
engellenmesine önem verildiğini ortaya
çıkardı.
Uzun tartışmaların ardından grupların imzalarını içeren döviz, pankart ve
bayrak taşımamak konusunda anlaşan
kadınlar yeni bir platform oluşturarak 25
Kasım hazırlıklarını yaptılar. Öncesindeki gülerde İstanbul’un değişik yerlerin-

de kadınlara yönelik şiddeti teşhir eden
sokak sergileri açıldı. 25 Kasım günü de
erkek şiddetine, devletin kadınlara yönelen erkek egemen şiddete karşı Taksim
tramvay durağında bir saatlik eyleme
başladı. Ardından dövizler ve pankartlarla oluşturulan kadın zinciri Mis Sokak
önünde yine bir saat boyunca sloganlarını ve şarkılarını dillendirdi.
Saat 18’de Galatasaray lisesi önüne
gelen zincir okunan basın açıklaması,
söylenen şarkılar ve erkek şiddetine karşı
kadın dayanışmasını gösteren halayların
ardından Taksim’e doğru geri yürürken
dağıldı.
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Yargının cinsiyeti erkek!
Kapalı olmasıyla ilişkili olarak kadına yönelik şiddetin her yönünün yaşandığı bir birliktir
aile. Yaşananlar içeride kalır, dışarıya yansıtılmaz. Yargı sistemi de aileyi bu açıdan değerlendirir. Özel alanlara karışmaz
bırakılan kadın değil ama kendine bakamayan erkek “mağdur” sayıldı. Erkeğin
ihtiyaçlarının kadınlar tarafından görülmesi zorunluluk olarak nitelendi ve erkeğin hakkı üstün tutuldu.
Toplum genelinde kabul gören kadınlık ve erkeklik rolleri, namus gibi
kavramlar, erkeğin haklarının korunmasında sigorta işlevi görür. Kadına
yönelik şiddetin meşruiyet aracı olarak
karşımıza çıkar. Tayt girmişti, çevresine
bakınıyordu, eteği kısaydı gibi nedenlerle şiddet uygulayan erkekler, yine aynı
nedenlerle ceza indirimi alabiliyorlar.

lecek kadında olması gereken bir özellik
olarak nitelendiriliyor.
2009 Kasım ayında Bolu’da görüoplumsal yaşamın her alanınlen,
basında “bekaret davası” olarak
da bizler, patriyarkal erkin alçıkan örneği hatırlayalım. Yeni evlenen
tında eziliyoruz. Sınıfsal nitekoca ilk gece eşinin bakire olmadığını
liklerden bağımsız olarak her
söyleyerek evlilik iptali için mahkebirimiz bu ezilmişliği farklı (kimi zaman
meye başvurdu. Bunun üzerine kadın
aynı) yaşıyor ya da algılıyoruz. Bedenin
üniversite hastanesinden bekaret raporu
dayakla, tecavüzle, emekle tahakküm
alarak eşine boşanma davası açtı. Bolu
altına alınması; emeğin karşılıksız veaile mahkemesi kadının talebini haklı
rilmesi; işgücünün ucuza karşılanması,
gördü. Erkek eş, temyiz için yargıtaya
görece niteliksiz kabul edilmesi; düşünbaşvurduğunda ise bir çok kesimin tepsel varlığın hiçe sayılması gibi durumlakisini çeken bir karar alındı. Yargıtay,
ra aşinayız.
oy çokluğu ile erkeğin lehinHerkesin eşit kabul edildiği
de karar vererek evlilik iptali
kanunlar sözkonusu olduğunda
talebini onayladı. Gerekçede
da aynı ayrımcılıkla karşı karbekaretin kadında bulunması
şıya kalıyoruz. Çünkü toplumgereken bir vasıf olması ve
sal ve tarihsel süreçler içerisinkadının bu vasfa sahip olmade kadının içinde bulunduğu
ması belirtildi. Hastaneden
koşulları göz ardı eden ayaklar
alınan rapor değil, erkeğin beüzerine oturtulmuş bir hukuk
yanı esas alındı. Sonuçta evlisistemine tabiiyiz.
liğin iptali onaylanarak kadın,
Anaerkil toplum yapısından
malların paylaşımı ve miras
ataerkil düzene geçiş, toplum
hakkından mahrum bırakıldı.
yönetimi anlamında da yeni bir
Yani erkeği koruyan kanunlar
düzeni beraberinde getirdi. Kabir kere daha kadının mağdudın evin içine, aileye hapsedildi
riyeti yönünde çalıştırıldı.
ve aile de mahremiyet bölgesi
Yargının “erkek” olduğu
ilan edildi.
ve
dolayısıyla
kadın haklarını
Kapalı olmasıyla ilişkili olagaranti altına alma anlamında
rak kadına yönelik şiddetin her
birçok yanlışlık ve yetersizlik
yönünün yaşandığı bir birliktir
barındırdığı su götürmez bir
aile. Yaşananlar içeride kalır,
gerçek. Ancak yapısı itibariydışarıya yansıtılmaz. Yargı sisle toplumun geneli tarafından
temi de aileyi bu açıdan değerKadınlar, bakire olmadığı için erkek akra- kabul gören bir gerçek değil
lendirir. Özel alanlara karışmaz.
henüz. Kadın mücadeleleErkeğin bireysel hakları üstünbaları, sevgilisi ya da eşi tarafından öldürü- ri sayesinde kazanılmış bazı
dür ve bu üstünlük her alanda
korunur.
lüyor, terk ediliyor. Hatta yargı sisteminde haklar olmasına karşın toplumsal cinsiyet dogması yıkılAncak geçtiğimiz aylarda
Erzurum’da sonuçlanan boşan- bakirelik, evlenilecek kadında olması gere- madıkça erkeğin tahakkümü
yargıda olduğu gibi her alanma davası, bu kadarına da pes!
da hep karşımıza çıkacaktır.
ken
bir
özellik
olarak
nitelendiriliyor
dedirtecek türden. Eşiyle ayrılFakat görünür olduğu ölçüde
dıktan sonra, evdeki düzeni bofarkındalık artar ve toplumun
zulduğu, temizlik gibi işlerden
Dolayısıyla
kadınların
özgürce
giyinegenelinde
yanlışlıklar da görülmeye
yoksun kaldığı ve yeni düzen kurmanın
meyeceği, bakınamayacağı, konuşamabaşlar. İşte burada biz feministlere bükülfet getireceği gerekçesiyle karısına
yacağı yasalarca da kabul görülmüş oluyük görevler düşüyor. Erkek egemen
nafaka davası açan eski koca, hakim tayor.
Tecavüze
uğrayan
kadın,
erkeğin
toplumun dayatmalarına karşı bir arada
rafından haklı bulundu. Mahkeme, iki
ceza
almaması
için
tecavüzcüsüyle
evolup, sesimizi yükseltmeliyiz. Davaları
çocuklarının velayetini de alan Betül
lendirilebiliyor. Kadınlar, bakire olmatakip etmeye devam edip, bu ideolojiyi
Özonur’un, ayda 60 TL nafaka ödemedığı için erkek akrabaları, sevgilisi ya da
deşifre etmeliyiz. “hak” diye yutturulan
sine karar verdi. Memur maaşıyla çoeşi
tarafından
öldürülüyor,
terk
ediliyor.
mağduriyetimizi ancak bizler, birlikte
cuklarının bakımını üstlenen, bir de eski
Hatta yargı sisteminde bakirelik, evlenigörünür kılabiliriz.
kocasının geçimini sağlamaya mahkum

T
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Kadın cinayetleri politiktir!
Bu sayımızın dosyasında kadın cinayetlerini “politik cinayetler” olarak gördüğümüzü bir kez daha dile getirdik. Ve bu yargımızın gerekçelerini ortaya koymaya çalıştık.Herşeyden önce, bize göre şiddet, öznesi belirsiz,cinsiyetsiz
bir olgu değil. Ne de kadınlara karşi şiddete başvuranlar bunu sapık, hasta,
eğitimsiz oldukları için yapıyorlar...Kadınlara yönelik şiddet, düpedüz “ erkek
şiddeti” : Patriyarkal / erkek egemen sistemi ayakta tutan mekanizmaların
başlıcası. Kadın cinayetleri, bu sistem içinde kadınların bedenleri, cinsellikleri, kimlikleri, emekleri, hayatları erkeklerin tasarrufunda olduğu için bu
kadar yaygın. Ve mahkemelerde, karakollarda, yasalarda kendisine bu kadar güçlü dayanaklar bulabiliyor. Erkek şiddeti, dayaktan, tacizden, tecavüzden, intihar ettirmeden geçerek kadın cinayetlerinde doruğuna ulaşıyor.
Dosyamızda yer alan yazıların bir bölümü kadın cinayetlerinin politik niteliğini ortaya koyarken, bir bölümü de bunun çeşitli kurumlar tarafından nasıl
desteklendiğine, çeşitli egemenlik biçimleri ile nasıl eklemlendiğine açıklık
getiriyor.
Dosyamızda ayrıca erkek şiddetine karşı çeşitli mücadele biçimleri ile ilgili
yazılar ve bu şiddete dair tanıklıklar da bulabilirsiniz.
feminist
politika
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Şiddet değil, erkek şiddeti

DOSYA

Şiddetin nedeni; ruhsal hastalık, kötülük, yoksulluk, en çok da eğitim eksikliği olarak izah
ediliyor. Oysa erkek şiddetinin kökeninde patriyarka/erkek egemen sistem ve erkeklerin
bundan sağladığı maddi çıkarlar yatıyor
O. Meriç Eyüboğlu

D

ört yanımızı ölümler, tecavüzler, tacizler, intiharlar
kaplamış durumda. Şiddet
üstümüze üstümüze geliyor,
neredeyse hepimizde/tüm kadınlarda bir
köşeye sıkışmışlık duygusu bırakmayı
sürdürüyor.
“Şiddet” medyanın, pek çok sivil
toplum kuruluşunun, siyasi partilerin,
toplumun pek çok kesiminin de “ilgi
odağı” haline geldi. Bu nedenle de son
yıllarda kim tarafından uygulandığı (faili) ve mağduru belli olmayan bir soyut
şiddet tasavvuru ile karşı karşıya kaldık.
Kampanyalar birbirini izliyor ama öznesi kadınlar, faili erkekler değil, bütün
toplum. Şiddeti yaratan, uygulayan, sürdüren erkeklere neredeyse söz söylenmiyor.
Oysa söz konusu olan şiddet değil,
erkek şiddeti.
Şiddet evde, ailede, “sıcak yuva” da
erkeklerin tekelinde. Bunu meşrulaştıran, buna kılıf olansa öncelikle AİLE.
Bu yüzden kadınlar sadece ev içi şiddete, en azından yakın akrabaların bilgisi
ve sessiz “onayı” ile yıllarca sistematik
olarak uğruyor, hatta öldürülüyor.
Ama ‘kadına yönelik erkek şiddeti’ sadece evde, ailede yani özel alanda
değil, yaşamın her alanında, çeşitli yüzlerle karşımıza çıkıyor. Bazen sevgilinin
tecavüzü, eski bir kocanın “intikamı”
olurken, bazen ustabaşının elle sarkıntılığı, siyasal bir partide “şef”in tacizi,
arkadaşınla gittiğin bir kafede garsonların veya lise öğretmeninin tecavüzü
olabiliyor…
Gözaltında veya cezaevinde “politik
suçlu” ve Kürt kadın olmaksa; çoğu zaman erkek şiddetinin katmerlisini (devlet şiddeti ile de kol kola girerek) yaşamak demek.
Ama medya, yasalar, devlet büyüklerinin ağzından düşürmediği (soyut) şiddetin nedeni; ruhsal hastalık, kötülük,
yoksulluk, en çok da eğitim eksikliği
olarak izah ediliyor. Oysa erkek şiddetinin kökeninde patriyarka/erkek egemen
sistem ve erkeklerin bundan sağladığı
maddi çıkarlar yatıyor. Bu nedenle erkeklerin şiddetten vazgeçmesi bir eğitim
sorunu değil, olsa olsa ayrıcalıklarının
elinden alınması sorunu olabilir.
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Bu nedenle erkek şiddetine karşı feminist mücadelenin yolu, sadece şiddeti
farkettirmekten (moda deyimle farkındalık yaratmaktan) değil, illa ki yıkıcı
ve radikal bir mücadeleden geçiyor. (Bu
isyanın içinde “aile”ye ayrı bir yer açmalı ve her zamankinden daha çok ve
yüksek sesle sorgulamalıyız diye düşünüyorum.)
Kadın cinayetlerine ilişkin yürüttüğümüz mücadele de, bu toplamın bir
parçası olarak değerlendirilmeli.

Kadın cinayetleri politiktir
Adalet Bakanlığının istatistiklerine
göre kadın cinayetleri 7 yılda yüzde bin
400 arttı. Anadolu Üniversitesinin 19982006 yılları arasını kapsayan çalışmasına göre ise 8 yılda, 5 bin 673 kadın intihar etti. İntiharların önemli bölümünün,
erkek baskı ve şiddetinden kaynaklandığı düşünülünce, bir “tesadüfle” karşı
karşıya olmadığımız ya da durumu ruhsal bozukluk veya eğitim eksikliği ile
açıklayamayacağımız ortada.
Fotoğrafın bütününe bakınca, kadın
cinayetlerinin aynı nedenden/aynı kökten kaynaklandığı görülüyor; erkekleri
ve kadınları belirlediği toplumsal roller
içine hapseden cinsiyetçi sistemden. Bu
rollerden bizim payımıza bolca namus,
edep, haya, vefakar eş, saçlarını süpürge
eden anne… gibi şeyler düşüyor. Erkeklere ise daha çok delikanlılık, güçlülük,

namus bekçiliği üçlemesine yaslanan
“erkeklik”. Bu nedenle televizyon programına çıkıp şiddet gördüğünü söyleyen
Birgül Işık’ı, “namusuna halel gelen”
oğlu, tecavüze uğradığı için hamile kalan Kadriye Demirel’i abisi, boşanmak
isteyen Ayşe Yılbaş’ı “kocası”, Pippa
Bacca’yı beyaz gelinlikle otostop çeken
yabancı bir kadın olduğu için, yoldan
geçen herhangi biri…; hep aynı düstur
nedeniyle öldürüyor; kadınların bedenleri ve hayatları, erkeklere aittir!
Bedenlerimizin ve hayatlarımızın
tasarrufunu ‘namus’, “iffet”, aile, din,
gelenek, yasa adına erkeklerin kullanımına sunan erkek egemen sistem nedeniyle; öldürülmek için, başkaca bir şeye
hacet yok. Sadece kadın olmak yeterli.
Bu nedenle kadın cinayetleri, hâlâ toplumun büyük bölümünde “kabul” görüyor, “meşru” ve “haklı” sayılıyor.
Yani kadın cinayetlerinin kökeninde
de –tıpkı politik cinayetler olarak adlandırılan diğerlerinde olduğu gibi- bir
“politika” var. Patriyarkanın esası/ sırtını yasladığı, “erkeklik politikası” var.
Bu nedenle kadın cinayetleri, politik cinayetlerdir.
Kadın cinayetlerinin durması için
yürütülecek mücadelenin ise erkek egemen/patriyarkal sistemle mücadeleden
geçeceği malum. Ancak hiç kuşkusuz
ki, bu iddia hemen şimdi yapılabilecekleri ertelemek anlamına gelmiyor.
Haksız tahrik indirimi de, hemen
şimdi yapılabilecekler listesinde üstlerde yer alıyor. Çünkü kadın cinayetlerinde faillere verilen cezalar, Türk Ceza
Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan
“haksız tahrik” düzenlemesinden hareketle, kırpılıyor, kuşa dönüşüyor. Bu nedenle haksız tahrik indirimine yönelik
yürüttüğümüz mücadele, aynı zamanda
cinsiyetçi sisteme karşı da mücadele demek.

“Haksız tahrik indirimi” aslında her eve lazım
Kanunun 29. maddesi; “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet ve şiddetli
elemin etkisi altında” suç işleyen kimseye verilecek cezanın indirilmesinden
söz ediyor. Yani haksız tahrik nedeniyle
cezanın hafifletilmesi için; mağdurun,
hukuka aykırı bir davranışının bulunması, bu davranış nedeniyle saldırganın
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öfke veya üzüntü duyması ve bu hiddet
ve şiddetin etkisi ile suç işlemesi gerekiyor.
Dolayısıyla Mahkemeler “haksız
tahrik davalarında”; boşanmak isteyerek, çocuğun velayetini isteyerek, sevişmeyi reddederek, beyaz tayt giyerek,
çantasında doğum kontrol hapı veya aşk
şiirleri taşıyarak, alışveriş yaparak, izin
almadan gezmeye giderek, cep telefonunda şüpheli mesajlar bulundurarak
kadınların haksız bir davranış içinde
bulunduğuna ve katilini bu haksız davranışları ile hiddet ve şiddete sürüklemiş
olduğuna karar veriyor. Bu hiddet ve
şiddet altında karısını, sevgilisini, kızını, kardeşini öldüren erkeklere verilen
cezalar da indiriliyor (!).
Ama 20 yıl boyunca kocası tarafından her türlü şiddete maruz kalan bir
kadının, bu adamı öldürmesi halinde,
29. madde işletilmiyor. Kanun metnine
göre ölçü; “mağdurun (bu örnekte erkeğin), hukuka aykırı bir davranışının bulunması, bu davranış nedeniyle kadının
öfke veya üzüntü duyması ve bu hiddet
ve şiddetin etkisi ile suç işlemesi” değil miydi? Oysa Adana’da feministler
ve feminist avukatlar tarafından takip
edilen 2 ayrı davada, kocasını öldüren
kadınlar için haksız tahrik indirimi uygulanmadı.
Fazla söze hacet yok; tahrik indirimleri bu ülke hukuk sisteminin ne kadar
cinsiyetçi olduğunun en açık göstergesi.
Aksi halde sevişmeyi reddettiği için
kocası tarafından oracıkta silahla vurularak öldürülen Ö.Y.’nin davasında;
“Olay gecesi cinsel ilişki teklif ettiği eşi
olan maktülenin, kendisini iteklemesi,
yataktan düşürmesi ve hakaret etmesi
sanık lehine haksız tahrik teşkil eder”
diyerek, tahrik indirimini onayan Yargıtay 1 Ceza Dairesi’nin kararı nasıl anla-

şılabilir?
Sadece yargı da değil; sistemin
tümü, bir erkeği kurtarmak için harekete geçtiğinde, hastanelerden Adli Tıp
Kurumu’na, yüksek yargıdan adalet
teşkilatının tüm birimlerine kadar, siyasetçilerle de dahil olmak üzere, bütün
mekanizmalar tüm gücüyle erkek saldırganı kurtarmak için işliyor.

Kadın cinayetlerinde faillere
verilen cezalar, Türk Ceza
Kanunu’nun 29. maddesinde yer alan “haksız tahrik”
düzenlemesinden hareketle,
kırpılıyor, kuşa dönüşüyor.
Bu nedenle haksız tahrik indirimine yönelik yürüttüğümüz mücadele, aynı zamanda cinsiyetçi sisteme karşı
da mücadele demek
Öldürüldükten sonraki “adalet” yetmez, yaşamak istiyoruz
Biz 29 maddenin değiştirilmesini
değil, doğru ve adil uygulanmasını istiyoruz. Oysa kanun metninde yazmasa
da, haksız tahrik erkeklerin uğradıkları
“haksızlıklarla” ilgileniyor. Ve görüldüğü gibi, yaptığımız her şey erkeklerin
“kanına” dokunabiliyor (!) Onlara karşı
“haksızlık” olabiliyor. Bu nedenle aslında haksız tahrik indirimi=erkeklik indirimi anlamına geliyor.

Talebimiz belli; kadın cinayetlerinde,
haksız tahrik indirimi uygulanmasın.
Uygulanmaması; belki Sevim Zarif, Ayşe Yılbaş, Pippa Baca, Satı
Korkmak’da olduğu gibi caydırıcı bir
etkiye yol açabilir, başka kadınların aramızdan ayrılmamasını sağlayabilir. Ama
kaybettiklerimizi geri getirmeyecek,
bunu biliyoruz. Bu nedenle kadınlar öldürüldükten sonraki “adalet” yetmiyor/
yetmemeli, önemli olan kadınların yaşaması olmalı.
Oysa yaşarken de, aynı cinsiyetçi
sistemle karşı karşıyayız. Güldünya,
devletin koruması altındayken öldürülmedi mi? Karakola giden kadınlar, hâlâ
gerisin geriye evlerine gönderilmiyor
mu? Mahkemeler hâlâ erkeğin evden
uzaklaştırma kararını, kılı kırk yararak
vermiyor mu? Şikayet dilekçeleri hâlâ
savcılıkların önünde işlem yapmak için
bekletiliyor ve/veya işlem yapılmaksızın takipsizlik kararları ile sonuçlanmıyor mu?
Ama Kürt kadınlarının, Şemse
Allak’ın cenazesine sahip çıkmasının,
cenazesini kadınlar olarak kaldırmasının üzerinden geçen bunca yıl içinde
değişenler de var. Bu başlangıç, kadın
cinayetlerinde taraf olmanın da miladı
oldu. Sonrasını irili ufaklı kampanyalar
ile duyurma/ilan etme süreci, ardından
da davaların takibi ile kadınlar adına
“müdahil” olma izledi. Bugün erkek şiddeti ve kadın cinayetleri; sadece hukuki
(haksız tahrik vb) sınırlara zaptedilemeyecek kadar geniş ve politik bir mesele
halini aldı. Daha uzun yıllar gündemimizi “işgal” edeceği görülüyor. Ama
güçlenerek yürüyoruz ve her geçen gün,
daha çok kadın şiddetin “kader”imiz olmadığını farkediyor.
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Gülbinşah, Tuğçe ve Demet

Kadın katillerini kim koruyor…
Kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Anne bütün
acısına rağmen “Demek kadın dernekleri var, demek siz beni ziyarete geldiniz, çok sağolun”
diyor, ancak katilin “tahrik” indiriminden yararlanmasından endişe ettiğini belirtiyordu

G

Fatoş Hacıvelioğlu

ülbinşah henüz 14 yaşında
iken erkek arkadaşı var diye
babası tarafından okuduğu okuldan alınır. Bir süre
sonra annesinin yokluğunun da verdiği
yalnızlık sonucu evden kaçar ve katili
olacak adamla evlenir. Bu arada iki çocuk sahibi olur. Kocası sürekli dövmeye
başlar. Çeşitli zamanlarda evden ayrılıp
babasının evine sığınan Gülbinşah tekrar
döner. Çünkü koca “Çocukları öldürüp
suçu senin üzerine atarım” diyerek korkutur. En son ise yine dayak yer ve babasının evine gider. Bu kez kararlıdır ve
boşanacaktır. Ayrı oldukları bu dönemde
iş bulur ve çalışmaya başlar Gülbinşah .
23 Haziran 2009 günü kocası bir süredir işsiz gezdiğinden Gülbinşah’ı görmek üzere onun çalıştığı iş yerine gider.
Gülbinşah’ı işyerinin önünde telefonla
görüşürken bulan adam, yanına yaklaşıp elindeki telefonu zorla alıp konuşulan son numarayı tekrar arar. Bir erkek
sesiyle karşılaşan koca hiçbir şey sormadan döverek eşini bir taksiye bindirip

“Değişen” TCK’da, değişmeyen tek şey “namus”
anlayışı oldu. Namus takıntısı olduğu gibi korunuyor.
Uygulama öyle bir hale geldi
ki, nerede ise yasada anlatılan töre cinayeti mağdur
olan (örneğin tecavüz edilen) kadınlarla sınırlandı
evine götürür. Vahşice ekmek bıçağını
rast gele vücuduna saplamaya başlar ve
66 kez bıçaklar. Gülbinşah’ın cansız bedenini orada bırakıp, namusunu temizlemiş bir erkeğin zafer kazanmış edasıyla
karakola gidip eşini öldürdüğünü “göğsünü gere gere” anlatır. Gülbinşah ölmeden bir buçuk ay önce ablasına şunları
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söyler; “Boşanmak istiyorum,
çok mutsuzum,
Şener beni “Oy
Yarê” isimli şarkıyı telefonuma
yüklediğim için
dövdü. Nerede
ise bana rüyamı
nasıl göreceğime
kadar söylüyor”
6
Kasım
2009’da Adana’da
24 yaşındaki öğretmen
Demet
Eygi’nin, sevgilisi
evinin önüne gelerek konuşmak istediğini söyler. Evinde kardeşi Didem
ve kuzeniyle birlikte
akşam yemeği hazırlığı yaptığı esnada sevgilisi Hüseyin
A.’nın ısrarı üzerine
konuşmak için aşağı
iner. Bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlar ve sokak
ortasında 10 bıçak darbesiyle öldürülür. Ablası Demet’in “Hüseyin yapma” çığlıklarını duyan kardeşi
Didem, aşağı indiğinde ablası Demet’i
kanlar içinde yerde bulur. Olaydan önceki gece Hüseyin A.’nın Demet’in
oturduğu binanın önüne gelerek 3 el
havaya ateş ettiği herkesçe bilinmesine
rağmen hiçbir şey yapılmaz.
Tuğçe daha 20 yaşındaydı ve bir
markette kasiyer olarak çalışıyordu.
Eski erkek arkadaşı sürekli peşinde idi.
İş yerine gelip açıkça gözdağı veriyor,
tekrar birlikte olma isteğini reddettiği
için “Sen Adana’nın Münevver’i olacaksın” diye defalarca tehdit ediyordu.
30 Kasım’da Seyhan Nehri kıyısında,
kayalıklar arasında boğazı kesilmiş halde yerde kanlar içindeki genç kadının 28
yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu.
Katil “Tuğçe’yi çok seviyordum”
diyor ve daha az ceza almak için diğer
tüm katiller gibi aynı şeyi söylüyordu;
“Cezaevine girince başkasıyla dolaşmaya başlamış. Sahilde konuşurken bana

ağır hakaretler etmeye başladı. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum. Kendime
geldiğimde Tuğçe ölmüştü.” Oysa katil
olay yerine bıçak, hatta havlu götürmüştü. Üstelik yanında bir de cinayet işlenirken Tuğçe’nin “Ne olur beni hastaneye götür” demesine aldırmayan ikinci
bir katil vardı.
Adana Kadın Platformu üyeleri olarak Tuğçe Anlaş’ın ailesini ziyaret ettik.
Tuğçe’nin annesi Meryem Anlaş ile görüşmemizde davaya müdahil olarak katılacağımızı belirttik. Kadın dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha somut olarak görmüş olduk. Anne
bütün acısına rağmen “Demek kadın
dernekleri var, demek siz beni ziyarete
geldiniz, çok sağolun” diyor, ancak katilin “tahrik” indiriminden yararlanmasından endişe ettiğini belirtiyordu.
Üç kadın daha 20’li yaşlarda namus
bahanesi ile defalarca bıçaklanarak katledildiler ve yargılamaları sürüyor. Ama
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bizler hep kaygılıyız, çünkü yargılama sonunda katillerin büyük olasılıkla
“haksız tahrik” maddesi ile ödüllendirilmeleri söz konusu.

Yeni TCK’nın mahkeme yorumu: Kadın katillerine yeni
koruma ve teşvik!
2005 yılında kadınların yoğun çabaları sonucu TCK’da namus cinayetlerinde katillerin cezalarında indirimi
sağlayan “ağır-hafif tahrik” maddesinin
yerine, 29.madde ile “haksız tahrik” maddesi getirildi ve haksız bir fiilden
kaynaklı suçun işlenmesi
şartı getirilmiş oldu. Belki
bu kez, en azından kadın
katillerinin hemen “tahrik”
olmaları
engellenecekti.
Gelgelelim, kanunda yapılan değişikliklerin gerçek
yaşamda karşılığının olması bütünüyle, pratik süreçlerde kararı veren mahkemelerin yorumuna bağlı.
Ama bakın bu değişiklik
mahkemeler tarafından nasıl benimsenmiş: (Onlarca
örnekten sadece her yıl için
birer tane!)
2006’da, bir tv programında gençliğinde kendisinin tecavüzüne uğradığını söylediği için kızı Nermin Ardıç
kurşun yağmuruna tutarak öldüren katil
babanın müebbet hapis cezası, “haksız
tahrik”ten 15 yıla indirildi.
2007’de eşi Sevgi Aguş’u “Çevrendekilerle cilveli konuşuyorsun” diyerek,
iki çocuğunun ve onlarca kişinin gözleri
önünde 15 yerinden bıçaklayarak öldüren katilin cezasını “kot pantolon giyip,
tanımadığı erkeğe cilveli şekilde saati
sormasının” “haksız tahrik” oluşturduğu görüşüyle 24 yıla indirdi.
2008’de İzmir’de eşini öldüren Ethem Gürsoy’un ömür boyu hapis cezası,
eşinin kendisine “boynuzlu” dediğini
iddia etmesi üzerine “haksız tahrik”ten
16 yıla indirildi.
2009 yılında Sevda’yı bıçaklayarak
öldüren kocası Mustafa Akyurtlaklı’nın
ömür boyu hapis cezası aşk içerikli mesajları indirim sebebi sayılarak 18 yıla
indirildi.
Bütün bu cinayetlerde katillerin cezalarının indirilmesini sağlayan
TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen
“haksız tahrik” maddesine getirilen yukarıda aktarılan yorumlardır. “Haksız
tahrik” maddesine dayanılarak cezalarda yapılan indirimler hukuk sisteminin
ne kadar cinsiyetçi olduğunun somut bir

göstergesidir.
Sonuç olarak “değişen” TCK’da,
değişmeyen tek şey “namus” anlayışı
oldu. Namus takıntısı olduğu gibi korunuyor. Uygulama öyle bir hale geldi ki,
nerede ise yasada anlatılan töre cinayeti
mağdur olan (örneğin tecavüz edilen)
kadınlarla sınırlandı. Kadının beğendiği
tercih ettiği biri ile birlikte olması, flört
etmesi, evlenmeye direnmesi, bekaretini kaybetmesi, boşanmak istemesi, sinemaya gitmesi, istediği gibi giyinmesi

Biz kadınlar, namus cinsiyetlerinin erkek egemen
sistemin bir ürünü olduğunu ve bu suçlara maruz
kalmak için sadece kadın
olmanın yeterli şart olduğunu çok iyi biliyoruz.
Erkekler kadınları hasta,
sapık, eğitimsiz oldukları
için değil, kendilerini kadın
bedeni üzerinde hak sahibi
gördükleri için öldürüyorlar
durumları “namus” nedeni ile hoş görülmeye devam etti.
Yerel mahkemelerden Yargıtay’a kadar bütün bir yargı sistemi, bir kadının
katledilmesinde sadece kadın olduğu ve
cinsiyet rollerinin dışına çıktığı için katil
açısından haklı bir yan bulmakta ve çoğunlukla indirim yapmaktadır. Yargının
“haksız tahrik” maddesine dayanarak
uyguladığı indirim “Bu davranışla kadının kendisi ölümü hak etti!” demekten
başka bir anlam taşımamaktadır. Zaten

katiller “ kadın tahrik ettiği” için öldürmekte, tecavüzcüler “ kadın tahrik ettiği” için tecavüz etmekte, yargı da onları
alkışlamaktadır.

Kadın cinayetleri politiktir!
Biz kadınlar namus cinayetlerinin
erkek egemen sistemin bir ürünü olduğunu ve bu suçlara maruz kalmak için
sadece kadın olmanın yeterli şart olduğunu çok iyi biliyoruz. Erkekler kadınları hasta, sapık, eğitimsiz oldukları için
değil, kendilerini kadın bedeni üzerinde hak sahibi
gördükleri için öldürüyorlar. Erkeklerin kadınların
yaşamlarını, kimliklerini,
emeklerini ve bedenlerini
denetim altında tutmasının
en önemli araçlarıdır töre,
namus, ahlak, iffet. Bu nedenle biz kadın cinayetlerinin politik cinayetler olduğunu biliyoruz söylüyoruz ve söylemeye devam
edeceğiz. İşlenen namus
cinayetlerinin politik yönü
kadına yönelik sistematik
olarak uygulanan şiddetin bir parçası olmasıdır.
Bu anlamda olayların her
biri, biz kadınlar açısından “politik” bir
olaydır. Namus cinayetlerinde kadınları
öldürenler kocaları, babaları, erkek kardeşleri vs. gibi en yakınında bulunanlar
olduğu için bu davalarda ortada şikayetçi olmadığı için ya da kalan yakınları da
korktukları için ölen kadınların hakları
savunulmuyor. Hakları savunulmayan
kadınların haklarını bizler kadın kurumları ve feminist avukatlar savunmak için
mahkemelere başvurduğumuzda bu taleplerimiz reddediliyor.
Bütün kadınlar olarak bu tür suçların potansiyeli olarak görüldüğümüzü
belirtip, “cilveli” saat sormanın, piercing takmanın, tayt giymenin, boşanmak istemenin, sevişmek istememenin
öldürülmemize neden olamayacağını
haykırmak için müdahale talebinde bulunmaya devam edeceğiz.
Erkeklerin egemenliklerini sarsmak,
bedenimize sahip çıkmak için; mücadeleyle kazandığımız lehimize olan TCK
maddelerinin doğru uygulanmasını ve
“haksız tahrik” ile ilgili düzenlemelere
devam edilmesi için, erkek egemen anlayışın bütün yasalardan ve düzenlemelerden temizlenmesi için dayanışacağız.
Ayşe için, Sevim için, Aynur için, Sakine için, Oya için, Hatice için, Nermin
için, Sevgi için, Güldünya için, Gülbinşah için, Tuğçe için Demet için…
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Namus kavramının
feminizme düşündürdükleri
Eskiden ailenin, köyün ya da mahellenin namusu varken,
şimdi vatanın da namusu oluyor, acemi askerlere silahlarının namus olduğu söyleniyor, hatta siyasi partilere bile namus üzerinden oy verilebiliyor
Nükhet Sirman

B

ir süredir feministler meydanlarda barış istemeye başladı. Barışın neden kadınların
talebi olduğu, yani feminist
bir bakışla savaşa ve şiddete nasıl bakılacağı hepimizin sorunu olmaya başladı. Bu süreç, feministlere kadınların
ezilmesiyle başka ezilme biçimleri arasındaki ilişkiyi düşünmeleri için önemli
bir fırsat yarattı. Bu yazı ataerkilliğin
gelişmecilik ve sömürgecilikle nasıl eklemlendiğine bakarak feminizmle Kürt
sorunu arasındaki bazı ilişkileri gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.
Gelişmecilik, Türkiye’de uzun bir
süre Türkiye’nin kendini Batı’ya bakarak modernlik açısından eksik görmesi
biçiminde yaşandı. Bu eksikliğin saptanmasıyla 1920’lerde Türkiye bir dizi
reforma girişti. Bu reformların en önemlisi arasında evlilik dahil her türlü anlaşmaya dayalı ilişkiyi düzenleyen Medeni
Kanun geliyor. Bu kanun, erkekler arası eşitliği düzenlemeye yönelik olduğu
halde kadın/erkek eşitliğini sağlaması
açısıdan Türk modernitesinin en önemli
kilometre taşı olarak algılandı. Bu kanuna göre, her erkek evinin, ailesinin

Antropolojik bir kavram
olan kültür, Batı’da nasıl bir
toplumun özünü tanımlamak ve o toplumu Batı’ya
göre daha geri bir yere
yerleştirmek için kullanıldıysa, aynı yöntem şimdi
Türkiye’de Kürtlere
uygulanıyor
reisi oluyor, kadınlar muavin ve müşavir olarak erkeklere hem ekonomik hem
de otorite açısından bağımlı kılıyordu.
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Kadınları öncelikle cinsel nesne olarak
tanımlayan ve namus üzerinden cinselliklerini erkek kontrolü altına sokan
cinsiyet rejimine bu kanun dokunmadı.
Nitekim mahkemelerde namusa dayalı
suçlar haksız tahrik yoluyla ceza indirimi alabiliyor, hapse düştüğünde diğer
mahkumlar tarafından el üstünde tutuluyor, toplum, namus saikiyle gösterilen
şiddeti suç değil, suçun cezası olarak algılıyor. Kısaca, namus kavramı gündelik yaşamda insanlar arasındaki ilişkileri
düzenleyen önemli bir kavram olarak iş
görmeye devam ediyor.
İşin ilginç yanı Cumhuriyet tarihinde
bu muhayyilenin aile gibi algılanan başka ilişkilere de uygulandığını görüyoruz.
Eskiden ailenin, köyün ya da mahellenin
namusu varken, şimdi vatanın da namusu oluyor, acemi askerlere silahlarının
namus olduğu söyleniyor, hatta siyasi
partilere bile namus üzerinden oy verilebiliyor. Yani modern denilen birçok
ilişki ve bağlılık biçimi hem devlet hem
de başka kurumlar tarafından eski denilen muhayyileye göre düzenlenebiliyor.
Bu özellikle
göç sürecinde ortaya çıkan bir olgu.
1950’lerde
başlayan büyük şehirlere
göçler, araştırmacıların
da
belirttiği
gibi tamamen
yasaların dışında gerçekleşmiştir. Bu
göçmenler, ev
bulmaktan iş
bulmaya tüm
işlerini komşu
ya da tanıdıkları vasıtasıyla
yürütmüşler,
yasanın dışında hareket etmişlerdir. Hükümetler bu
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oluşuma göz yummuş, buraları sadece
oy deposu olarak görmüşlerdir. Bu alanlarda insanlar birbirleriyle gündelik yaşamda ilişkilenirken bildikleri tek normatif kodu, yani akrabalık kodunu kullanarak bir düzen sağlamışlardır. Yani
akrabalık ve buna bağlı olarak namus
kavramı hem devlet eliyle yukarıdan yeniden üretilmiş, hem de başka yasaların
yokluğunda aile içinde ve gündelik yaşamda tanıdıklar arasındaki hiyerarşileri
belirlemeye devam etmiştir. Yani namus
kavramı kendi iş gördüğü akrabalığa dayalı toplumda değil, modern olarak yeni
toplumda yeniden yaratılmıştır.
Ancak son yıllarda namus yeni bir
işlev kazanmaya başladı. Türkiye bir süredir kendini moderniteye gelmiş sayıyor. Bunu yapabilmesinin tek nedenini
de kendi doğusundakileri yani Kürtleri
geri kalmış bir kültür olarak kodlamaları. Tam da Avrupa’dan öğrendikleri gibi
Türkler şimdi kendilerini teknolojinin
ve akılla yönetmenin ustası olarak görüyorlar. Özellikle AKP hükümetiyle ortaya çıkan bu eğilim, rasyonel akıl vasıtasıyla, şehirleri, ormanları, sermayeyi,
ve şiddeti yönetme iddiasında. Özellikle
ekonomi ve yerleşim konularında tüm
yasadışılıklar, kentsel dönüşüm ve kayıtdışı ekonomiyi engelleme politikalarıyla yok edilmeye çalışılıyor. Kürtlerin
bu dönüşümde rolleri büyük çünkü akıl
dışılık onlara temsil ettiriliyor. Onlarda
akrabalığın ve geleneğin fazlası olarak
görülen aşiret ve törenin hüküm sürdüğü, dolayısıyla akılla iş yapamadıkları
iddia ediliyor. Yani antropolojik bir kavram olan kültür, Batı’da nasıl bir toplu-
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mun özünü tanımlamak ve o toplumu
Batı’ya göre daha geri bir yere yerleştirmek için kullanıldıysa, aynı yöntem
şimdi Türkiye’de Kürtlere uygulanıyor.
Bu işlem özellikle namus kavramı
üzerinden çalıştırılıyor. Türklerde namus var, Kürtlerde töre. ‘Namus’la törenin farkı ise şöyle tanımlanıyor. Töre
kişinin kendi aklıyla ve özgür iradesiyle
eylem yapmasını engelleyen, kişiyi grubun denetimine fazlaca sokan kültürel
bir pratik olarak görülüyor. Aşiret, aile
ya da sülale, kişiler hakkında karar vererek (ki kişi, bu namus suçunu işleyen
kişi de olabilir, namus suçuna cezayı
uygulayan da) bu kişilerin insan haklarını ihlal ediyor. Buna karşılık namus,
her insanda olan doğal bir duygu olarak kişinin özgür iradesini, onun kişisel
bütünlüğünü ve kendine olan saygısını gösteren bir kavram olarak alınıyor.
Yani namus insanlık hakkı olarak tanımlanıyor. Her insanın namusuyla yaşama
hakkı olduğu noktasından hareketle namusa dayalı suç işleyenin güçlü duygular eşliğinde geçici bir akıl tutulmasına
kapıldığını, yani başkasının yaşam ya da
şiddet görmeme hakkına bu ani akılsızlıkla tecavüz etmiş olduğunu varsayarak
namus suçlarına haksız tahrik indirimi
verilmeye devam ediliyor. Böylece namus kavramı insan hakları kavramıyla
çelişen bir kavram olmaktan çıkarılıyor.
Bu işlem, karşıtlığın kendisini sorgulamakla değil, karşıtlığı başka bir şekilde yeniden üreterek yapılabiliyor. Yani
Batı bizi arasına kültürel geriliğimiz
üzerinden kabul etmiyor ama geri olan
biz değil, Kürtler denmiş oluyor. Biz onlar yüzünden Avrupa Birliği’ne giremiyorsak o zaman onları
değiştirmemiz, kendimize benzetmemiz lazım
deniyor. Avrupa tarihine
bakıldığında
bu ileri/geri
karşıtlığının nasıl sömürgeciliği
mümkün
kıldığını,
sömürge
oluşturmanın da nasıl
yeni yönetim
tarzlarının
geliştirilmesine olanak
sağladığını

Türkiye şu anda böyle bir sömürgeci serüveninin tam içinde, sömürgeciliğini hem kurumsal hem de kültürel pratiklerle geliştirme yolunda. Bu serüvenin başarısı için, yani
Türklerin modernleşmesi için, başkasının modern dışı olarak kurulması gerekiyor ve kültür kavramlarıyla özellikle de
namus sorunu bu kurgunun tam ortasında yer alıyor
görmek mümkün. Türkiye şu anda böyle bir sömürgeci serüveninin tam içinde,
sömürgeciliğini hem kurumsal hem de
kültürel pratiklerle geliştirme yolunda.
Bu serüvenin başarısı için, yani Türklerin modernleşmesi için, başkasının modern dışı olarak kurulması gerekiyor ve
kültür kavramlarıyla özellikle de namus
sorunu bu kurgunun tam ortasında yer
alıyor.
Namus kavramının bu süreç içinde
geçirdiği evrimlere dikkatle bakmak
gerekir. Partha Chatterjee’nin de anlattığı gibi sömürge
sonrası
(post-colonial)
milliyetçilikler
kendilerini sömürgeciden farklı ama eşit olarak kurgulamak
mecburiyetindeler. Hindistan’da
olduğu
gibi
Türkiye’de
de
bu farklılık aile
değerleri ve kadınlar üzerinden
kuruldu. İşte namus bu farklılığı
kurmak için Türk
modernleşmesinin önemli bir
söylemsel kavramını oluşturuyor.
“Bizde,” deniyor

“namus kavramı olduğu için bizim ailemiz Batı’daki aileler gibi modernleşme
karşısında dağılmıyor ve biz hem modern hem de farklı olmayı başarabiliyoruz.” Bir yandan bunlar söylenirken,
diğer yandan aileyi güçlendirme politikalarının devreye sokulması geleneklere
sahip çıkılması açısından meşrulaştırılıyor. Ancak, bütün bu pratikler sonunda
ailenin de geleneğin de kabul edilebilen
bir dozu saptanmış oluyor. Batı ailesi
eğer bir eksiğe işaret ediyorsa, Kürt ailesi de bir fazlalık taşımış oluyor. Namus
kavramı bu ölçünün belirlenmesinde
kilit bir rol oynuyor. Farklı kültürlerin
aynı ölçütlerle birbirinden ayrıldığı bu
HSBC tipi çok kültürlü dünyada (herkes
çay içer, bazıları fincanda, bazıları ince
belli bardakta) namus, insan hakkının
farklı ama eşit bir parçası, Türk toplumu
da gelişmiş ama farklı bir toplum haline
gelebiliyor.
Yukarıda anlatmaya çalıştığım süreç
bir şiddet biçimini betimliyor. Bu şiddetin siyasetten gündelik ilişkilere çok
ciddi etkileri olduğunu her gün gazete
sayfalarında görüyoruz. Bu etkileri ancak her ezme-ezilme ilişkisinin kadınlar
üzerinden geçerek toplumda yer edinebileceğini, yani kadınların ezilmesiyle
diğer ezilme biçimleri arasındaki organik bir bağ olduğu fikrini çözümlemesinin merkezine oturtan feminist bir bakışın ortaya çıkarabileceğini bu yazıyla
gösterebilmiş olmayı umuyorum.
feminist
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Şiddete uğrayan, tacize, tecavüze uğrayan kadınlar toplum da hep “Acaba ne yaptı, kuyruk
mu salladı, vır vır konustu mu?” gibi ithamlarla karşılaşır ve tüm bunlar şiddet için haklı bir
neden olarak öne sürülür
Mor Çatı Gönüllüleri*

C

anan Akbulut. Kocası tarafından evinin balkonundan aşağıya atılarak öldürüldü. Daha
önceleri de kocasından şiddet
görüyordu. Ne Karakola ne de Savcılığa
başvurabilmişti korkusundan… Davası
halen devam ediyor.
Satı Korkmak. Kocası tarafından televizyon kablosuyla boğularak öldürüldü.
Kocasının gerekçesi, kendisini aldattığı
yönündeydi. Kocası ve kocanın ailesi elbirliği ile Satı’nın öldürülmesine
sebep olmuştu. Bu bahanenin arkasına
sığınılacağından korkan Satı’nın abisi,
bize bir mektup göndererek kadınların
desteğini ve dayanışmasını istedi. Katil kocanın haksız tahrik indiriminden faydalanmamasını istiyordu. Dava
sonuçlandı. Katil koca haksız tahrik indirimi almadı ama pişmanlıktan ve iyi
halden cezasına indirim uygulandı.
Takip ettik, ediyoruz bu davaları;
duruşmalara gidiyor, müdahillik, yani
davaya katılma talebinde bulunuyoruz, geride kalanlara destek olmaya
çalışıyoruz. Ama ne yazık ki Satı’yı da
Canan’ı da hayattalarken bulamadık.

Kadınlar sadece cinayete kurban gidince mi önemli olur? Şiddet gören ama
öldürülmediği için gazetelere çıkamayan
o kadar çok kadın var ki. Medya ve
onun yönlendirdiği toplum,
kadın
cinayetlerini politik olarak görmüyor.
Bu cinayetlere “kıskanç koca karısını
kurşunladı…” minvalinde “anlaşılabilir”
dayanaklar bulmaya çalışıyor. Kadının
mutlaka suçlanacak bir “kusuru” vardır
bu hikayelerde. Aldatmıştır, boşanmak
istemiştir, hatta boşanmıştır, küfür
etmiştir, çok para harcamıştır, cilveli saat

sormuştur, kocasının istemediği bir sürü
şey yapmıştır… Şiddete uğrayan, tacize,
tecavüze uğrayan kadınlar toplum da
hep “Acaba ne yaptı, kuyruk mu salladı,
vır vır konustu mu?” gibi ithamlarla
karşılaşır ve tüm bunlar şiddet için haklı
bir neden olarak öne sürülür.
Ancak şiddetin hiçbir haklı sebebi olamaz. Kadınlar ister bunları
yapsın isterse yapmasın şiddete maruz
kalmamalıdır. Oysa her gün binlerce
kadın şiddet yüzünden büyük travmalar
yaşıyor. Buna rağmen çoğu küllerin-

Sığınaklar neden gerekli?
Sığınak nedir?
Sığınakların en önemli işlevi kadınlara
can güvenliği sağlamaktır. Sığınaklarda, kadınların iç güçlenmelerini sağlamak, şiddetsiz bir ortamda kendilerinin
ve çocuklarının hayatları ile ilgili özgür
iradeleri ile karar alabilmelerin olanaklarını oluşturmak için sosyal, hukuksal,
psikolojik destek verilmektedir. Ayrıca
diğer kadınlarla bir arada olarak şiddeti sadece kendilerinin yaşamadıkları
konusunda farkındalık yaratır. Böylece
şiddete maruz kalmış kadınlar utanç
duygusundan kurtularak dayanışma
içinde olabilecekleri kadınlarla karşılaşırlar.
Mor Çatı kurulduğu 1990 yılında, maddi sıkıntılar yüzünden sığınak açamadı; fakat danışma merkezi ile kadınlara
destek verdi. İlk dönemde yapılan çalışmalar sonucunda Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı bazı
misafirhaneler şiddete uğrayan kadın-
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ları da almaya başladı. 1995’te ise sığınak faaliyete geçti. Alçılan sığınak 1998
yılına kadar yürütülebildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 yıl çalıştırılabilmesine rağmen, sığınak 350 kadın ve 250
çocuğa şiddetsiz bir yaşama geçmenin
olanaklarını sağladı. Mor Çatı sığınağı
Türkiye’deki ilk bağımsız sığınaklardan
biridir. Yürütülen sığınak çalışması gerek kadın hareketine gerekse devlete
kadın bakış açısı ile nasıl bir sığınak
çalışması yapılacağı noktasında örnek
teşkil etmektedir.
Mor Çatı 2005 Ekim ayında Beyoğlu
Kaymakamlığı SYDV ile gerçekleştirdiği 2 yıllık protokol ile 2. sığınak çalışmasını hayata geçirdi. Bu çalışma
bir devlet kurumu ile bir kadın örgütü
arasında ortaklaşa gerçekleştirilen ilk
sığınak deneyimidir. Sığınağın finansal
desteği Beyoğlu Kaymakamlığı SYDV
tarafından karşılanmakta, işleyiş politikası ise uluslar arası feminist ilkeler

doğrultusunda Mor Çatı tarafından belirlenmektedir.
Sığınaklar neden gerekli?
- Kadın ve çocuklarının can güvenliğini
sağlamak için.
- Her kadın ve çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik şiddetten uzak
yaşama hakkı olduğu için.
- Kadının özgüvenini kazanması, şiddetten uzak bir hayata adım atması
için.
Türkiye’de kaç sığınak var?
Kadınlar sığınağa neden ihtiyaç duyuyorlar?
Şiddete maruz kalmış kadınların özgüvenlerinin yeşerdiği yerler olan sığınaklar, kadınların kendilerini rahatça ifade
ederek sırf kadın oldukları için yaşadıkları baskıları görebildikleri, kadercilikten
sıyrılabildikleri, erkek egemen sistemin
kendilerini mahkum ettiği

DOSYA
den yeniden doğarak hayatta kalmaya
çalışıyor. Üstelik, bu rehabilitasyon
sürecinin, kadınların yine kocalarından
darbe almaları veya devletin yeterli
desteğini almadıkları için sancılı, korkulu, eziyetli ve uzun bir süreç olmasına
rağmen. Tabii kadınların, kendisileri ve
çocuklarının hayatta kalma mücadelesi
yüzünden insana yakışır koşullarda ve
hayallerinin gerçekleşmesi noktasına
varmadan yaşamak zorunda bırakılması
ne kadar hayatta kalmaksa...
Kadın ölümlerine işaret etmemizin
en önemli tarafı, devleti, toplumu sorumluluk almaya çağırmak, cezaların indirimsiz verilmesini sağlayarak bireyin
uyguladığı şiddeti toplumsal olmaktan çıkarmaya davet etmek konusunda
değerli bir mücadele olmasıdır. Ama biz
feminisler bunu yaparken, bu şiddetin
aslında aile içinde erkek şiddetinden
bağımsız olmadığını, asıl çözülmesi gerekenin erkek kaynaklı şiddet olduğunu
unutmamalıyız ve mücadelemizi verirken de bu noktadan kaymamalıyız.
Feministlerin, yeniden, daha radikal,
daha sorgulayıcı, daha farkındalık
arttırıcı bir yapıya girmesi gerekiyor.
Kadına yönelik erkek şiddetine karşı mücadele eden ve feminist politikalar üretme çabasında olan bizlerin uzun yıllardır
savunduğu gerçekler var. Şiddete maruz
kalan kadınlarla ilgili, devletin sosyal sorumluğu olduğu kadar (danışma
merkezi ve sığınak açmak, sığınak sonrası
kadınların kendi iradeleri ile istedikleri
şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini
sağlayacak tedbirler almak, eğitim, hukuk ve sağlık sistemindeki cinsiyetçi
düzenlemelerin ayıklanması, 4320
sayılı yasanın daha etkin uygulanması
gibi) politik sorumluluğu da var. Erkek
egemen sistem bir iktidar aracı olarak
şiddeti sürekli üretiyor .
2002 yılından 2009 Temmuz’una ka-

dar olan dönemde kadınlara yönelik erkek şiddeti ve cinayetlere ilişkin Adalet

7 ayda 953 kadın can!
DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru
önergesinde, “2002’den bu yana aile içi şiddetle ilgili kaç dava görülmüştür?
Yargılamalar sonucunda kaç kişiye hangi cezalar verilmiştir? 2002’den bu
yana yıllar itibarıyla cinayete kurban giden kadın sayısı kaçtır?” diye sormuştu.
2009 Aralık ayında bu önergeye yanıt veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin,
2002’den Temmuz 2009’a kadar kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarına
ilişkin istatistikleri açıkladı. Ergin, sadece 2009’un ilk 7 ayında kadın cinayeti
sayısının 953 olduğunu belirtti.
Ergin, kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere ilişkin yargılama istatistiklerini
de açıkladı. Verilere göre, 2002’den Temmuz 2009’a kadar, kadına yönelik
şiddet ve cinayetler nedeniyle toplam 12 bin 678 dava açıldı. Bu davalarda 15
bin 564 kişi yargılanırken, bunlardan 5 bin 736’sı mahkum oldu. Bu davalarda
bin 859 kişi için beraat, 794 kişi için de denetimli serbestlik kararı verildi.
Açılan davalardaki dosyalardan 11 bin 216 dosya karara bağlanırken, 6 bin 74
dosyanın yargılamasına devam ediliyor.
Karara bağlanan dosyalardan 5 bin 483’ünün Yargıtay aşaması da
tamamlanırken, mahkemelerin karara bağladığı 4 bin 592 dosya Yargıtay’da
onay bekliyor.

Bakanlığı istatistiklerine göre; son yedi
yılda namus adına işlenen cinayetlerde
hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde bin 400 oranında artış belirlendi. Son
7 yılda, kayıtlara cinayet olarak kayde-

Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki sığınak sayısının çokluğu kadına yönelik şiddeti
ortadan kaldırmıyor.
Çünkü sorun tam da
erkek egemen kapitalist
sistemin kendisinde
dilen kadın cinayetlerinin sayısı 2002’de
66 iken 2006’da 663, 2007’de 1011,
2008’de 806 ve 2009’un ilk yedi ayında
953.

* 2009 yılı ilk 7 ayına ait verilerdir.

Bu istatistik Adalet Bakanlığı verilerine dayanmakta ise de kadın cinayetlerinin sağlıklı bir istatistiğinin
yapılamadığını söyleyebiliriz.
Bir diğer sayısal değerlendirme olarak şunu söyleyebiliriz: Türkiye’de
kadın sığınmaevi sayısı 51, ancak
nüfusumuz 70 milyon. Örneğin Norveç’te de 51 sığınmaevi bulunmakta
ancak Norveç’in nüfusu 5 milyon.
Sığınmaevi sayısının azlığı bir yana,
sığınaklardaki standartların farklılığı da
kadın ve çocukların şiddetin etkileri ve
travmasından uzaklaşmaları açısından
çok önemli. Bununla birlikte gelişmiş
kapitalist ülkelerdeki sığınak sayısının
çokluğu kadına yönelik şiddeti ortadan
kaldırmıyor. Çünkü sorun tam da erkek
egemen kapitalist sistemin kendisinde.
Erkek egemen sistem hem Canan’ın,
Satı’nın, Ayşe’nin, Sevim’in Pippa’nın,
hem de bizlerin özgürlüğüne, yaşam
hakkına kastediyor. Bu kadınların hepsi,
kadın oldukları için ve cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için öldürüldüler. İktidarını sarsmak istemeyen erkek kadını
öldürmekten kaçınmıyor. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu bir kez daha
görüyoruz. Peki ya öldürülmeyen ama
fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel
şiddet gören kadınlar, yani bizler, yani
dayanışmaya çalıştığımız kadınlar...
Belki de artık toplu davalar açmanın ve
bunları hep birlikte takip etmenin zamanıdır. Dayanışmanın bizi güçlendirdiğini
ve sesimizin daha gür çıktığını bilerek
yan yanayız.
Yaşasın Kadın Dayanışması
* Gülsun Kanat, Özlem Özkan, Özgür
Can Sunata
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Kadın cinayeti davalarında

Mahkemelere katılmayı önemli buluyorum, heyeti etkilediğimizi düşünüyorum. Davaları, rutin ve sıradanlıktan
çıkarıyor varlığımız. Çoğu kez onlar
için aynı şeyler ve aynı olaylar, çok sıradan ilerlerken, bizim orada oluşumuz
şaşırtıyor, dikkat kesilmelerini, üzerinde düşünmelerini sağlıyor. Olumlu ya
da olumsuz! Satı’nın dosyasında sanık
haksiz tahrik indirimi almadı ama iyi
hal ve pişmanlık indirimi aldı. Bir yandan düşünüyorum, sanıkların da hukuki
hakları var. O da bir insan ve gerçekten
pişman da olabilir ama öte yandan da
haksızca öldürülmüş bir kadın var.
Funda: Aslında belki de bölünmüş
bir ruh hali bizimki. Avukat olarak, feminist olarak, kadın olarak ordasın. Orada varlığın tam olarak mesleki de değil,
üzerinde cübbe var evet, prosedür olarak yapılması gereken şeyleri yapıyorsun. Ama aslında sen bir şekilde ölen,
tecavüze uğramış kadınla da bir parça
özdeşleşmiş şekilde oradasın. Tarafsız
olman gerekmiyor yargılamada ama bu
kadar taraf hissetmek ve öfke duymak
da başka bir şey. Sanıklar meselesi ise
Yaklaşık iki yıldır mahkemelerde yan yanayız. Katilleri, ölen, apayrı bir değerlendirme konusu. Ayşe
yaralanan, tecavüze uğrayan kadınları, ailelerini, feminist- Yılbaş ve Pippa Bacca davalarında farklı şeyler hissettim. Ayşe’nin katil kocası
leri, hissettiklerimizi, biriktirdiklerimizi oturup konuşalım, nefret ettiğim her şeyi temsil eden bir
paylaşalım dedik. Yerimiz ancak bu kadarına izin verdi, ama katil portresiydi. Asker, militarist, üstelik savunmada da son derece bilinçli ve
aslında daha o kadar çok şey var ki…
taktiklerle ilerleyen bir tavır sergiledi.
Zaten öldürme şekli, 12 kez ateş ederek,
Funda: Nerden başlayalım bilemibaş etmenin yolunu buluyorsun ve bu
ölene kadar başında bekleyip müdahale
feminist hareket açısından çok önemyorum ama bu süreci hep birlikte yaşaettirmeyerek, bilerek, isteyerek, planlali. Çünkü kadınlara yönelik saldırılara
dık. Dosya konumuz “Kadın Cinayetleri
yarak..çok bilinçli bir hali vardı. Pippa
politiktir” olunca, bu süreç boyunca nekarşı durmanın yollarından biri. MahkeBacca’da ise salona getirilen adam, ilmelerin karşısında var oluyoruz. Orada
ler yaşadık konuşalım diye düşündük.
kokul mezunu, kamyon şoförü, yoksul,
olmak ve sözümüzü söylemek, özellikle
Selin: Kişisel hislerimden başlayabitek başına..ne ailesi, ne avukatı var. Bu
lirim aslında. Hepimiz 2. derece travma
feminist avukatların savunma yaparak
adamı tecavüzcü ve katil yapan bu sisyaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu davayer almaları çok önemli. Avukatlar için
tem ve aslında o da bir kurban diyorsun.
başka zor yanları var. Bizim için de;
ların benim psikolojime etkileri epeyce
O kadar pompalanan cinsiyetçiliğin,
mahkemelerin kapısında öldürülenlerin
ağır oldu. Kendimi uzak tutmaya çalıerkekliğin sonunda böyle görüyor, böyşıyorum ve yardım da alıyorum zaten.
aileleri, çocukları, kardeşleri, o katillele öğreniyor. Ama
rin durumu… OraÇok istesem de bazen duruşmalar gitmiBu çok büyük bir problem nihayetinde ortada
da pek çok şey hisyorum. Kesinlikle kendimi iyi hissetmiöldürülmüş bir kasediyoruz. O eşik de ve adeta bir savaş! Kadınlar dın var. Bunu nasıl
yorum ve sakin kalamıyorum, adamlara
vurmak istiyorum mesela, saldırmak
bir arada durarak,
sürdüreceğiz sorucanlarını kurtarmaya çalı- sunu kendime sodayanışarak, konuistiyorum abuk sabuk konuştuklarında.
şarak, Ayşe Yılbaş,
Sadece dosyalarda değil, başka yerlerşıyorlar. Savaşta bizim de ruyorum. Kadın daSatı Korkmak davade de birikiyor bu tepki içimde. Bu çok
yanışması sürmeli
büyük bir problem ve adeta bir savaş!
larında olduğu gibi
güçlü olmamız gerekiyor
ama bütün davaları
“zafer kazanarak”
Kadınlar canlarını kurtarmaya çalışıyortakip etme şansımız
aşılıyor.
lar. Savaşta bizim de güçlü olmamız geyok. Sınırlılıklarımız var. Mahkeme herekiyor ve bazen gücümüz azalıyor diye
Özlem: Dayanışma çok önemli.
yetleri üzerinde bir farkındalık yaratma,
düşünüyorum.
Satı’nın duruşmasından sonraki yaptığıfark ettirme etkimiz oluyor ama nereye
mız açıklamada Satı’yla dayanışamadık
Dilek Afife: Selin’in söylediği şeylekadar oluyor? Vakaların sonu gelmiyor,
ama ailesiyle dayanışıyoruz demiştik.
ri hepimiz yaşıyoruz. Avukat olmayansürekli önlem yok, kararlarda istikrar da
ların yaşadıkları şeyler de farklı değil.
Bunun üzerinde özellikle düşünüyorum,
yok, bir mahkeme a derken öteki b diYıpratıcı yanı, uzak kalmak isteme vb.
bu kadınlara hayattayken ulaşma yolyebiliyor.
larını güçlendirmeliyiz, yaratmalıyız.
bir eşik. Bu eşik atlatıldıktan sonra,
Hasbiye: Ben iki açıdan bakacağım.

Birbirimizden güç alıyoruz
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İzlediğim davalardan ilki Sevim Zarif
davası oldu. Gebze’de yaşıyordum o
zaman ve feminist mail grubuna yapılan
çağrı ile duruşmaya gittim. Hayatımda
gittiğim ikinci mahkemeydi sanırım.
Orada olmam gerektiğini düşündüm
başlangıçta bunun nasıl bir etkisi olur
düşünmedim. Dayanışma ruhuyla gelip
gittik. Bu süreçle ilgili bilinçlenmem
Ayşe Yılbaş davasıyla başladı. Yaşarken tanıdığımız, bir arkadaşımızın müvekkili olan birinin öldürülmüş olması
hepimizi ayrıca sarstı. Bir kadın öldürüldüğünde biz öldürülmüş gibi olur
hani, ben de olabilirdim, babam, ağabeyim, kocam da beni öldürebilir hissiyatı
beni bir anda o kadının katilinin karşısına geçirdi. Sistemin nasıl işlediğini
de öğrendim ve kendimi avukatlardan
daha iyi hissediyorum. Çünkü birincisi
oradaki iş yükünü taşımıyorum. Sadece
gelip orada bulunuyor, dayanışıyor ve
gidiyorum. Duygularımı, öfkemi daha
rahat gösterebiliyorum. Uyarılıyorum
da gerçi bu konuda ama(burada herkes
gülüyor) susmayı da öğreniyorum. Katillerin beyanlarında ben de çok geriliyorum, ayağa fırlayıp yalan söylüyor
diye bağırmak geliyor içimden. Başka
bir mahkeme salonunda başka bir katil aynı cümlelerle anlatıyor her şeyi
üstelik ne kadar benziyor şaşırıyorsun.
Mekan, insanlar değişiyor ama sonuç ve
gerekçeler aynı. “bana bunu dedi, şunu
yaptı, kendimi kaybetmişim”. Pippa
Bacca da gerçekten salona giren adam
çok zavallı bir görüntü içindeydi, ama o
hem tecavüz etmiş, hem öldürmüş, boğmuş, planlamış, sürümüş, taşımış ve bir
kadını yok etmiş! Bazen çok duygusalız
diye düşünüyorum. Katille empati kurmakla kurbanla kurmak aynı şey değil.
Daha çok anlamak belki. Ölenle özdeşleşebilirim, çünkü kadınım ve benim de
başıma gelebilir. Mahkemelerde olmanın dayanışmanın, kamuoyu yaratmanın
önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hakimler üzerinde etkimiz oluyor,
bir salon dolusu kadın, o kadar rahat karar veremeyecek, dikkat edecektir. Beni
en çok üzen şeylerden biri ise tecavüz
davalarında cezaların az veriliyor oluşu.
Kadınların kendini çok iyi savunamaması, kötü hissetmesi. Ama en azından
hala hayatta ve yanımızda oluyorlar bu
davalarda. Cinayet davalarında ise yoklar, ne yazık ki ölüler konuşamıyor! Ve
davalarda dışarıdayız ama yıpranmıyoruz diyemeyiz. Ben yıpranıyorum, üzülüyorum ama orada olmam gerektiğini
düşünüyorum.
Dilek Afife: Katilin ceza alma süreci
ve bizim ağır ceza talep etmemiz benim
için de tuhaf. Bizim kuşağın mahkeme-

lerle ilişkisi, dava takip etmesi yeni değil. İnfaz yasası değişsin talebimiz vardı
örneğin, müebbetlere karşıydık, başka
bir ceza sistemi tartışırdık. Sonra birden geliyorum, bir insanın çok ağır ceza
almasını isterken buluyorum kendimi.
Değiştim mi yoksa çifte standartlı mı
düşünüyorum diyorsun.

Meriç: Söylemek istediklerimin bir
kısmı basılacak bir dergide olamaz belki
de. “Kadın cinayetleri politiktir” in birkaç boyutuyla konuşulması gerekiyor.
Benim için çarpıcı detaylardan birisi
Ayşe’nin davasında katil kocanın avukatının bizim camiadan tanıdığımız biri
oluşuydu. Onun bu davayı üstlenmesi
feministler arasında hayal kırıklığına
yol açtı. Tek tek insanlar, feministler
adına bir heyet konuştu. Ne yaptıysak
ikna edemedik. “Kadın cinayetleri politiktir” i yanıbaşımızdaki insanlara anlatma konusunda yaşadığımız önemli bir
deneyimdi. Şu tepki ve refleksle yaşadık
o süreci, “Ogün Samast’ın avukatlığını
yapar mısın?” Yapmazsın. O zaman bu
davayı da üstlenmemen gerek. Karşımı-

insanlar avukatsız kalmayacak ki! Pippa
Bacca’nın davasında da, ailenin avukatı
bize dedi ki “ beni Türkiye’nin değişik
yerlerinden aradılar, bu davaya politik
anlamlar yüklemek istiyorlar, aile de
ben de bunu tercih etmiyoruz ama siz
ayrısınız, girebilirsiniz” yani kadınlar
olarak bizim varlığımız ve sözümüz
politik olmadığı için! Biz anlatmaya
çalıştıysak da o algıyı değiştirdiğimizi
sanmıyorum o avukat arkadaşımız da.
Buradaki konuşmalarda dayanışma çok
vurgulandı, feminizm açısından çok da
politik bir şey tabi ki. Ama sadece dayanışma diye adlandırmak yetersiz kalır
diye düşünüyorum. Kadın cinayetlerinin politik olduğunu anlatmak ve göstermek için de orada bulunuyoruz.2. bir
kısım da şu, feminist hareketin toplamı
açısından bir şey yapmaya çalışıyoruz.
Bu feminist avukatlarla, olmayanlar ayrımı da aramızda tam yerine oturmuyor.
Çünkü aslında cübbeyi giyenler kısmında avukatlar varsa da davarı hep beraber
takip ettik. O toplam kolektifin emek ve
gönül birliği sonucunda alındı Ayşe Yılbaş davasının sonucu.
Hasbiye: Bütün davaları takip etmemizin imkanı yok. Böyle bir güç, enerji de olamaz. Amacımız dayanışmanın
yanı sıra örnekleştirmek, görünür kılmak. Ayşe Yılbaş davası deneyimi benim için çok etkileyiciydi. Beraber hareket etmek, haberleşmek, örgütlemek,
basın açıklamaları, mahkeme süreci..
karşı tarafın avukatının feministlere ve
avukatlara akıl verir tarzdaki savunması
mesela unutulmazdı.
Funda : “biz müdahaleyi kabul ettik,
zannettik ki burada layıkıyla bir haksız
tahrik tartışması yapılacak. Önemli bir

za şu tuhaf argüman çıkıyordu, “herkesin savunma hakkı var” peki, “öyleyse,
Ogün Samast’ın avukatlığını yapar mısın?” Bu soyutlamadan tartışmıyoruz
ki, genel bir şey de tartışmıyoruz, aslında biz birbirini tanıyan, dünya görüşünü
bilen, hayat dair belli algıları olan insanlarız, tercih ediyoruz. Sen yapmazsan o

tartışma bu, ancak böyle bir tartışmanın
izine dahi rastlamadık” gibi bir şey demişti. Dersimizi aldık yani..
Dilek Afife: Bence feminist avukatların olması önemli, mahkemeye söz
söylemek o şekilde mümkün çünkü izleyici olarak söz hakkın yok çünkü. Tabi
ki hepimiz birbirimizden güç alıyoruz

Soru neden anlamıyorlar
değil aslında. Bunu anlamak cinsiyetçilikle çok ilgili, erkek egemen biri bunu
anlayamaz zaten. Benim
içinse dava olarak da, kişi
olarak da şiddetin bana da
dokunabileceği fikri yeni!
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ama heyetin gözünde de bunun etkili,
fark ettiren bir tarafı var.
Selin: Bazen davarlı takip eden kadınlar ve avukatlardan oluşan bir ekip
hayal ediyorum. Yöntemi nedir, nasıl
olur bilmiyorum şimdi ama daha çok
sayıda dava izlenebilse ne kadar güzel
olur. Bu deneyimi paylaştıkça olumlu sonuçlar artabilir ve daha görünür
olabilir. Her şehirde gruplar oluşabilir.
CMUK’ daki müdahillik maddelerinin
geniş yorumlanmasını da sağlayabiliriz. İlk aldığım tecavüz davasını hatırlıyorum, dayanışmaya o kadar ihtiyaç
duymuştum ki, kadının tecavüzcüsünü
gördüğünde elimi sıkışını da unutamam
hiç, bu süreçte örgütlü olmanın farkını
gördüm, bu çok başka bir şey…
Özlem: Hasbiye’nin “bir kadın yok
oldu” cümlesi durumu çok iyi ifade ediyor. Tedbirler meselesine ağırlık vermeliyiz. Hakim, savcı, karakol şikayetlerini çoğaltmalıyız. Çünkü bu mekanizmalar kadınları sona götürüyor. 4320
başvurularında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz mesela. Bir olayda kadının şiddet
raporu da varken üstelik, hakim tedbir
kararı vermediği gibi bir de tanık istedi.
“iyi her önüne gelen bunu istesin” dedi.
Bu kadar açık ihlal durumlarında şikayet etmeliyiz diye düşünüyorum. Bu tip
zaman kayıpları, prosedür derken kadın
ölebiliyor. Mekanizmayı işletenleri zorlamak gerekiyor. Sistem bu çünkü. Kadınlar karakola gitmek istemiyor zaten,
zaten işlem yapmıyor eve geri gönderiyorlar diye.
Funda: Tam olarak anlaşılması zaman alacak belki ama, erkek kafalarda
“soyutlama” yeteneği çok enteresan
malum! “O zaman avukatlık yapmayalım biz” diyorlar. O kadar soyutlarsan
Hrant Dink davası da cinayet davası.
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Katil var, silah var, maktül var! Hergün gazetelerin 3. sayfasında en az beş
kadının ölüm haberi varsa, bu öldürme
ve tecavüz suçu bir cinse karşı münferit değil sistematik olarak sürüyorsa, bu
politik ve cinsiyetçilikten kaynaklanan
bir şeydir.
Dilek Afife: Doğru ama biraz yeni
bir algı olduğunu düşünüyorum bunun.
Cinayetler hep vardı. Kadın cinayetleri

Cinayet, tecavüz bunların
hepsi bir sonuç. Biz arka
planını göstermeliyiz.
Yoksa biz iyiliksever kadınlar değiliz, erkeğin
sistemin sorgulamasını
sağlamaya çalışmalıyız
politiktir benim bilincime yeni çıkmış
bir şey diyebilirim. 15 sene önce feminist hareketin bunu ön plana çıkardığımı
hatırlamıyorum. Bu sürecin başındayız
daha. Katilin ceza alma süreci ve bizim
ağır ceza talep etmemiz benim için de
Meriç: Soru neden anlamıyorlar
değil aslında. Bunu anlamak cinsiyetçilikle çok ilgili, erkek egemen biri bunu
anlayamaz zaten. Benim içinse dava
olarak da, kişi olarak da şiddetin bana
da dokunabileceği fikri yeni! Son birkaç
yılın fikri bu. Sevim, Ayşe daha birçok
yolculukla ama sanki hep benim dışımda bir şeymiş gibiydi önceden.4320 deki
aksaklıklardan bahsettik, nerde yok ki?
Tecavüz dosyasında da 2007 deki olay
için adli tıp temmuz 2011’e randevu
vermedi mi? Hüseyin Üzmez’e bir günde bile rapor verilebiliyor, ama bu dos-

yalarda niyeyse olmuyor bu.
Hasbiye: Bizim beklememiz neyse de, aileler var. Onlar her duruşmada
biraz daha yaşlanmış, yorgun, umutsuz
oluyor. Aslında tüm kurumlarda cinsiyetçiliğin izleri var. Kuşkusuz yasaların,
uygulamanın değişmesine ihtiyaç var
ama cinsiyetçilik değişmediği sürece
hiçbirşey kökünden değişmeyecek.
Dilek Afife: Davaların takibi önemli
ama hareket açısından şunu öne çıkarmamız gerek. Cinayet, tecavüz bunların
hepsi bir sonuç. Biz arka planını göstermeliyiz. Yoksa biz iyiliksever kadınlar
değiliz, erkeğin sistemin sorgulamasını
sağlamaya çalışmalıyız. Haksız tahrik
indirimi aldırmamakla sınırlı kalmamalı.
Funda: Bence de bu sadece dava
takip değil, feminist politika meselesi.
Bizim Ayşe’nin öldürülmesi anına kadar
süren gündelik hayatı açıkça gösterebilmemiz lazım. Ki bu cinayetin arka planı. Cinsiyetçilik meselesini konuşmaya
çalışıyoruz, ancak iktidar ve klişeler bizim de hayatımızın her yerinde. Mesleki
olarak özellikle..ünlü avukatlar, uzman
avukatlar, kurum avukatları.. Herşeyin
çok bilenlerinin olduğu bir meslek bu.
Hukuk tartışmalarını, tv programlarını,
örgütlenmeyi hep bu klişeler belirliyor.
“Haksız tahrik”i, “kadın cinayetleri politiktir” i vb. konuları bir odak olarak
feminist avukatların tartışmaya açmasını önemli, dava takip etmek kadar da
gerekli buluyorum.
Selin: Politika deyince çoğu kişinin
kafasında başka bir şey var. Solcular da
kendi davalarına gösterdikleri inancı ve
gereklilik duygusunu feminizme ve kadın hareketine karşı duymadıklarından
anlayamıyorlar. Ama öğrenecekler!

DOSYA

Babaların meydanı

Kadın cinayetlerine yönelik bir tepki olmadı. Genç bir kadının bu şekilde öldürülmesinin aslında hiç de münferit bir olay olmadığı konuşulmadı. Kadına yönelik şiddetin gündeme gelmesi, bazıları için kadını bir kez daha aile içinde tanımlamaya ve ikincilleştirmeye yaradı
Cemre Baytok

M

ünevver
Karabulut’un
öldürüldüğü 3 Mart
2009’dan, Cem Garipoğlu’nun 17 Eylül’de yakalanmasına kadar geçen uzun süre boyunca kamuoyu uzun zamandır olmadığı
kadar genç bir kadının öldürülmesiyle
ilgilendi. Feministler olarak kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri kamuoyuna
bu kadar duyurduğumuz bir dönemde,
nasıl oldu da bu sefer, Münevver’in öldürülmesi tekil bir olaymış gibi öne çıkabildi ve birçoklarının kendilerini söz
sahibi hissettikleri bir hâl aldı? Münevver üzerinden nasıl oldu da farklı egemenlik konumlarından beliriveren “babalar” Münevver’i “sahiplendiler”?
Türkiye’de birçok genç kadın benzer şiddet yöntemleriyle öldürüyor
fakat babalar ortalığa dökülmüyor.
Ne peki burada istisnai olan? Münevver Bahçeşehir’de öldürüldü, bedeni
Etiler’de bulundu. Karabulut ailesi orta
sınıf, Garipoğlu ailesi ise üst sınıf bir
aileydi. Münevver ve Cem sevgililerdi.
Bu durumun kendisi, sıradanlaştırılmış
kadın cinayeti haberlerinin aksine bu
genç kadının öldürülmesine öncelikle
pornografik bir değer kattı. Pornografik
değer, haber değeri demekti, yani takip
edilebilir, izi sürülebilir haber. Bazı şiddet yöntemlerini bulunduğumuz toplumun dinamikleri içerisinde kanıksarız.
Münevver’in öldürülmesi, medya aracılığıyla kanıksanma olanağını sunmadı.
Münevver’in veya tüm kadınların mücadelesi adına değil ama. 3.sayfalarda
yer alması ve göz ardı edilmesi alışılagelmiş olayların aksine, Münevver’in
öldürülmesi görünür bir söz alanı açtı.
Kadına yönelik şiddeti takip etme yolunun kadına bir kez daha şiddet uygulamaktan geçtiği bir söz alanı.
İşte böylece babalar meydana döküldü. Münevver’in öldürülmesinin üzerinden aile ve ahlâk algıları konuşulmaya başlandı. Başbakan ahlâki erozyon
sebebiyle ya davulcuya ya zurnacıya
kaçacak olan kızların başlarına böyle
şeylerin gelebileceğini söyledi. Emniyet
müdürü, Karabulut ailesinin kızlarına
sahip çıkmadığını (yani sahip olmadığını) bildirdi. Bir gazeteci, “insanlara

dokunan gazeteciliğin” unutulduğunu,
bulunduğu medya grubunun baba Süreyya Karabulut’un yerine bu işi takip
edeceğini ilan etti. Bir başka gazeteci,
köy kızının aşırı serbestleşmesini olaydaki asıl felaket olarak yorumladı. Cem
Garipoğlu’nun amcası, Cem’in babası
olmadığı için cinayetle alakasının kurulamayacağını açıkladı. Tüm bunların
yanında, Süreyya Karabulut da birçok
yerde hem bunlara karşı çıktı, hem de
kendisinin nasıl bir baba, kızının da nasıl “öyle” olmadığını anlatmaya çalıştı.
Eksik baba Süreyya Karabulut, nihayet,
takipçi medya grubunun başkanı tarafından saçmaladığı gerekçesiyle babalıktan çıkarıldı ve yerine Fatih Altaylı
geçti, artık Münevver’in babası oydu.
Yine o dönemde, aylar sonra hâlâ katili yakalayamamış olan polis, cinayeti
çözmeyi namus meselesi yaptığını duyurdu. Kamuoyu bir yandan erkeklerin
kadın cinayeti vesilesiyle aile ve ahlâk
üzerine birbirlerine konuşmalarına maruz kalırken, cinayetin sebebini merak
etmeyi de ihmal etmedi. Pornografik değer bir kez daha üredi: Münevver, Garipoğlu ailesine dair bir sır mı biliyordu,
Cem’in alkol sorunu mu vardı, olay bir
cinnet cinayeti miydi? Günlükler, MSN
yazışmaları ortaya saçıldı. Neticede,
Cem yakalandıktan sonra gazetelerde
iddianamede cinayetin nedenine dair tek
bir kelime geçmedi, bu sefer de nedeni
değil cinayetin nasıl işlendiği değer etti.
Zira Cem Garipoğlu’nun Münevver’den
başkaca da haber değeri vardı ve bu,

yakalandıktan sonra an an görüntülenmesiyle çeşitlendi. Fakat bu, başka bir
yazının konusu ve ben babaların sözüne
geri dönmek istiyorum.
Cem Garipoğlu yargılanıyor, ama
ondan önce babası cinayeti beraber işledikleri gerekçesiyle tutuklandı. Mehmet
Nida Garipoğlu nedense tüm bu babalık tartışmasından nasiplenmedi, aile
ahlâkıyla bağlantılandırılmadı. Süreyya
Karabulut ise, eksik babadan, psikologlara havale edilen, kızının ölümünden
para hesapları yapan ahlâkı noksan babaya dönüştü.
Bu olaydan geriye kalan, yine kadın
cinayetlerine yönelik bir tepki olmadı.
Genç bir kadının bu şekilde öldürülmesinin aslında hiç de münferit bir olay
olmadığı konuşulmadı. Kadına yönelik
şiddetin gündeme gelmesi, bazıları için
kadını bir kez daha aile içinde tanımlamaya ve ikincilleştirmeye yaradı. 7 aya
yakın süren yakalanma sürecinde, aile
söyleminin farklı konumlardan erkekler
tarafından tekrar üretilmesi erkek şiddetini olağanlaştırırken kadınları yine
evlerine, babalarının veya kocalarının
yanına çağırdı.
Feministler ise, Münevver’den sonra olduğu gibi, erkek egemenliğine her
kesimden kadının maruz kaldığını iddia
ederek kadın cinayetlerine ve babaların
sözlerine karşı çıkmayı sürdürüyor. Kadın cinayetlerinde dahi, babaların yani
erkeklerin sahiplendikleri kamuoyunu
reddederek kadınların sesini yükseltmeye devam ediyor.
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Kızım gidecek yerin var mı?

DOSYA

Vazgeçmedim ama gidecek yerim yoktu..Hakim bile dedi ki “kızım nereye gideceksin?” of
hangi birini anlatayım… O kadar çok şey oldu ki! Erkeklerden nefret ediyorum! Bir tanesi
beni bu kadar üzdüyse…

B

Funda Ekin

aşka insanlar, başka hayatlar,
başka şehirlerde geçiyor hikayeleri ama şiddet öyküleri
birbirine benziyor, konuşurken sık sık, birbirlerine “ne kadar tanıdık bu” diyorlar. Birinin hikayesi daha
kısa, diğeri 20 yıllık işkence dolu uzun
bir evlilik. Hastanelerden, evlerden, geleneklerden, çaresizlikten geçip sığınağa gidiyor ikisi de. aynı yerde buluşuyor
ve yeniden başlıyorlar. “bir gün evden
çıktım..iyi ki de çıkmışım, insan olduğumu şimdi anlıyorum” cümlesiyle…
***
Daha önce evlenip ayrılmıştım.10
sene önce falan. İlk eşimi ilkinde şiddet
yoktu, daha özel problemlerden dolayı
ayrıldık.18 yaşında bir oğlum var. Gece
hayatında çalışıyordum işletmecilik
yapıyordum. Beraber olduğum insanla
çalıştığım yerde tanıştım. Aramızda yaş
farkı vardı, önce reddettim, reddedince
kaçan kovalanır muhabbetine döndü ve
peşimi bırakmadı. Dört beş ay sürekli
taciz etti beni. Sonunda denemeye karar
verdim. Mekanda çıkan bir tartışmada
benim arada bulunmam olaya müdahil olmam sonucu hakaretlere dönüştü
ve kafama kabzayı yedim ve ameliyat
geçirdim. O arada bahsettim kişi çok
yardımcı oldu, her halde o duygu durumu, ona ilgi duymaya başladım. Bir süre
denedim fakat çok farklı olduğumuzu
görünce yapamayacağımızı düşünüp
ayrılmak istedim fakat ayrılmak isteyemiyorsun, ayrılmak diye bir şey yok,
beraberizdir ve bitmiştir! Olay sen
benimsin şekline
dönüştü, ciddi boyutta beni rahatsız
ediyor, yaşadığım
evi, düzeni bozdu, arkadaşlarımı
rahatsız
etmeye
başladı, insanlar benden kaçmaya başladı. Ev arkadaşım vardı ona çok ciddi
rahatsızlıklar verdi. Ailemin yanına gittim, gelip buldu beni ve ailemle konuşup, ikna edip beni geri getirdi. Bir şans
verin, her şey çok iyi olacak, düzeleceğim, diyerek ikna eti. Zaten evlenmeye
hazırdı, ben istemedim evlenmeyi, daha
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önce kötü deneyimim olduğu için. Aileme söyledim zaman isteğimi, babam
yok, annem böyle şeylere karışmaz pek,
biraz özgürüz aslında karar almakta. Ev
tuttuk, evlilik hazırlıkları yapar gibi yaşıyoruz, evi döşüyoruz. Güzel bir iş buldu kendisine. Ben o arada iş araştırmaya
başladım, gündüz daha normal bir işe
girmeye çalışıyorum. Alkolü de bıraktı
öyle bir isteğim vardı. Fakat alkolü bıraktıktan sonra sürekli beni dövmeye
başladı ve bunu şuna bağlamaya başladı; alkolü bıraktım agresifim…
Daha önce yok muydu agresiflik
vb. günlük tartışmalarda falan?
Günlük tartışmalarda sinirlenip ona
el kol hareketi ile vurduğum oluyordu
kavgalarımızda. Hiç tepki vermiyordu,
beni durdurmak adına bir iki kez üzerime yürüdü ama
ben de çok saldırgan davranıyordum o zaman ikimiz birlikte alkol
kullanıyorduk. O
dönemde ben göremedim olayı.
Onu hep olumlu
görüyordum ama alkolü bıraktıktan sonra düzenli, sistemli dövmeye başladı.
Haftada bir iki gününü buna ayırmaya,
saldırmak için mevzu aramaya başladı.
Bir mevzudan başlayıp 12 saat saldırıya dönüştüğü oldu. Herşeyimi toplayıp
onun yanına gelip ev kurunca herşey
biraz çıkmaza girmeye başladı. Nasıl

gideceğim, nereye gideceğim? Bütün
düzenim bozulmuştu. Bir arkadaşımdan
yardım istedim. Onları da tehdit etti,
tehdit edince ben geri döndüm başları
belaya girmesin diye. Ben artik nasıl
kaçayım, nereye gideyim diye düşünürken bir arkadaşım Morçatı’dan söz etti.
Tam kafaya koydum, gidip konuşacağım diye düşünürken bir saldırıya daha
uğradım kaburgam çatladı, jandarmada
bitti olay. o şekilde ayrıldık ve sığınağa
yerleştim.
Peki ailenin bu süreçteki tavır nasıl
oldu? Oğlun var…
Oğlum bir dönem biriyle tanıştığını
sonra hayatımdan çıktığını biliyor hiçbir
olaydan haberi yok. Duymasını da istemiyorum zaten. Burada olduğumdan,
hemen hiçbir şeyden haberi yok.
Nasılsın? Sığınakta hayatın nasıl?
Üç ay oldu geleli. Sığınakta gayet
iyiyim. Gerçekten, hiç beklediğim gibi
değil. Ben çok daha kötü bir şeyler,
askeriye gibi bir yer bekliyordum ama
öyle değil, evdeki kadar rahatım. Yaklaşımları çok pozitif, inanılmaz, yani
burada çalışan gönüllülere hayranım.
Böyle bir pozisyonda böyle bir yardım
almak önemli çünkü…böyle bir yardımı
kalanların ailesi dahi yapamayabiliyor.
Peki sen nasıl geldin buraya ?
36 yaşındayım, köyde çok kardeşle
büyüdüm. Anne dayağı gördüm biraz
asiydim galiba çocukken. Görücü usulü
ile evlilik yaptırdılar.
Kaç yaşındaydın evlendiğinde?

16 da sözlü, 17 de evliydim. İki
defa gördüm eşimi uzaktan. Evliliğimin
3.günü dayak yedim, takılarımı istedi
benden, vermek istemedim. Bu bizim
geleceğimiz diye, tekme attı. Eşim bana
sürekli bağırmaya başladı. Hakaret ediyordu, bağırıyordu, dövüyordu. Hamile
kaldım. Hamile olduğumu dahi anlamadım çünkü ailem, abim, okulda erkeklerin yanında top oynamamıza bile
izin vermezdi. Hamile kalmışım ve bilmiyordum. Eşimin yine bir tekmesi ile
ilk çocuğum gitti. Tekrar hamile kaldım,
doğum yaptım ve kırkım çıkmadanailem zaten hiçbir zaman yanımda olmadı- bir dayak daha yedim, elti falan
vardı.
Aynı evde mi yaşıyordunuz hepiniz?
Evet, elimden geldiği kadar onlara hürmette nezakette kusur etmedim.
Kaynanamla çok iyiydik. Arkadaş gibiydik, sohbet ediyorduk. 20 yıl geçtiği için nedenlerini hatırlayamıyorum,
o kadar çok dayak yedim ki. Bir tane
bir uçurum vardı, intihar edecektim,
eve yakındı, bebeğimin sesini duyunca
vazgeçtim. Ondan sonra hep dayaklar
sürekli. Kaynanamla konuştum. O bana
“ askerden gelince adam olur, sabret kızım” dedi. Eşim gitti, askerdeyken, bir
gün kayınpederim evdeydi, oturuyordu,
ben de oturdum, annemgilin köyü uzaktı, oraya doğru bakarken..benim çocuk
yeni yürümeye başlamıştı, düşmüş, çok
dalmıştım, göremiyordum özlemiştim annemgilleri, eşim askerde..düşmüş
çocuk, fark etmedim, kayın pederim
bana bağırmaya başladı küfürler ederek..
çocuğu içeri aldım, geldi,beni tekmeyle
tokatla dövdü. Ailemi ilk arayışım o zaman oldu. Telefon ettim anlattım, gelin
beni alın dedim. Abim “tamam geliriz”
dedi. Bekliyorum gelecekler, ben ayrı
bir odaya çekildim, yemek falan yemi-

yorum... Bekliyorum gelecekler de bana
destek çıkacaklar. Nerde? Hiç birisi gelmedi. Eşim askere gidip geldi geldikten
sonra da Ankara’ya geldik.
Çalışmak için mi geldiniz?
Eşim çalışmaya geldi. Yeni bir hayat kuracaktık. Geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Yatacak yatağımız, somyamız bile. Yerlere karton seriyorduk.
Komşular gördü, çekyat falan getirdiler. Eşim sürekli bakkala gitme,dışarı
gitme,komşulardan zarar gelir,şunu
giyme bunu etme..diye direk dayak. Bir
gün yine böyle üşüyoruz kış günü oğlum küçük, 4 yaşında. Üşüdük, ablam
yakındı, oraya ısınmaya gittik. Saatinde
gelecektim eve ama o gün eşim erken
gelmiş. Senin ne işin var burda diye bir
sürü küfür, kıyamet ve dayak. Buna benzer çok olay yaşadım. Çok tekme tokat
dayak var....boğazımı sıkmalar, çocuğa
kötü davranmalar.çocuğu da dövüyordu o yaştaki çocuğu. Dayanamıyordum
kavga ediyordum yapma diye... Çok
yani, çok...
20 sene evli kaldın ama?
Evet, bunlar 3-4 sene içinde ben 20
sene boyunca neler yaşadım, psikolojim
bozuldu, eşimin tecavüzüne uğradım...
abilerim de dövdü.
Ailen sahip çıkmadı mı hiç? Ne
olursa ol orda kalmanı mı istediler?
Davayı açtım, aileme gittim ailem
beni geri eve yolladı.
Peki ilk ne zaman aldın boşanma
kararını?
Ben her zaman almak istiyordum,
yürümeyeceğini biliyordum. Sadece
bana karşı değil çocuğa da. Psikolojisi
bozuk bir insandı, konuşulmuyordu, hiç
ortak noktamız yoktu. Hemen bağırmaya başlıyordu.
Bir kere mi boşanma davası açtın?
Açtın ve vazgeçtin?
Vazgeçmedim ama gidecek yerim
yoktu..Hakim bile dedi ki
“kızım nereye gideceksin?”
of hangi birini anlatayım…
O kadar çok şey oldu ki!
Erkeklerden nefret ediyorum! Bir tanesi beni bu kadar
üzdüyse… Boşansam bile,
annemlere gitsem beni birisi ile daha evlendirecekler.
Evde genellikle çocuk yüzünden kavgalarımız çıkar
dayak yerdim. Evliliğimin
yürümeyeceğini biliyorum
dedim, kendime bir meslek
edineyim, ortamı görür ona
göre hayata atılayım dedim,
yoksa benim gideceğim yer
yoktu. Ondan habersiz terzilik için kurslara başladım.

Ablam çok elimden tuttu, bana her şeyi o
öğretti, ben bir şey bilmiyordum. Kursa
gittiğimi bir kaç gün sonra söyledim,
yalan söylemek istemedim. Çok kızdı.
Ağabeylerim de “sizin ne işiniz var, kocanızın parası yetmiyor mu? Otur, kocanın parası varken sana gerek? Sen evde
otur, çocuklarına bak” dediler. Ona rağ-

Ailemin yanına gittim, gelip
buldu beni ve ailemle konuşup, ikna edip beni geri
getirdi. Bir şans verin, her
şey çok iyi olacak, düzeleceğim, diyerek ikna eti.
Zaten evlenmeye hazırdı,
ben istemedim evlenmeyi,
daha önce kötü deneyimim
olduğu için
men gittim yine. Dayakta yedim, gittim
de..Doğum günümde, evlilik yıl dönümünde mutlaka bir tartışma oluyordu.
Ben karşılık vermiyordum, çünkü karşımdaki kişiyle konuşamıyorum, konuşmayı bilmiyordu. Bu seferde konuşmuyorum diye bana kızıyordu, itekliyordu,
çekeliyordu. Hele yatak yani kesinlikle
ayrı yatırmaz. Kırılsam da, kızsam da
ayrı yatamam, çeker kolumdan sürükleyerek yanına yatırır, dediğini, istediğini
yapar.
Arzu: Benim ki de öyleydi, önce
yapacağını yapar sonra sarılır uyur hiç
bir şey yokmuş gibi.
Ayşe: 20 sene hep böyle onun istediği gibi oldu. Sustum. Eşim çalışıyordu,
fırıncıydı, fena kazanmıyordu, tutumfeminist
politika
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luydum, ben de evde dikiş işleri yapıyordum, arada bir köşeye para atmaya
bakıyordum; biliyordum sonumun olmayacağını, bana hiç bir şey vermeyeceğini. 3 tane falan altın yapmıştım.
Terzilikte ilerledim, ama bu sürede de
dayak hep vardı. Çocuk yüzünden, bakkala gitmek yüzünden, her şey bahane
olurdu. Düğüne gitsek oyun oynattırmazdı. Erkeklerin içinde kesinlikle
oturtmazdı, bu baskı için sebep yoktu
ortada, sadece mantıksızlık, sadece erkeğim ben diye. Hep bana derdi ki “sen
ayakta kalamazsın, sen bana muhtaçsın,
senin tapun bende istediğim zaman benle yatarsın, istediğim
zaman dayağımı yersin” Ben
dayağı yiyordum, istediğini de
yapıyordum, gönülsüz yapıyordum, o zamanda “sen beni sevmiyorsun” diyordu. “e sen beni
dövüyorsun nasıl seveyim ben
seni?”
Arzu: Aynı konuşmalar bizim aramızda da geçiyordu.
Bazı şeyler ne kadar aynı.
Ayşe: İşte iyiydim artık,
ikna ettim, terzilik işini evden
dükkana taşıdım, dükkan açtım yani. Ama sürekli işle ilgili kavga çıkarıyordu, dükkana gelip müşterilerin yanında
bana kötü davranıyordu, sanki
bana kötülük yapmak istiyordu.
Küfürlere, hakaretlere başlardı.
Küfür baştan beri var, acayip
küfür eder, felaket derecede.
Arzu: Benimkinin de öyle bir tarafı
vardı, acayip kibar falan ama bir tarafı
da agresif, küfüre başlıyor, yani iki kişilikli gibiydi. Bunu alkolü bırakınca
gördüm. Önceki hali çok eğlenceliymiş,
alkol alan hali!
Etraftan ne bileyim sesini duyan
komşular, başkaları müdahale eden
kimse olmuyor muydu?
Ben bağırmıyordum ki, hiç sesimi
çıkarmıyordum.
Dayaklardan sonra doktora gittin
mi? Rapor vb. aldın mı hiç? Şikayet
ettin mi?
Evet aldım. Ben iş ortamında hayatı
öğrendim, bütün kadınlarla sohbet edip
çektiklerimi, onların çektiklerini teraziye koyup gerçekten bu evliliğin yürümeyeceğini anladım. Orada öğrendim raporu vs. Küçük bir şehirde yaşıyordum,
kapalı bir toplum var orada, daha kötü.
Bir akşam arkadaşım gelmişti dükkana,
eşim de geldi. Her zaman kaş göz kızgın bakışlar! Bir kere olsun ben eşimin
gözüne bakamadım 20 senede....çıkardı
onları, dükkandan eve gittik. O akşam
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sabaha kadar küfretti, uyumadı, beni de
uyutmadı, bir yandan dövüyor, bir yandan “birlikte olacağız” diyor. Beni zorladı, tecavüz etti. Evde silah vardı ben
silahı aldım, öldürecektim kendimi, silahı aldı elimden senin ölünü de dirini
de bilmem ne yapacağım diye üç dört
defa tecavüz etti, sonra dövdü de dövdü...Ne bağırdım, ne de başka bir şey,
ağladım ve sadece senin ellerin kırılsın,
ellerin kırılsın dedim.
Benim için orda koptu, sabır falan
kalmadı. Ailemin, üç çocuğumun durumu, önce durumumu maddi olarak dü-

Şu kıyafetine bak. Üstümde açık, kötü bir şey yoktu.
“Artist olacaksınız, manken
olup podyuma çıkacaksınız” dedi ve kendi kendine
bir öfkelendi, beni dövmeye
başladı. Kimse bir şey yapmadı. Artık eve dönmemeye
kararlıydım ben, o sırada
eşim bir kaza geçirdi, iki eli
de kırıldı ve parmaklarını
kaybetti
zelteyim düşüncesi falan kalmadı, her
şey bitti..Gün boyu ağladım, dolaştım,
telefonumu kapattım. Herkes aramış
beni. Ağabeyimi aradım Çok fenayım,
kafamı toparlayacağım dedim. “Gel,
konuşalım halledelim” dedi. Gittim. Bir

gece orada yattım, eşim geldi. “Bunu
hak edecek ne yaptım?” dedim. Özür diledi, çocukların hatırına dön, barışalım,
bir daha yapamayacağım, söz...” Birden
çocuklarımın yanlız kalacağını düşündüm. Benim abim eşini dövüyor, felaket
dövüyor, babam da annemi dövüyor.
Onlar alışmışlar erkekliğe hep döverler
sırayla. Bunun değişmeyeceğini, kurtulamayacağımı düşündüm. Dönmeye karar verdim ve söz vereceksin, bir daha
dövmeyeceksin ve suç ben de diyeceksin
dedim.”Tamam” dedi. İçeri girdik, eşim
de hiç ses yok. Hani suç bende diyecek
ya. Abim” siz para kazanmaya
başlayınca böyle oldunuz? Şu
kıyafetine bak. Üstümde açık,
kötü bir şey yoktu. “Artist olacaksınız, manken olup podyuma çıkacaksınız” dedi ve kendi kendine bir öfkelendi, beni
dövmeye başladı. Kimse bir şey
yapmadı. Artık eve dönmemeye
kararlıydım ben, o sırada eşim
bir kaza geçirdi, iki eli de kırıldı ve parmaklarını kaybetti.
Orada bile kendimi suçladım,
döverken ellerine beddua ederdim hep, benim yüzümden oldu
diye.
Böyle sayısız dayak olayından sonra dayanamayacağım
dedim ve gidip boşanma davası açtım. Eşim babamı aramış,
babam “bizim ailede boşanma
olmaz” dedi. Artık dayanamıyorum, kendimi öldürücem dedim, babam “öl, geber” dedi. Çok ağır geldi.
Çaresizdim, boşanma davasında tüm
anlattıklarımdan sonra hakim “kızım
yerini bul ben seni boşayacağım, yoksa nereye gideceksin?” dedi. Eşime söz
verdirdi, eşim “bir daha yapmayacağım”
dedi! Bu arada psikolojik destek almaya
başlamıştım, Morçatı’yı oradan öğrendim, aradım. Beni sığınağa yönlendirdiler, çocuklarımla konuştum, onlarla
birlikte bir gün evden çıktık…
İyi ki de çıkmışım, insan olduğumu
anladım. Benim hayatım da, çocuklarımın hayatı da kurtuldu. Özgüvenleri yerine geliyor. Biraz dinleneceğim, kurslara, okula gideceğim, kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Küçük yaşta
kimse evlenmesin, görücü usulü ile hiç,
en azından ben sevdim de yaptım derler. Ufak şeylerle mutlu olmaya çalışan
biriydim ben, hala da öyleyim, ama çok
yorulmuşum, o umutlarım..çocuklarım
ve kendim için güzel bir hayat istiyorum
şimdi. Kendi ayaklarım üzerinde dururum. Babaları gibi yetiştirmeyeceğim
onları.

Yargı “haksız”da kör, “tahrik”te dört göz!
Yeni Ceza Kanunu’na “Namus bahanesiyle işlenen insan öldürme suçlarında haksız tahrik
indirimi uygulanamaz” ibaresi konması gerekirdi. Ancak yeni kanun da namus cinayetlerini
töre cinayetlerinden ibaret görmüş, faillerini “akraba içi”yle sınırlı bırakmış
Perihan Meşeli

“Ç

ok sık banyo yapıyordu”,
“Kahvaltıyı geç hazırladı”,
“Boşanmak istedi”, “Meyve suyu ikram etim, reddetti”, “Bir aydır
sadece makarna pişiriyordu”… Bunlar
ve bir dünya sudan sebep kadınları öldürmek için yeterli. Kadınların hayatı
erkekler tarafından yok yere tuzla buz
edildiği yetmiyormuş gibi, yargı da adaletin terazisine geçirdiği haksız tahrik
kılıfıyla katil erkekleri koruyor. Bu yazıda, öncelikle kılıfına uydurulmamış
haksız tahrik kurumunun ne olduğunu
ve hukuken düzenleniş biçimindeki sorunlara çok girmeden, mevcut haliyle
kadınlara karşı işlenen cinayet, taciz,
tecavüz ve diğer şiddete dayalı suçlarda uygulanış biçimini kısaca anlatmaya
çalışacağım.
Haksız tahrik, cezada indirim sebeplerinden biri. TCK m.29 ve gerekçesi
incelendiğinde haksız tahrik indiriminin uygulanabilmesi için: 1-Mağdurdan
kaynaklanan tahrik edici bir fiil olmalıdır. 2- Fiil haksız olmalıdır. 3- Fiil failin
öfke ve üzüntü duymasına yol açmalıdır.
4- Fail haksız tahrik nedeniyle tepki olarak bir suç işlemelidir. Bu şartların hepsi birlikte gerçekleşmiş olmalı ki haksız
tahrik indirimi gündeme gelsin. Biri
gerçekleşmemişse haksız tahrik indirimi
uygulanamaz. Bu şartlar arasında, yargı
tarafından hep “unutulduğu” için özellikle fiilin haksız olması hususuna dikkat çekmek gerek. Haksız fiilden kasıt,
hukuk düzeninin onaylamadığı bir harekettir. Hareket, toplumsal değer yargıları, örf, adet, gelenek v.s. açısından tahrik edici olabilir ama hukuk düzenince
tasvip ediliyorsa haksız tahrik indirimi
uygulanamaz. Bunun yanında fail, suçu,
kıskançlık, intikam gibi duygular nedeniyle veya tepkisel değil tasarlayarak işlemişse yine haksız tahrik indiriminden
yararlanamayacaktır.1 İndirim uygulanamaz uygulamalar ise kadın cinayetlerinin neredeyse hepsinde var. İşte gazete
haberlerine yansımış birkaç örnek:
“9 Mart 2006 akşamı, Ali Şimşek,
kendisinden izinsiz alışverişe çıktığını, kıyafet alarak borca girdiğini
öğrendiği eşi Nurgül Şimşek’i ekmek
bıçağıyla öldürdü. Cezası ‘haksız tah-

rik’ indirimiyle müebbetten 24 yıla
indi”2, “7 Ağustos 2007’de, Fatih Aguş,
eşi Sevgi Aguş’u, kot pantolon giymesi
yetmiyormuş gibi başka bir erkeğe de
‘cilveli şekilde’ saati sorduğu için öldürdü. Cezası ‘haksız tahrik’ altında
işlediği ve pişman olduğu gerekçesiyle müebbetten 20 yıla indirildi.”3, “Bir
gece eşinin cinsel ilişki teklifini kabul
etmeyen Ö.Y., bu konuda ısrar eden kocasını yataktan itekledikten sonra düşmesine neden oldu. Ü.Y. bu harekete,
ruhsatsız tabancasını çekerek karşılık
verdi ve eşi Ö.Y.’yi öldürdü. Kocaeli 1.
Ağır C. Mahk.’de yargılanan Ü.Y., haksız tahrik indirimi de uygulanarak 24
yıl hapis ve 440 YTL adli para cezasına çarptırıldı..”4, “İzmir 11. Ağır C.M.,
Alev Er’i öldüren eşi Şakir Er’e kadının piercing yaptırmasını ve çantasından doğum kontrol hapı çıkmasını
‘haksız tahrik’ sayarak 20 yıl hapis
cezası verdi”5
Su içsek haksız tahrik diyen, kanunları bilerek ve isteyerek çiğneyen erkek
bir yargı var karşımızda. Bu yüzden
biz kadınlar için haksız tahrik indirimi
“erkeklik indirimi” ile eşanlamlı. Yeni
Ceza Kanunu’nda kadın örgütlerinin
mücadelesiyle erkeklerin aldıkları cezaların dayanılmaz hafifliğine karşı birtakım olumlu düzenlemelere yer verildi.
Eski kanunda töre cinayetlerinin failleri
tahrik indiriminden yararlanabiliyorken
yeni kanunda “töre veya namus cinayetlerinin” failleri haksız tahrik indiriminden yararlanamıyor. Namus cinayetleri,
erkeklerin kadını, kadın bedenini ve
cinselliğini kendilerine ait görmelerinden kaynaklanan cinayetler olup töre ci-

nayetlerini de içeren daha kapsamlı bir
terimdir. Kanuna “Namus bahanesiyle
işlenen insan öldürme suçlarında haksız
tahrik indirimi uygulanamaz” ibaresi
konması gerekirdi. Ancak yeni kanun da
namus cinayetlerini töre cinayetlerinden
ibaret görmüş, faillerini “akraba içi”yle
sınırlı bırakmış. Bu kadarını dahi içine
sindirememiş ki bu ibareye kanunda değil kanunun gerekçesinde yer vermiş!
Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor. Erkek egemen sistem katil
erkeklerin adlarını değiştiriyor sadece.
Bu sistematik erkek şiddeti karşısında
biz feministler kadına yönelen şiddet
davalarında tarafız. Ayşe Yılbaş, Sevim
Zarif davalarında katiller haksız tahrik
indiriminden yararlandırılmayarak gerektiği gibi cezalarını aldılar. Davalara
her müdahillik talebimiz reddedilse de
başka kadınların aramızdan ayrılmaması için bu davaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Eril cinsellik ve otoritesinin meşruiyetini sağlayan ataerkil sistemin tüm mekanizmalarına “sözümüz”:
EMEĞİMİZ, BEDENİMİZ, KİMLİĞİMİZ BİZİMDİR!
______________________________________

Arş Gör. Devrim Aydın, Yeni Türk Ceza
Kanunu’nda Haksız Tahrik Yüksek Lisans
Tez Çalışması,
http://www.nuveforum.net/292-suclarcezalar/70711-yeni-turk-ceza-kanunundahaksiz-tahrik/
2
17.11.2006 tarihli haber http://www.tumgazeteler.com/?a=1803638
3
11.08.2007 tarihli haber http://www.tumgazeteler.com/?a=2348627
4
26.11.2007 tarihli haber http://www.radikal.
com.tr/haber.php?haberno=239876
5
20.09.2007 tarihli haber http://www.nethaber.com/NewsDetails.aspx?id=37971
1
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Sizin hiç kardeşiniz öldürüldü mü?
Okumayı kendi kendine öğrenmiş, fakat yazması olmayan ama Yediveren Gülleri diye şiir
kitabı olan bir annenin yediveren gülleriydik, yedi kız kardeştik biz. Eğlenceli, gürültücü,
kavgacı, dayanışmacı, bol kadınlı güzel bir aile… Şimdi Yediveren Gülün biri yok

K

Şenay Taluğ

urşun bedene girince insan
ne hisseder, o anda ne düşünür, yaşamın bittiğini mi,
çocuklarını bıraktığını mı,
sevdiklerini terk ettiğini mi, lanet mi
eder katilini tanıdığı güne, her şey bitti
mi der? Yoksa hiçbir şey hissetmez mi,
çok canı yanmış mıdır, acaba acı çeker
mi?
Hepimiz düşünmüşüz bunları, otopsi raporu gelene kadar: ANİ ÖLÜM…
İnsan kardeşinin aniden öldüğüne sevinir mi? Biz raporda bunu okuyunca
rahatladık. Ne garip; öldü ama hiç olmazsa acı çekmeden, aniden!...
Yıllardır bire bir bilinçli karşı mücadelesini verdiğimiz erkek egemen
şiddetini bu kadar yakınımızda ve bu
kadar ağır yaşamak… Vurgun yemek
çok başkaymış.
Hiç öyle atılan sloganlarla, bildirilerle, basın açıklamalarında yazılanlarla, panellerde anlatılanlarla aynı şey
değilmiş bizzat yaşamak. O kadar derinden yaralıyor ki insanı, devamlı kanıyor.
Başımıza gelebileceğini hiç düşünmediğimiz bir katliamla boyalı basının
3. sayfa haberi olduk biz. Kimsenin başına asla gelmesini istemediğimiz bu
olay, bize o kadar çok şeyi yaşayarak
öğretti ki.
Okumayı kendi kendine öğrenmiş,
fakat yazması olmayan ama Yediveren
Gülleri diye şiir kitabı olan bir annenin
yediveren gülleriydik, yedi kız kardeştik biz. Eğlenceli, gürültücü, kavgacı, dayanışmacı, bol kadınlı güzel bir
aile… Şimdi yediveren gülün biri yok.
Şimdi bir yanımız eksik. İki buçuk yıl
oluyor neredeyse. Acılıyız, öfkeliyiz ve
çaresiziz. Nasıl biter bu acı? Ama hayat
devam ediyor, Sevim’in geride kalan
iki küçük kızıyla yaşamı yeniden kurmaya çalışıyoruz.
Her zamanki gibi acımasız ve vicdansız bir erkeğin kırdığı, yok ettiği hayatların geride bıraktığı yürekleri onarmak, hayatı yeniden şekillendirmek
kadınların o kadar güzel yaptıkları bir
şey ki. Kadınlar çok güçlü. Bütün aile,
40
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sülale ve dostların desteğiyle ayaktayız,
ama travmamız çok büyük.
42 yaşında, yaşamayı her şeye rağmen çok severken, çocuklarını büyütemeden, emekli olup dinlenme hayalleri
kurarken, yaşlanamadan, yapacak onca
şeyi varken, huzurlu bir yaşam istiyorum, yalnız yaşlanmak istemiyorum deyip yıllar sonra evlendiği ve kendisiyle
evlenmek dışında hiçbir suçu olmayan
kocasıyla birlikte yolda yürürken, arkadan vurularak öldürüldüler. Hem de
büyük kızının babası olan, eski kocası
tarafından.
Sevim hemşireydi, henüz okurken
tanıştığı, sonradan katili olacak olan
o adamla evlendi. Hemşire olduğunda
halen okumakta olan adamı mezun etti,
askere yolladı, iki kere avukatlık bürosu açtı, evin tüm geçimini sağladı. Bu
arada eve ekmek dahi almayan, asalaklığı yaşam biçimi haine getiren katil,
hayattaki tüm ezilmişliğinin tembelliğinin ve başarısızlıklarının sorumlusu
kardeşimmiş gibi sürekli onu ezmeye
çalışıp, ona hep kötü davrandı.
Kendisiyle ve hayatla sorunu olan
ve devamlı didişen bu adamın yaptıklarına dayanamayan ama bir de ondan
çocuğu olan kardeşim tükendiğini anlayıp, yaşadığı yeri ve çok rahat olan işini
terk ederek İstanbul’a yerleşti.
Ama kabus bu sefer de çocuk üze-

rinden devam etti.
Kardeşimin dimdik ayakta kalıp
yeniden evlenip ikinci çocuğunu doğurmasını, yeni bir hayat kurmasını
hazmedemeyen ve bir avukat olan katil, tacizlerini Sevim’e ve çevresindeki
herkese yaşattı.
Kardeşim defalarca mahkemelerde,
yollarda dövüldü, tehdit edildi, çocuğun alınıp verilmesi sırasında devamlı
sorunlar yaşadı. Katil, yasal velayeti
kardeşimin üzerinde olan çocuğu defalarca kaçırdı. Avukatları tehdit ve darp
etti, hakimleri reddetti. Sevim’in çevresinde olan ve ona destek olan herkes bu
adamın yaptıklarından nasibini aldı.
En sonunda kardeşimin ona sunduğu yaşam standartlarını ve çevresini
kaybetmenin hıncıyla o iki masum insanı öldürerek çıkardı. Ve bunu da kızım için yaptım diyerek o küçücük çocuğun üzerine kaldıramayacağı bir yük
bıraktı.
Çocukları şimdi ömür boyu bir lanetle yaşamak zorunda. Sevim’den geriye kalan iki küçük kızdan biri, katil
babası yüzünden annesiz kaldı, diğeri
ise hem annesiz hem babasız kaldı ve
onu bu duruma sokan ise ablasının babası. Ne biçim bir vurgun yemek bu, ne
biçim bir adalet, acaba ilahi adalet var
mı diye düşünmeden edemiyor insan.
Bu çocukların suçu ne?

Kardeşim tüm yaşadığı kötü şeylere
rağmen mücadeleci, iyi niyetli, dayanışmacı, sevecen, hayata sımsıkı bağlı
güzel bir insandı, tıpkı birlikte öldürüldüğü kocası gibi.
Her zaman çocuğun psikolojisini ve
mutluluğunu düşünerek o adamla iyi
bir diyalog kurması için çaba sarf etti.
Çocuğu ondan hiç esirgemedi. Onun
aleyhinde konuşmadı. Evlense de kurtulsam diyordu hep, ne garip, hiç ölse
de kurtulsam demedi.
Kendi çocuğuna ömür boyu altından zor kalkılacak bir yük bırakan bu
katilin, mahkemelerdeki tavırlarından,
savunmalarından ve bize bakışlarında-

ki ifadesinden de anlıyoruz ki hiç pişman değil. Pişman olsa kendi kafasına
da sıkardı zaten. Karar duruşmasından
sonra cezaevi aracında giderken inanılmaz bir pişkinlikle zafer işareti bile
yapabildi. Nasıl bir duygu ve vicdan
taşıyor bizim anlayabileceğimiz bir şey
değil bu!.. Vicdanındaki bu yükle nasıl
yaşıyor acaba?
Diğer izlediğimiz kadın katillerinin
de mahkemelerdeki tavırları, ifadeleri,
bakışları hep aynı. Sadece isimler ve
mekanlar değişiyor.
‘Çocuğumu çok seviyordum onu
bana göstermeyeceğinden korktum, o
yüzden karımı öldürdüm’ diyordu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Ayşe Yılbaş’ı acımasızca 12 kurşunla öldürülen katil. Bu katili bizim eski
ünlü solcu avukatlarımızdan biri olan
Bahri Belen savundu. Son duruşmada,
Bahri Belen katili savunurken, katilin
karısını çok sevdiğini, çocuğunu onbeş
gün görememesinin onu tahrik ettiğini,
cinayeti azap ve elem içinde işlediğini
öne sürerek haksız tahrik indirimi istedi ve bunun için o kadar çok çabaladı
ki biz kadınlar hayretler içinde izledik.
Adeta öldürmekte haklıydı diyordu.
Ben inanamıyordum bu olup bitenlere,
yıllar önce sol siyasi bir örgüt üyesi olmaktan yargılanan eşimi savunan Bahri
Belen, yıllar sonra bir kadının bir anlamda benim kız kardeşimin katilini

savunuyordu. Ve bunu o kadar korkunç
bir biçimde yapıyordu ki, hepimiz şaşkınlık içinde kalıyor ve tepki veriyorduk. Ama o, sadece bizim tepkilerimizden rahatsız oluyordu, katilin haksız
tahrik indiriminden yararlanması için
utanılacak savunmalar yapıyordu.
Aynı zamanda aynı Bahri Belen Hrant
Dink’in de avukatı, halen mahkemelere
katılıyor.
Ne bu şimdi, biz neye inanacağız,
inançlarımızı, değerlerimizi neyle ölçeceğiz?
Sorguluyorum, hayatımda, bugüne
kadar inandığım her şeyi, sahip olduğum değerlerimi sorguluyorum.
Kardeşimin katiline haksız tahrik ve
iyi hal indirimi uygulanmadı. İki ayrı
cinayetten müebbet aldı. Tasarlayarak
öldürmeye dair yeterli kanıt bulunamadığından ağırlaştırılmış müebbet verilemedi.
Şimdi biz rahatladık mı? Kaybımız
ve acımız o kadar büyük ki, ne ceza
verilirse verilsin bize yetmeyecekmiş,
mahkeme bittiğinde bunu daha iyi anladık. Öyle kırıldık ki doğrulamıyoruz
hâlâ. Bu travma nasıl geçer, nasıl atlatılır, bu nasıl bir adaletsizlik?
Bana göre hayatta en büyük suç,
başka bir insanın yaşam hakkını elinden
almaktır. Umarız bu katil ömür boyu dışarı çıkamaz ve başka kimsenin canını
yakamaz, özellikle de kızının..

Takip ettiğimiz davalarda haksız tahrik indirimi yok!
2004 yılında öldürülen Güldünya
Tören davasından beri gücümüz
yettiğince kadın cinayetlerinde
kadın örgütleri adına müdahillik
talebimizi dile getiriyoruz. Ancak bu
talebimiz Güldünya davasında kabul
edilmediği gibi, son olarak müdahil
olmak istediğimiz Satı Korkmak
davasında da reddedildi. Ancak biz
feministler, buna rağmen müdahillik
talebinde bulunduğumuz davaları
izlemeye devam ettik. İstanbul’da bizi
sevindiren dava sonuçlarına ulaştık.
Takip ettiğimiz davalarda haksız tahrik
indirimi uygulanmadı. Davalarda
müdahillik taleplerimiz ve dava
takiplerimiz sürüyor, sürecek…

Güldünya Tören
Umut adını verdiği oğluyla
ailesinden saklanan Güldünya
Tören, kendisini bulan kardeşlerince
bacağından vurulmuş, hastaneye
kaldırılmıştı. Polis koruması talep

eden Tören’e hastanede koruma
sağlanmamıştı. kardeşleri hastaneye
gelerek başından silahla vurarak
Güldünya Tören’i öldürmüşlerdi
(27.02.2004). Güldünya’nın
kardeşlerinden İrfan Tören müebbet,
Ferit Tören 23 yıl hapis cezasına
mahkum oldu (15.11.2007).

Sevim Zarif
Sevim Zarif ve eşi Halil İbrahim
Zarif , Sevim’in 11 yıl önce ayrıldığı
kocası Yaşar Özcan tarafından
katledildiler ( 22.07.2007). Yaşar
Özcan iki kez ağırlaştırılmış ömür
boyu hapse mahkûm oldu (15 Ekim
2008).

Pippa Bacca
Pippa Bacca ismiyle tanınan
İtalyan sanatçı Giuseppina
Pasqualina Di Marineo barış
yolculuğuna çıkmıştı. Gebze’de
arabasına bindiği Murat Karataş

tarafından önce tecavüze uğradı,
sonra öldürüldü (31 03.2008). Murat
Karataş, ‘Suçu gizlemek amacıyla
kasten adam öldürmek’ suçundan
ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
(24.06.2009).

Ayşe Yılbaş
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5.
sınıf öğrencisi Ayşe Yılbaş Özmen,
ayrılmak istediği eşi Hüseyin Güneş
Özmen tarafından hastanede 12
kurşunla katledildi (22.02.2008).
Hüseyin Güneş Özmen ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına mahkum
oldu (22.07.2009).

Satı Korkmak
Satı Korkmak, eşi Hasan Korkmak,
tarafından televizyon kablosuyla
boğularak öldürüldü (14.02.2009)
. Hasan Korkmak ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına mahkum
oldu (17.11.2009).
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Ayrıştıran farklara inat:
Birleştiren farklılıklar….

Kadınların yaşam alanlarının bu kadar “ucuz” olmasının
sebebi nerede aranmalı? Kadınların vazgeçilebilir
kılınmasında mı, yoksa bize verilen şiddet sonrası sevgi
söylemlerine kanmamız ve elimizde kalanlarla yetinmemiz
gerekliliğinde mi?
Hazal Özvarış
Cemre Baytok

“A

ramızdaki bütün farklılık
ve eşitsizliklere rağmen
hepimizin nasıl oturup
kalkacağımızdan, nerelere gideceğimize, kentin hangi bölgelerini, hangi ulaşım araçlarını seçeceğimize, ne zaman
sevişeceğimize kadar vücudumuzla ve
hayatımızla ilgili birçok tercihimizde
namus rol oynuyor” diye yazdı Dicle
Koğacıoğlu. Kadın cinselliğinin “adam
edilmiş” hali namus, her birimizi türlü
yollardan hizaya getiriyor. Biz, kadınlar
sadece yürüdüğümüzü sanırken farkında olmadan binlerce “namus suçu” işliyoruz. Bu suç kime ait, kime karşı bilmeden devam ettiğimizde, cezasını kimi
zaman etek boyunu uzatarak, bakışları
yere indirerek, sokağa daha da nadir çıkarak kimi zamansa bedenimize bırakılan yaralarla ve bazen ardında canımızı
bırakmayan eylemlerle ödüyoruz.
Namus, bir ahlaki zemin olarak sunuluyor kadınlara ve kendisine uyulmadığı
müddetçe karşılığı somut şiddetle veriliyor. Ve bu şiddet çeşitli veçhelerde karşımıza çıkabiliyor ki sonuçlarını bedenimizde hissedene kadarki zamanın da
bu şiddet sürecine dahil olduğu aşikâr.
Namusun ‘düzenleme’ kabiliyeti o ka42
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dar olağanlaşıyor ki, erkekler haricinde
de, anneler kızlarına, kızlar annelerine,
kadınlar kadın arkadaşlarına, kadınlar
kadın sevgililerine uygulayabiliyorlar.
Çünkü sadece kadın olmak, tüm bu şiddetten nasiplenmek için yeterli. Çünkü
sadece kadın olmak demek, taşıyacak
yükün olması demek ve bu görevi layığıyla yerine getirmemek, sonuçlarını da
en başından kabullenmek demek.
Kadınların yaşam alanlarının bu
kadar “ucuz” olmasının sebebi nerede

Şiddeti veya cinayeti belli
bir bölgeye atfetmek ve
bunu da “gelenek” olarak
tarif etmek, hem TürkKürt ikiliği üzerinden bazı
kadınların deneyimlerini
diğerlerinden koparırken,
hem de şiddetin tüm
kadınların hayatında var
olduğunu atlamak, yani bazı
şiddet biçimlerini şiddetten
saymamak anlamına geliyor

KADINLIK HALLERİ
aranmalı? Kadınların vazgeçilebilir kılınmasında mı yoksa bize verilen şiddet
sonrası sevgi söylemlerine kanmamız
ve elimizde kalanlarla yetinmemiz gerekliliğinde mi? Kadının değersizleştirilmesindeki hızın sebeplerini nerelerde
aramalıyız? Erkek egemenliğinin doğusunda mı veya batısında mı? Ve en
nihayetinde feministler olarak, şiddete
ve bu şiddetin normal kılınmasına nasıl
direnmeliyiz? Biz bu yazıda Dicle’nin
bizlere gösterdiği yola bakmaya çalışacağız- hakkını verebilmenin zorluğunu
verili alarak ve bu yazının yazılmasının
gerekli olduğunu düşünerek.
Şiddetin en uç noktası olan cinayetlerin doğuda mı batıda mı vuku bulduğunun sorunsallaştırılması, yani coğrafi farklılıklara indirgenmesi ve bunun
hukuken de tescillenmesi şiddetin belli
koşullarda uygulanmasını haklı çıkarıyor. Dicle’nin de dediği gibi ‘töreleştirilen’ cinayetler vesilesiyle Kürtler,
geride/geçmişte kalmanın getirdiği bir
eğitilmemişlik ve yeterince medenileşememiş bir halk olarak şiddete eğilimli
bir “kültür”ün öğelerine dönüşüyorlar.
Böylece bir taraftan Türkler aklanırken
diğer taraftan Kürtlerin “makbul vatandaşlığı” askıya alınıyor.
Diğer yandan, bu durum kadınlar
arasında ayrışmalar yaratıyor. Dicle’nin
özellikle üzerinde durduğu gibi, şiddeti
veya cinayeti belli bir bölgeye atfetmek
ve bunu da “gelenek” olarak tarif etmek,
hem Türk-Kürt ikiliği üzerinden bazı
kadınların deneyimlerini diğerlerinden
koparırken, hem de şiddetin tüm kadınların hayatında var olduğunu atlamak,
yani bazı şiddet biçimlerini şiddetten
saymamak anlamına geliyor.
“Kadınların yaşadıklarına gelenek
demek bir sessizliğin adı” diyordu Dicle, gelenek, geçmişi veya sabit olanı
çağrıştırdığı gibi, aynı zamanda ne olduğu tam da belli olmayanı dolayısıyla
sorgulanamayanı ifade ediyor. Bu haliyle “namus merkezli erkek egemenliği” yerine geleneğin sahipleri şiddetin
kaynağına dönüştürülüyor. “Kadınlar
oralarda öldürülüyor çünkü gelenek…”
açıklamasının aksine, cinayetlerin toplumsal anlamda altını dolduran namus
kavramının ne kadar değişken ve kapsayıcı olduğuna bakmak gerekiyor. Namusun disipline eden, erkek egemen
sistemin sürekliliğini sağlayan bir norm
olduğunu vurgulayarak tüm kadınların
hayatına bu haliyle kastettiğini görebiliriz. Çünkü gelenek geçmişi, geride bırakılması gerekeni işaret ediyor ama cinayetler bugünde yaşanıyor. Namusun her
gün farklı biçimlerde de olsa nasıl ürediğini ifşa etmek, gelenek gibi tam da

KADINLIK HALLERİ
politik anlamda kadınları sessizleştiren
ve olağanlaşan nedensellikleri ortadan
kaldırarak, kadınları bir araya getirecek
bir tahlille erkek egemenliğinin veçhelerini açığa çıkarabilir.
Buna direnmenin yollarından biri
olarak, Dicle’nin bizlere önerdiği “yaşadıklarımızı birbirimize aktarma” namusu normalleştirmeye yarayan biçimlere
kendi açımızdan bir anlam kazandıracağı gibi; töre gibi aramıza giren mefhumları da tanımlamamıza olanak sağlayabilir. Biz feministler olarak, töre cinayetleri tabiri yerine namus cinayetlerini
koyarak “ne orada ne burada her yerde”

diyoruz. Böylece kadınların arasında
iktidar kuran ve aynı zamanda, kadınları bir kez daha ikincilleştiren gelenek
kavramından kurtulma yolunu açabildik. Namus, modern hayat, hukuk, köy,
kasaba, şehir vb. türlü biçimlerin içine
yerleştikçe, erkek egemenliği kendini
mümkün kılabildiğinden, feministler
artık tüm kadın cinayetlerinin hesabını
soruyor. Feministler tam da bu çeşitlendikçe olağanlaşan erkek egemenliğine,
tersinden kadınların farklılıklarının hakkını vererek karşı çıkıyor. Yavaş yavaş
elimizden alınan yaşam alanlarımızı
birbirimize hatırlatarak ve onlara sahip

Dicle’den...

“Feminist bir strateji olarak
benim önerim; namus cinayetlerinde nasıl farklı iktidar söylemlerinin kurulduğuna ve bunların namus cinayetlerine karşı çıkarken
neleri meşrulaştırdığına sürekli
bakmak.
Namus
cinayetlerini
her
konuşmamızda;
zamanla
oynamaları,
Kürtlerin
giderek
-bir alt kültürü bırakın- bir alt ırk
olarak düşünülmesini ve sınıfı
konuşmadığımız
sürece,
bunun içerisinde yer alacağımızı
düşünüyorum. Bunu da problemli görüyorum. Kürt hareketi
içinde de kadınlar çok iş yapıyor,
İslamcı hareket içinde de, Kemalist
hareket içinde de. Gücü olan bütün
hareketlerin içinde çoğu işi kadınlar
yapıyor; fakat dilimizle, istemlerimizle siyasi alana çıkamıyoruz.
Çoğu kez ‘öteki’nin üzerine yeni
bilgi üretme arzularımızla, ‘öteki’ne
müdahale eden söylem ve pratiklerin parçası oluyoruz: ‘Öteki’ni
kurtaran... Müdahale etmek için
başka terimlerin yanına ‘kadınlık’ı
alıyoruz. Kemalist kadınlar, İslamcı
kadınlar, Kürt feministler… Böyle
bir şeyin ikinci terimi olmak zorunda kalıyor “kadınlık” -daha az ama
bazen de “feministlik”. Oysa ırk,
sınıf, toplumsal cinsiyet gibi bütün
eşitsizlikleri beraber düşünüp feminizmin gücüne güvenerek sonuna
kadar sorgulamak gerek.”
“Namus
cinayetinin
farklı
siyasileştirilme bağlamlarını gözetmek gerekir. Yani Batman’da
yakılmış bir köyde namus cinayeti muhtemelen başka bir şey,

Ümraniye’de başka bir şey. Her
namus dediğimizde siyasi birtakım
işaretleri çağırıyoruz ve o işaret,
bir yerden bir yere farklı şekillerde
seyahat ediyor. Çoğu zaman “ne
yapalım?” sorusuna tekil cevaplar
ararken orada yerel diyebileceğimiz,
orada yaşayanların tecrübesinden
gelen bilgileri yok sayıyoruz. ‘Ne
yapalım?’ sorusunun öznesi, bu
sorudaki bir şeyler yapacak olan
‘Biz’ çoğu zaman bizim şu anda
oturduğumuz gibi metropolde
sıklıkla şehrin merkezine de yakın
yaşayan imtiyazlı ve/veya siyasi
olarak tecrübeli kimseler oluyor.
Halbuki bu sorunun tekil bir cevabı
olmayabilir. İnşallah bir sürü strateji
yaratırız, ya da varolan stratejileri buluruz keşfederiz onlarla bağlantılar
kurarız. Yani her yerde var direnme
önemli olan onların birleşmesi
ve de ille merkezileşmeden diye
düşünüyorum.”
“Ben kadınlar arası feminist
dayanışmanın çok maddi bir
gündelik hayat sorusu olduğunu
düşünüyorum. Ve bence en önemlisi de Türkiye’deki bu eğiten/
eğitilen hiyerarşisinden çıkması
lazım feminizmin. Eğitim hiçbir
zaman nötr değil. Gerçekleri, bilinmesi gerekenleri ve bilinmesi
gerekmeyenleri, meşru olanları ve
meşru olmayanları kuruyor. Bütün
iktidarlar eğitir. Türkiye Cumhuriyeti
bunun en net örneği. Cumhuriyet’in
yaptığı şey; eğiten bir sınıf, eğitimli,
aydın bir sınıf vardı, bu asimilasyoncu, kalkınmacı sınıf. Kendileri
eğitimli idiler. Aydındılar. Ötekiler de

çıkmak için beraber mücadeleyi yolumuz seçerek alternatif politikalar üretebiliriz/ üretebiliyoruz. Gelenek gibi
sabitleştirilen zamanlara inat, Dicle’nin
bizzat değişken olmayı feminist politikanın temeline yerleştirme önerisini
unutmadan devam ediyoruz.
___________________________________________

Bu yazıda Dicle’nin en çok 2007’de
çıkan “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği” (Feminist Yaklaşımlar) yazısından yararlandık.
Bu yazı çıktığında Dicle’yi kaybedeli 118 gün
olmuş olacak.
∗

Doğulu ve cahildiler. İmtiyazlarının,
seçkinliklerinin adı imtiyaz değil,
eğitimlilik idi. Burada bunlar hiçbir
bilim bilmiyorlardı demek istemiyorum. Tabii ki diğerlerine göre
çok daha fazla Batılı ve laik bilgiler
biliyorlardı. Ama bu şekilde buna
eğitim dediler ve o Doğulularda,
çiftçilerde, kadınlarda olan bilgileri,
yemek yapmanın, tarla sürmenin
bilgisini yok saydılar. Önemli olan
ve dünyayı idare etmek için gerekli
olan bilgi onların bilgisiydi. Öbürlerininki bilgi sayılmadı. Onlarda
bu bilgi yoktu, şimdilik yoktu, bir
gün onlarda da olacaktı. Olana
kadar şimdilik bu seçkin grup bizi
yönetecekti. İşte asimilasyoncu
kalkınmacı dediğim olay böyle bir
şey.
Şimdi biz en azından kendi
aramızda bunu yapmayabiliriz gibi
geliyor. Feminizmi öğretmeyelim
birbirimize, öğrenmeyelim, arayalım yapalım. Bazen mesela
arkadaşlarımla feminizm hakkında
konuşmaya baş-lar başlamaz bir
refleks çıkıyor. “Ben yani o konuda
hiçbir şey bilmiyorum ama..” Sanki
bir ders feminizm de onlar almamış
ya da yapamamış. İşte ben bunun ötesine geçmeye çalışmanın
hem dilde hem ahlakta hem siyasi pratikte önemli olduğunu
düşünüyorum.”
- 12 Nisan 2008 tarihinde
Feminist Yaklaşımlar dergisinin
düzenlediği Nükhet Sirman ve Dicle Koğacıoğlu ile birlikte “Namus”u
Tartışıyoruz isimli söyleşinin metninden alıntılanmıştır.
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Polisiyeleşmeden...
Hukuk sistemi cinayet olduğu aşikar vakalarda bile katilleri cezalandırmakta gönülsüz davranırken, “intihar mı, cinayet mi” kuşkusunun olduğu durumlarda baştan savma bir olay
yeri inceleme ve sorgulamanın ardından intihar hükmüne varma eğiliminde

O

Ayşe Toksöz

cak
2009.
Ben
İstanbul’daydım. Canan da
öyle. Dilek Eskişehir’deydi,
Çiğdem Ordu’da.
Ocak 2010. Ben bu yazıyı yazıyorum,
Canan Akbulut, Dilek Özer ve Çiğdem
Bayram artık aramızda değil. Basının
diliyle “arkalarında soru işaretleri bırakarak” gittiler. Yanlış anlamayın, bu bir
edebi kalıp. Yoksa basının soru sormaya
niyeti yok. Daha doğrusu,
sordukları sorular “İntihar mı etti, öldürüldü mü?
Bunalımda mıydı? Cinnet
mi geçirdi? Kocasının
başka kadınlarla ilişkisi
var mıydı?” türünden.
Ben bu soruları sormak istemiyorum. Duymamış olanlar için kısaca
Canan’dan, Çiğdem’den
ve Dilek’ten bahsedeyim.
Sonra da neden bu soruları sormak istemediğimden, neden cevaplarını
merak etmediğimden.
Canan geçtiğimiz Nisan ayında Mor Çatı’ya
başvurmuş, eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek
yardım istemiş. Korkusundan polise ya da savcılığa başvurmamış. 27 Temmuz’da balkondan düşerek (atarak ya da atılarak)
öldüğünde, Mor Çatı’nın psikoloğuyla
görüşmelerine devam ediyormuş. Mor
Çatı’nın ve diğer feministlerin takipçisi olduğu dava süreci sonunda mahkeme, olayın intihar olduğuna hükmedip
Canan’a dayak attığını itiraf eden kocasını serbest bıraktı.
Dilek, ‘Elveda Hayat’ başlıklı bir
mektup yazmış 10 Ekim’de, iki çocuğunu yanına alarak, Porsuk Çayı’na atlamadan önce. Resmi makamlar intihar
nedenini araştıradursun, medya kocasıyla nikahsız yaşamasını, adamın hapse
giriş çıkışlarını, Dilek’in olası sevgililerini, küçük çocuğun babasının kimliğini
diline dolamış bile...
Çiğdem’in kocası ise “işsiz-güçsüz”
değil; “kerli-ferli” takımındanmış besbelli; komşular ne Çiğdem’in dayak
yediğini duyduklarında araya girebili44
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yorlarmış, ne de, Çiğdem’in 5 Kasım’da
balkondan düşerek (yine atarak ya da
atılarak) ölmesinin ardından ifade verdikleri sırada mahalle muhtarının olay
yerindeki tehdikar varlığına itiraz edebilmişler. Çiğdem morga götürüldüğü
sırada, annesinin ölümüne tanık olan,
ama varlığı savcı tarafından dikkate alınmayan oğluyla bir-iki saat ilgilenmişler
yalnızca. Savcı, tanık konumundaki
çocuğun velayetini, Çiğdem’i dövdüğü
yönünde ifadesi olduğu halde, karakoldan serbest bırakılan babaya verdi.

Sadece bu hikayeleri alt alta yazmak
bile “İntihar mı? Cinayet mi?” sorusunu
duymak bile istemeyişimi açıklamıyor
mu? Nedir bu hikayelerden öğrendiğimiz?
Kocan seni istediği kadar dövsün, etraftaki herkes bunu görsün, bilsin, hatta
adam karakolda/mahkemede bunu itiraf
etsin. Sen polise başvurmadıysan hiçbir
hükmü yok. Başvursaydın da resmi makamların arabuluculuğuyla kocana geri
dönmek zorunda kalacaktın ya, olsun.
Bunun da hükmü yok.
Resmi makamların gözünde, insan
olarak varlığının, yaşayışının, duygularının da hükmü yok. Nitekim,
Çiğdem’in davasına bakan savcı, kocasının Çiğdem’i aldattığı yönündeki
ifadelere, “Aldatmak suç değildir, erkek
adam aldatır” gibi cevaplar verebiliyor.
Bunun, savcının kötü bir adam olmasıyla falan ilgisi yok; bütün mesele diğer

adamın bir an önce bu işten yakayı sıyırmasının sağlanması.
Toplumun nezdinde ise, attığın her
adımın hükmü var. Ablasının kızını evlat
edindiği sonradan anlaşılan (!) Dilek’in
ölümünün ardından medya, “İkinci çocuğu kocası hapisteyken doğdu, yoksa
başkasından mıydı” minvalinde döktürdü. Öyle ya, ya sevgilisi var(dıy)sa? O
zaman her şey mübah olacaktı her halde?
Bir de senin ne yaşadığını herkes zaten biliyordur, açıklamaları her zaman
kolaydır: Bunalımdasındır, kıskançlık krizidir,
psikolojik tedavi görüyorsundur (Canan’ın kocası
herhalde Mor Çatı’nın
psikoloğunu kastediyor!),
ikinci çocuğu doğurdaktan
sonra bunalıma girmişsindir - Dilek aslında doğum
yapmamış ya, neyse...
Ha bir de, yaşamının
da bir değeri yok. Artık
adalet duygumuzu herhangi bir biçimde korumaktan
aciz kalmış hukuk sistemi;
cinayet olduğu aşikar olan
vakalarda bile katilleri cezalandırmakta gönülsüz
davranırken, “intihar mı,
cinayet mi?” kuşkusunun
olduğu durumlarda baştan
savma bir olay yeri inceleme ve sorgulamanın ardından intihar hükmüne varma
eğiliminde.
Bu hikayelerin bize düşündürdüğü,
tek tek kadınların hikayelerinin önemli
olmadığı, tüm kadın intiharlarının cinayet olduğu olmamalı elbette. Kadın
intiharlarının tercih mi, yoksa kadınlara
dayatılan, şiddet döngüsünden kurtulmak için ellerinde bırakılan son çare mi
olduğu sorusunun geçersizliği de değil.
Kadınlar olarak her birimizin hayatının
ne derece şiddetle malul olduğunu; buna
izin veren erkek egemen sistem içinde
hayatlarımızın tekilliğinin nasıl silinip
istatistiklere hapsolduğunu, öteki uçta
ise nasıl magazinleştirilip/polisiye öyküye çevrilip “malzeme” haline getirildiğini görebilmek belki de.
Çünkü “intihar mı, cinayet mi?” sorusuyla adli birer vakaya indirgenen kadın ölümleri, esasında politiktir.

BELLEK

Öfke ve İmkân: SCUM*

Bırakmak çözüm değildir; düzene çomak sokmak gerekir. Kadınların çoğu zaten bıraktırılmıştır; hatta hiç içeri girmezler. Bırakmak, denetimi bırakmayanlara verir; bırakmak tam da
düzenin öncülerinin istediği şeydir

S

İrem Yılmaz

CUM. Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu’nun (Society
for Cutting-Up Men) kısaltması. Manifestoyu, Valerie Solanas 1967’de her türlü kaygıdan bağımsız
kaleme almış. Küçüklüğünden itibaren
babası, diğer erkekler, toplum ve tüm
kurumlarının yani patriyarkanın tüm
katmanlarının kendisiyle ilişkilenişinden süzdüğü deneyimleri, bu ilişkiden
doğan tüm öfke ve nefreti, olabildiğine
açık, keskin, isabetli, alaycı ve konsantre bir şekilde yazıya dökmüş. Solanas’ın
öfke ve zekâsıyla şekillenmiş toplum
tahayyülüne iddia ettiğinden fazlasını
yüklemeden SCUM’dan
seçtiğimiz bölümlerle
yer veriyoruz...
“… eril, hayatının bütün alanlarında
mahremiyet ve gizlilik
konusunda ısrar etse
de aslında kendisinin
mahremiyete hiç saygısı yoktur. Boş olduğu ve ayrı, bütünlüklü
bir varlığı … olmadığı
için ve sürekli kadınlarla birlikte olma ihtiyacı
duyduğundan, tamamen
yabancısı bile olsa bir
kadının düşüncelerine
…fütursuzca girmekte bir sakınca görmez,
hatta böyle yaptığı için
bozum edilirse kendisini hakarete uğramış hisseder ve öfkelenir. …kafası da
karışır -… herhangi birisinin, etrafındaki
bir yaratıkla birlikte olmak yerine yalnız
kalmayı tercih edebileceğini anlayamaz
çünkü. Kadın olmak1 istediğinden, sürekli dişilerin çevresinde bulunmaya çalışır, bu kadın olmaya en yaklaşabildiği
durumdur, o yüzden aileye dayanan bir
“toplum” yaratmıştır; aile yani eril–dişi
çiftinin ve çocuklarının (ailenin varlığını affettirecek bir bahane) birbirlerinin üzerinde yaşayıp kadının haklarını,
mahremiyetini ve akıl sağlığını bilinçsizce ihlal etikleri birim.” (s.35-36)
“Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt
edemeyen, kendini ötekinin yerine
koyma koyma becerisi ile açığa çıkan

vicdan gücüne sahip olmayan… varolmayan benliğine inanç beslemeyen,
mutlaka rekabetçi ve doğası gereği yardımlaşmaya kapalı olan eril, kendisine yol gösteren ve onu denetleyen, dış
dünyadan gelen bir yardıma muhtaçtır.
O yüzden otoriteleri -rahipler, uzmanlar,
patronlar, liderler vb.- dişinin (Anne)
kendisine rehberlik etmesini ister ama
bu gerçeği kabul edemez (sonuç olarak
o bir ERKEKtir). Kadın olmak, onun
rehberlik ve koruyuculuk işlevlerine el
koymak ister, o yüzden de bütün otoritelerin erkek olmasını ister.
Birbirleriyle empati kurma kabiliyetine sahip, akılcı, bütünlüklü ve rekabet
etmeleri için doğal bir sebep olmayan
varlıklardan oluşan bir
toplumun, hükümete,
kanunlara ve liderlere
ihtiyacı yoktur.” (s.40)
“…SCUM sabırsızdır, gelecek nesillerin
mamur olacağı fikriyle
teselli bulmaz; SCUM
kendisi için de bir parça heyecanlı hayat ister. Ve eğer kadınların
büyük bir çoğunluğu
bugün SCUM olsaydı,
emek gücü içinden çekilebilir ve böylece bütün nüfusu felç ederek
birkaç hafta içinde bu
ülkenin denetimini tamamen ellerine geçirebilirdi. Bunun dışnda,
tek bir tanesi bile ekonomiyi dağıtmaya
yetecek ek önlemler şunlardır: kadınların kendilerini para sistemi dışında tanımlamaları, satın almamaları ve sadece
yağmalamaları, istemedikleri yasalara
uymayı reddetmeleri. Polis gücü, Ulusal
Muhafızlar, Ordu, Donanma ve Bahriye
bir araya gelse bile nüfusun yarısından
fazlasını kapsayan bir isyanla baş edemez, özellikle de bu muhtaç oldukları
insanların isyanı olunca.” (s.60)
“Ama SCUM, milyonlarca götün
yıkanmış beyinlerinin kendisine gelmesini bekleyemecek kadar sabırsızdır.
Harika kadınlar neden sıkıcı erillerin
hızına ayak uydurmak zorunda? Şahane ve salak olanların kaderi neden içiçe
geçmiş olsun ki? Aktif ve hayal gücü ge-

niş olan, sosyal politikalarla ilgili olan,
neden edilgen ve sümsük olana danışsın
ki? Neden bağımsız olan, dayanacak
Babaya ihtiyaç duyan bağımlıyla birlikte lağımın yolunu tutsun ki?
Bir avuç SCUM, sistemi, sistemli
bir biçimde becererek, mülke seçici bir
biçimde zarar vererek ve cinayet aracılığıyla bir yıl içinde ülkeyi eline geçirebilir:
SCUM gizli işsiz gücün yani becerme gücünün mensubu olacaktır; çeşitli
işlere girecek ve çalışmayacaklardır. Örneğin SCUM tezgahtar kızlar, sattıkları
malların karşılığını almayacak, SCUM
telefon operatörleri çağrıları bağlamayacak; SCUM büro ve fabrika işçileri
işlerini düzmenin yanısıra gizlice alet
edevata zarar verecek.
... ” (s.62)
“Bırakmak çözüm değildir; düzene
çomak sokmak gerekir. Kadınların çoğu
zaten bıraktırılmıştır; hatta hiç içeri girmezler. Bırakmak, denetimi bırakmayanlara verir; bırakmak tam da düzenin
öncülerinin istediği şeydir; sistemin altını oyacağına onu güçlendirir çünkü bu
sistem tamamen, kadın kitlesinin katılmasına, edilgenliğine, kayıtsızlığına ve
işin dışında bırakılmasına dayanır. Ancak, erkeklerin uygulaması için mükemmel bir politikadır bırakmak ve SCUM
bunu hararetle teşvik eder.” (s.68)
* Valerie Solanas (2002), Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu, Sel Yayıncılık, Türkçesi: Ayşe Düzkan.
____________________

Solanas, kadın olmayı, “erkek”lere
yakıştırılagelen ve erkeklikle bağdaştırılan
niteliklerle tanımlayarak yerleşik biyolojik
determinizmi tersine çevirir. Erkeklerin genetik olarak eksik ve aşağı olduğunu “nefret,
kıskançlık, hor görme, tiksinme, suç, utanç,
şüphe gibi geniş bir olumsuz duygular dizisine sahip olduğunu” öne sürer.
1
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Dünden bugüne 8 Mart
1908’de yine New York’ta 15 bin tekstil işçisi, kadınlara
oy hakkı, çalışma saatlerinin azaltılması, çocuk işçilerin
çalıştırılmasının yasaklanması gibi taleplerle yürüyor ve
EKMEK ve GÜL sloganı atıyordu. Ekmek, ekonomik adaleti
ve güvenceyi simgeliyordu GÜL ise daha iyi yaşam koşullarını…

Hatice Ödemiş

18

da Engels de değinmeye değer bulmamıştır.
Marks ve Engels kadınların kurtuluşuna ilişkin özel bir kadın mücadelesinden söz etmeseler de sendikalarda ve
Birinci Enternasyonal’de Proudhon’un,
Almanya’da Lasalle’ın anti-feminist
çizgisine karşı kadınların siyasi ve ekonomik haklarını koruyorlardı.

40’lı yıllar… Neredeyse bütün ülkelerde erkek işçiler,
kadınların çalışmasına karşı
çıkıyor hatta kadın işçilerin çalışmaya
başladığı iş yerlerinde erkeklerin greve gittikleri de görülüyordu. Amerika,
Rusya, Fransa ya da İngiltere’de durum
farklı değildi.
Kadınların kurtuluşu erkek1843’te sosyalist Flora Tristan İşçi
lerin de kurtuluşudur
Birliği’nde programını şöyle tanımlıyorKadınların kurtuluşunun ancak kadu: “İşçi sınıfını sağlam ve bölünmez bir
dınların
eseri olabileceğini söyleyen ilk
birlik içinde birleştirmek, kadın-erkek
feminist
Amerikalı Margeret Fuller’di.
herkes için çalışma
Fuller, kadınların
hakkı talep etmek,
1848’de Elisabeth Cady
bağımsız bir kimlik
halk sınıfından kaiçin mücadele etdınlara ahlaki, düStanton ve Lucrecia Mott
meleri gerektiğini
şünsel ve mesleki
savunuyordu çünkü
tarafından düzenlenen
eğitim vermek ve
ona göre kadının
insani birliği sağlaSeneca Falls Konvansiyonu erkeğe boyun eğimanın tek yolu kaşinin aşırı boyutu
dın erkek eşitliğini
Amerikalı kadınların
aşkı kurutmuş, evsağlamaktır.”
liliği köreltmiş, ve
oy
hakkı
için
verdikleri
Birkaç yıl soncinsleri kendi özra, Flora Tristan’ın
mücadelenin başlangıcı
lerinde erişmeleri
düşünceleri
ve
gereken düzeyden
önerileri Marks ve
sayılabilir
alıkoymuştu. Bu
Engels’in yazılarınçerçevede kadında yeniden ortaya çıkar ancak bu alınların
kurtuluşunun
ancak
kendilerince
tıların hangi kaynaktan geldiğini Marks
sağlanabileceğini vurguluyordu.
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1848’de Elisabeth Cady Stanton ve
Lucrecia Mott tarafından düzenlenen
Seneca Falls Konvansiyonu Amerikalı kadınların oy hakkı için verdikleri mücadelenin başlangıcı sayılabilir.
(1840’da Londra’da düzenlenen Uluslar
arası Kölelik Karşıtı Kongre’ye alınmamalarını protesto ederek bu toplantıyı
düzenlerler)
8 Mart 1857’de New York’ta 40 bin
dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve
başlıyor ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin
ardından çıkan yangında çoğu kadın
129 işçi can veriyordu.
1888’de Washington’da Uluslararası
Kadın Konseyi’nin kuruluş toplantısı
yapılır. Kadın mücadelesine ilişkin bir
eylem planının çıkarıldığı bu toplantıda,
daha önce Flora Tristan gibi sosyalistlerin savunduğu tezi, Fransız feminist
Sainte Croix de dillendirir: Kadınların
kurtuluşu erkeklerin de kurtuluşudur…
Uluslararası Kadın Konseyi’nin kuruluşunu takiben 1899’da Londra’da
yapılan ikinci toplantıya 11 örgüte bağlı
600 bin kadını temsilen 5 bin feminist
kadın delege katılır. Feminizmin kitleselliğini gösteren bu toplantıda, barış
yardımlaşma, sanayi ilişkileri, meslekler, sosyal ve siyasal mücadeleler,
hapishane, hastane ve dini kurumlarda
reform, eğitim hakkı gibi konular gündeme alınmıştır.
Konseyin1899’da kurulan Barış ve
Uluslararası İlişkiler Komitesi ise barış
için bir örgüt kurulmasını savunuyordu.
Savaş esnasında Lahey’de bir konferans
düzenir ve bu konferansa Alman, İngiliz, Avusturya Macaristanlı ve İtalyan
kadınlar savaş yüzünden yaşadıkları
acıları ve baskıları lanetlemek üzere bir
araya gelir. Kadınlar, ABD ve Hollanda
gibi savaşa katılmayan ülkelerin kadınları arasından seçtikleri temsilcileri savaşan taraflara göndererek barış çağrısı
yapar. Kendi ülkelerinin basınının ve
iktidarlarının tepkisine rağmen.
1904’de ABD ve İngiltere’de kurulan bir ikinci uluslararası örgüt yükselen
Birinci Dalga Feminist Hareket’e kimliğini vermiştir. “Uluslararası Kadın Oy
Hakkı Birliği”, bilinen adıyla “Süfrajet
Hareketi”nin örgütlerinden biri. Örgütün
çok sayıda batı ülkesinde şubeleri kurulurken İngiltere’de Emmeline Pankhurst
tarafından kurulan bir başka dernek olan
“Kadınların Sosyal ve Siyasal Birliği”
oldukça radikal eylemleriyle öne çıkar:
Cam kırma, bomba atma, yangın çıkarma, parlamento toplantılarını engelleme
ve açlık grevi gibi.
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Ekmek ve Gül
1908’de yine New York’ta 15 bin
tekstil işçisi, kadınlara oy hakkı, çalışma saatlerinin azaltılması, çocuk işçilerin çalıştırılmasının yasaklanması gibi
taleplerle yürüyor ve EKMEK ve GÜL
sloganı atıyordu. Ekmek, ekonomik
adaleti ve güvenceyi simgeliyordu GÜL
ise daha iyi yaşam koşullarını…
Kadınlar Günü’nün kutlanması kararı ise ilk kez Amerikan Sosyalist
Partisi’nin 1909’da aldığı kararlar arasında girer. Şubat ayının son pazarı Kadınlar Günü olarak kutlanacaktır.
Bu karardan bir yıl sonra da
Kopenhag’da toplanan ve Kadın
Enternasyonal’i olarak da adlandırılan 2. Sosyalist Kadınlar Konferansı, 8
Mart’ın Uluslararası Kadın Günü olarak kutlanmasına karar verir. Louise
Zeitz’ın Gleicheit’ta yazdığı kadınlar
günü önerisini Clara Zetkin bu toplantıda önerge haline getirmiştir. Konferans
sonuç metninde çıkan karar tam olarak
şöyledir:
“Her ülke proleteryasının, sınıf bilinçli, siyasi ve sendikal örgütlerinin
anlaşmasına göre, tüm ülkelerin sosyalist kadınları, her yıl bir günü Kadınlar
Günü olarak kutlayacak ve öncelikli hedefleri de kadınların oy hakkını kazanmasını desteklemek olacaktır. Bu talep,
tüm kadın sorununun sosyalist ilkelerle
bağlantılandırılmasıyla ele alınmalıdır.
Kadınlar Günü uluslararası bir karakterde ve dikkatle örgütlenmelidir.
Kadınlar Günü,
1911’de Sosyalist
Enternasyonal’in
çağrısıyla ilk kez
milyonlarca kadının bir araya geldiği
mitinglerle Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de
kutlanır. Bu kutlama, 1848 yılında
Almanya’daki işçi
eylemleri sırasında
kralın kadınlara oy
hakkı sözünü verdiği
gün olan 19 Mart’ta
yapılmıştır.
25 Mart 1911’de
New York’taki Triangle Gömlek Fabrikasında çıkan yangında çoğu İtalyan
ve Yahudi 140 genç işçi kadın önlemlerin yetersizliği nedeniyle yanarak can

sına “Dünya Kadınlar
Günü” olarak kabul
edilir.
1975’de
BM’nin
75-85 yıllarını kadın on
yılı olarak kabul etmesinin ardından 1977’de
yılın bir gününün Birleşmiş Milletler Kadın
Hakları ve Barış günü
Kahraman kadın
8 Mart 1910
olarak kutlanmasıişçilerin anısını karar altına alır.
Kadınlar Günü, 1911’de
na…
Bu kararda, 8 Mart
Kadınlar Günü Sosyalist Enternasyonal’in tarihi belirtilmeRusya’da ilk olamektedir. Ancak
rak 1913’de yapılan
çağrısıyla ilk kez
özellikle 1960’larizinsiz gösterilerle
dan itibaren femimilyonlarca kadının bir
kutlanır.
nist hareketin yükBugün de halen
selişiyle zaten 8
araya geldiği mitinglerle
devam eden kadınMart’lar dünyanın
lar gününün erkekli
Avusturya, Danimarka,
pek çok yerinde
mi-erkeksiz mi kutsosyalistlerin yanı
Almanya ve İsviçre’de
lanacağı tartışması,
sıra feministlerce
1913-1914 yıllarınde kitlesel eylemkutlandı
da Menşevikler ve
lerin düzenlendiği
Bolşevikler arasında
günler halini almıştır.
da yapılmıştır. Menşevikler sadece kaTürkiye’de 8 Mart
dınlarla kutlanmasını önerirken, Bolşevikler tüm işçi sınıfının katılımında ısrar
Türkiye’de en yaygın kutlamaları
etmektedir.
1977’den itibaren İKD gerçekleştirmişBirinci dünya savaşı, yeni yeni kuttir. Tüm sosyalist grupların öncelikle de
lanmaya başlayan kadınlar gününü sekDİSK’e bağlı sendikaların “Emekçi Kateye uğratır. 1915 ve 16’da bu sebeple
dınlar Günü” olarak kutladığı 8 Martlarkutlamalar daha küda öne çıkan talepler arasında “kreş ve
çük ölçekli olarak
eşit işe eşit ücret” gelmektedir.
yapılır.
1986’da Kadınlara Yönelik AyrımRus takvimiyle
cılığa Karşı sözleşmenin imzalanma22 Şubat’ta yani 7
sının ardından, feministlerin gerekli iç
Mart 1917’de erhukuk düzenlemelerinin yapılması talekek yöneticilerin
biyle topladıkları 7 bin imzalı dilekçe 8
itirazlarına rağmen
Mart’ta Meclise sunulur.
kadınlar ertesi gün
1987’den itibaren feministlerin sogrev çağrısı yapar.
kak eylemleriyle kutlamaya başladığı
8 Mart günü kadın8 Mart, 90’lardan sonra sosyalistlerle
lar “ekmek ve bafeministlerin ayrı ayrı yaptıkları kutrış” talebiyle sokalamalarla gündeme geldi. 1997 yılında
ğa dökülerek devriİstanbul’da düzenlenen Artık Örgütlü
mi başlatırlar. Ekim
mitinginden sonra feministlerin, sosDevriminin ardınyalistlerin, Kürt kadın hareketinin ve
dan Kollontay’ın
sendikalardan kadınların bir araya gelönerisiyle 8 Mart
mesiyle oluşturulan platformlar 8 Mart
resmi tatil ilan edimitinglerini örgütlemeye başladı. 2003
lir ve Sovyetler döyılında Irak’ın işgaline karşı ses çıkarnemince “kahraman
mak için İstanbul’da 8 Mart akşamı
kadın işçilerin” anıdüzenlenen feminist yürüyüşün gelesına kutlanagelir.
nekselleşmesiyle her yıl 8 Mart akşamı
1921
yılınfeminist yürüyüş örgütlenmeye başladı.
da
Komünist
Enternasyonal’in
*Türkiye’deki 8 Mart tarihçesi
kadın sekreteryasındaki Bulgar kadınİstanbul’la sınırlı kalmıştır. Gelecek yıl
ların önerisiyle 8 Mart, Rusya’da devtüm illerin birikimini aktarmak umurimi başlatan ve Amerika’da hakları için
duyla.
mücadele eden ve ölen kadınların anıverir. Ardından Kadın
Sendikaları Birliği ve
Uluslararası Kadın Tekstil İşçileri Sendikasının
çağrısıyla düzenlenen
eylemlerde 100 bin kişi
sokağa dökülür ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapar.
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Feminist dil nasıl ehlileşiyor?
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Erkek şiddeti olgusu farklı bir biçimde dile getirilmeye başlandı. Bu yeni dil, kadınların erkek şiddetine karşı kolektif mücadelesinden çok, şiddet meselesinin psikolojik, psikiyatrik,
bilimsel ya da teknik olarak “yönetilmesini” çağrıştırıyor
Gülnur Acar Savran
Dünden bugüne 8 Mart
1840’lı yıllar… Neredeyse bütün
ülkelerde erkek işçiler, kadınların çalışmasına karşı çıkıyor hatta kadın işçilerin çalışmaya başladığı iş yerlerinde
erkeklerin greve gittikleri de görülüyordu. Amerika, Rusya, Fransa ya da
İngiltere’de durum farklı değildi.
1843’te sosyalist Flora Tristan İşçi
Birliği’nde programını şöyle tanımlıyordu: “İşçi sınıfını sağlam ve bölünmez bir
birlik içinde birleştirmek, kadın-erkek
herkes için çalışma hakkı talep etmek,
halk sınıfından kadınlara ahlaki, düşünsel ve mesleki eğitim vermek ve insani
birliği sağlamanın tek yolu kadın erkek
eşitliğini sağlamaktır.”
Birkaç yıl sonra, Flora Tristan’ın düşünceleri ve önerileri Marks ve Engels’in
yazılarında yeniden ortaya çıkar ancak
bu alıntıların hangi kaynaktan geldiğini
Marks da Engels de değinmeye değer
bulmamıştır.
Marks ve Engels kadınların kurtuluşuna ilişkin özel bir kadın mücadelesinden söz etmeseler de sendikalarda ve
Birinci Enternasyonal’de Proudhon’un,
Almanya’da Lasalle’ın anti-feminist
çizgisine karşı kadınların siyasi ve ekonomik haklarını koruyorlardı.

Kadınların kurtuluşu erkeklerin de kurtuluşudur
Kadınların kurtuluşunun ancak kadınların eseri olabileceğini söyleyen ilk
feminist Amerikalı Margeret Fuller’di.
Fuller, kadınların bağımsız bir kimlik
için mücadele etmeleri gerektiğini savunuyordu çünkü ona göre kadının erkeğe
boyun eğişinin aşırı boyutu aşkı kurutmuş, evliliği köreltmiş, ve cinsleri kendi
özlerinde erişmeleri gereken düzeyden
alıkoymuştu. Bu çerçevede kadınların
kurtuluşunun ancak kendilerince sağlanabileceğini vurguluyordu.
1848’de Elisabeth Cady Stanton ve
Lucrecia Mott tarafından düzenlenen
Seneca Falls Konvansiyonu Amerikalı kadınların oy hakkı için verdikleri mücadelenin başlangıcı sayılabilir.
(1840’da Londra’da düzenlenen Uluslar
arası Kölelik Karşıtı Kongre’ye alınmamalarını protesto ederek bu toplantıyı
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düzenlerler)
8 Mart 1857’de New York’ta 40 bin
dokuma işçisi, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve
başlıyor ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesinin

Feminizm anaakımlaştırılırken, dili
de ehlileştiriliyor.
Erkeklerle kadınlar
arasındaki çelişkileri,
çıkar çatışmalarını
görünmezleştiren,
örtmecelerle bezeli, daha
yansız, daha nezih ve steril
bir dili giderek hep birlikte
benimsiyoruz
ardından çıkan yangında çoğu kadın
129 işçi can veriyordu.
1888’de Washington’da Uluslararası
Kadın Konseyi’nin kuruluş toplantısı
yapılır. Kadın mücadelesine ilişkin bir
eylem planının çıkarıldığı bu toplantıda,
daha önce Flora Tristan gibi sosyalist-

lerin savunduğu tezi, Fransız feminist
Sainte Croix de dillendirir: Kadınların
kurtuluşu erkeklerin de kurtuluşudur…
Uluslararası Kadın Konseyi’nin kuruluşunu takiben 1899’da Londra’da
yapılan ikinci toplantıya 11 örgüte bağlı
600 bin kadını temsilen 5 bin feminist
kadın delege katılır. Feminizmin kitleselliğini gösteren bu toplantıda, barış
yardımlaşma, sanayi ilişkileri, meslekler, sosyal ve siyasal mücadeleler,
hapishane, hastane ve dini kurumlarda
reform, eğitim hakkı gibi konular gündeme alınmıştır.
Konseyin1899’da kurulan Barış ve
Uluslararası İlişkiler Komitesi ise barış
için bir örgüt kurulmasını savunuyordu.
Savaş esnasında Lahey’de bir konferans
düzenir ve bu konferansa Alman, İngiliz, Avusturya Macaristanlı ve İtalyan
kadınlar savaş yüzünden yaşadıkları
acıları ve baskıları lanetlemek üzere bir
araya gelir. Kadınlar, ABD ve Hollanda
gibi savaşa katılmayan ülkelerin kadınları arasından seçtikleri temsilcileri savaşan taraflara göndererek barış çağrısı
yapar. Kendi ülkelerinin basınının ve
iktidarlarının tepkisine rağmen.
1904’de ABD ve İngiltere’de kurulan bir ikinci uluslararası örgüt yükselen
Birinci Dalga Feminist Hareket’e kimliğini vermiştir. “Uluslararası Kadın Oy
Hakkı Birliği”, bilinen adıyla “Süfrajet

YUVARLAK MASA
Hareketi”nin örgütlerinden biri. Örgütün
çok sayıda batı ülkesinde şubeleri kurulurken İngiltere’de Emmeline Pankhurst
tarafından kurulan bir başka dernek olan
“Kadınların Sosyal ve Siyasal Birliği”
oldukça radikal eylemleriyle öne çıkar:
Cam kırma, bomba atma, yangın çıkarma, parlamento toplantılarını engelleme
ve açlık grevi gibi.

Ekmek ve Gül
1908’de yine New York’ta 15 bin
tekstil işçisi, kadınlara oy hakkı, çalışma saatlerinin azaltılması, çocuk işçilerin çalıştırılmasının yasaklanması gibi
taleplerle yürüyor ve EKMEK ve GÜL
sloganı atıyordu. Ekmek, ekonomik
adaleti ve güvenceyi simgeliyordu GÜL
ise daha iyi yaşam koşullarını…
Kadınlar Günü’nün kutlanması kararı ise ilk kez Amerikan Sosyalist
Partisi’nin 1909’da aldığı kararlar arasında girer. Şubat ayının son pazarı Kadınlar Günü olarak kutlanacaktır.
Bu karardan bir yıl sonra da
Kopenhag’da toplanan ve Kadın
Enternasyonal’i olarak da adlandırılan 2. Sosyalist Kadınlar Konferansı, 8
Mart’ın Uluslararası Kadın Günü olarak kutlanmasına karar verir. Louise
Zeitz’ın Gleicheit’ta yazdığı kadınlar
günü önerisini Clara Zetkin bu toplantıda önerge haline getirmiştir. Konferans
sonuç metninde çıkan karar tam olarak
şöyledir:
“Her ülke proleteryasının, sınıf bilinçli, siyasi ve sendikal örgütlerinin
anlaşmasına göre, tüm ülkelerin sosyalist kadınları, her yıl bir günü Kadınlar
Günü olarak kutlayacak ve öncelikli hedefleri de kadınların oy hakkını kazanmasını desteklemek olacaktır. Bu talep,

tüm kadın sorununun sosyalist ilkelerle
bağlantılandırılmasıyla ele alınmalıdır.
Kadınlar Günü uluslararası bir karakterde ve dikkatle örgütlenmelidir.
Kadınlar Günü, 1911’de Sosyalist
Enternasyonal’in çağrısıyla ilk kez milyonlarca kadının bir araya geldiği mitinglerle Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de kutlanır. Bu kutlama,
1848 yılında Almanya’daki işçi eylemleri sırasında kralın kadınlara oy hakkı
sözünü verdiği gün olan 19 Mart’ta yapılmıştır.

Bugün vardığımız
noktada artık erkek
egemenliğinden ziyade
toplumsal cinsiyetlerin
farklı kuruluşundan söz
ediliyor. Bunun ise, nesnel
egemenlik, baskı ve sömürü
ilişkilerini görünmez
kılan bir yanı olduğu
kanısındayım

25 Mart 1911’de New York’taki Triangle Gömlek Fabrikasında çıkan yangında çoğu İtalyan ve Yahudi 140 genç
işçi kadın önlemlerin yetersizliği nedeniyle yanarak can verir. Ardından Kadın Sendikaları Birliği ve Uluslararası
Kadın Tekstil İşçileri Sendikasının çağrısıyla düzenlenen eylemlerde 100 bin
kişi sokağa dökülür ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapar.

Kahraman kadın işçilerin
anısına…
Kadınlar Günü Rusya’da ilk olarak
1913’de yapılan izinsiz gösterilerle kutlanır.
Bugün de halen devam eden kadınlar
gününün erkekli mi-erkeksiz mi kutlanacağı tartışması, 1913-1914 yıllarında
Menşevikler ve Bolşevikler arasında da
yapılmıştır. Menşevikler sadece kadınlarla kutlanmasını önerirken, Bolşevikler tüm işçi sınıfının katılımında ısrar
etmektedir.
Birinci dünya savaşı, yeni yeni kutlanmaya başlayan kadınlar gününü sekteye uğratır. 1915 ve 16’da bu sebeple
kutlamalar daha küçük ölçekli olarak
yapılır.
Rus takvimiyle 22 Şubat’ta yani 7

Mart 1917’de erkek yöneticilerin itirazlarına rağmen kadınlar ertesi gün grev
çağrısı yapar. 8 Mart günü kadınlar “ekmek ve barış” talebiyle sokağa dökülerek devrimi başlatırlar. Ekim Devriminin ardından Kollontay’ın önerisiyle 8
Mart resmi tatil ilan edilir ve Sovyetler
dönemince “kahraman kadın işçilerin”
anısına kutlanagelir.
1921
yılında
Komünist
Enternasyonal’in kadın sekreteryasındaki Bulgar kadınların önerisiyle
8 Mart, Rusya’da devrimi başlatan ve
Amerika’da hakları için mücadele eden
ve ölen kadınların anısına “Dünya Kadınlar Günü” olarak kabul edilir.
1975’de BM’nin 75-85 yıllarını kadın on yılı olarak kabul etmesinin ardından 1977’de yılın bir gününün Birleşmiş
Milletler Kadın Hakları ve Barış günü
olarak kutlanmasını karar altına alır. Bu
kararda, 8 Mart tarihi belirtilmemektedir. Ancak özellikle 1960’lardan itibaren feminist hareketin yükselişiyle zaten 8 Mart’lar dünyanın pek çok yerinde
sosyalistlerin yanı sıra feministlerce de
kitlesel eylemlerin düzenlendiği günler
halini almıştır.
Türkiye’de 8 Mart
Türkiye’de en yaygın kutlamaları
1977’den itibaren İKD gerçekleştirmiştir. Tüm sosyalist grupların öncelikle de
DİSK’e bağlı sendikaların “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutladığı 8 Martlarda öne çıkan talepler arasında “kreş ve
eşit işe eşit ücret” gelmektedir.
1986’da Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Karşı sözleşmenin imzalanmasının ardından, feministlerin gerekli iç
hukuk düzenlemelerinin yapılması talebiyle topladıkları 7 bin imzalı dilekçe 8
Mart’ta Meclise sunulur.
1987’den itibaren feministlerin sokak eylemleriyle kutlamaya başladığı
8 Mart, 90’lardan sonra sosyalistlerle
feministlerin ayrı ayrı yaptıkları kutlamalarla gündeme geldi. 1997 yılında
İstanbul’da düzenlenen Artık Örgütlü
mitinginden sonra feministlerin, sosyalistlerin, Kürt kadın hareketinin ve
sendikalardan kadınların bir araya gelmesiyle oluşturulan platformlar 8 Mart
mitinglerini örgütlemeye başladı. 2003
yılında Irak’ın işgaline karşı ses çıkarmak için İstanbul’da 8 Mart akşamı
düzenlenen feminist yürüyüşün gelenekselleşmesiyle her yıl 8 Mart akşamı
feminist yürüyüş örgütlenmeye başladı.
* Türkiye’deki 8 Mart tarihçesi
İstanbul’la sınırlı kalmıştır. Gelecek yıl
tüm illerin birikimini aktarmak umuduyla.
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TÜRKİYE’den

Kürt sorunu, milliyetçilik ve feminizm

Dayak yiyen başka kadınlarla dayanışıyorsa, bir başka iş yerinde greve çıkan işçilere desteğe gidiyorsa, evde kız ve erkek çocukları ayırmadan yetiştirmeye çalışıyorsa “BİZ”dendirler.
Baskılara karşı verilen her mücadeleyi sonuna kadar desteklemektir “biz”e düşen

İ

Hülya Osmanağaoğlu

çinde milliyetçilik geçen bir cümle, kadın politikasıyla ilişkilendirildiğinde zihnimde hep aynı görüntü
canlanıyor: 2007’deki Cumhuriyet
mitinglerinde gördüğümüz kadınlar,
ama en çok da straplez, Türk bayrağı
desenli t-shirt giyen kadın. Kendinden
farklı olan herkesten nefret eden, farklılıklarını ifade edenleri düşman gören,
ayrıcalıklarını-egemenliğini korumak
için başkalarına her türlü baskıyı meşru
gören kadınlar... Üstelik bunu çoğu zaman “çağdaş kadınlık” koşullarını koruma söylemiyle ifade ediyorlar. Kürtleri
sevmiyorlar, örtünen kadınları sevmiyorlar, müslüman olmayanları sevmiyorlar... Onları ifade eden politik kimlik
“çağdaş Türk kadını” olmak.
Kürt sorunu ve feminizm kelimelerini
kullandığımız cümleler ise barışla, militarizme ve heteroseksizme karşı olmakla, emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkmakla dolu oluyor hep.
Hergün yeni cümlelerle anlatmaya çalışıyoruz biraradalığımızı. Feministlerin
ve Kürt kadın hareketinin sadece insani
bir dayanışma için değil, politik ortaklıkları sebebiyle beraber barış sözü üretmeye çalıştığını tekrar edip duruyoruz.
Kurduğumuz cümlelerde, kendimize de
yeniden anlatıyoruz birlikte verdiğimiz
mücadelenin önemini.
Erkek egemenliğine karşı mücadelede,
niye birlikte olduğumuzu ortak metinlerimiz zaten gösteriyor. “Peki feministler
neden Kürt halkının –ve temsilcilerininmücadelesini ‘her/bu konjonktürde’ destekler?” sorusuna, “teşbihte hata olmaz”
diyerek kadın ezilmişliğine ilişkin kimi
analojilerle cevap aramak belki daha
kolay olur.
Bir kadın vardır evlidir. Evde kocasının
ailesiyle birlikte yaşar. Aslında en çok
kocası zulmeder. Hiç kuşkusuz kayınpederin de bu zulümden çıkarı vardır.
Onun da hizmeti görülmektedir. Sürekli
dayak yer kadın. Çalışmasına izin verilmez. Sonunda kaçar evden. İşe girer.
Ama iş yerinin önünde, sokakta koca
dayağı devam eder. Kararlılığı görülünce kocanın niyeti olmasa da kayınpeder kendi işini yapmaktan usandığı
50

feminist
politika

için baskı yapar kocaya, kadının şartlarının bir kısmını kabul etmesi için.
Çalışmasına karışılmayacağı ve bir
daha dövülmeyeceği, evde çocuklara ilişkin kararları birlikte alacakları
söz verilince döner evine kadın. Bilir
aslında ara sıra yine dayak yiyeceğini,
kararların çoğunu adamların alacağını,
yani hepten kurtulamayacağını, ama kabul eder şartları. Eve aslında kayınpederin pisliğini temizlemek için çağırıldığını bilir. Ama sokakta dayak yemekten de
bıkmıştır, ölüm korkusuyla yaşamaktan
da. Devam edecektir karşılıksız olarak
evdeki kocaya ve kayınpedere hizmete.
Diyebilir miyiz bu kadına, yok illa sonuna kadar gidip, evden ebediyen ayrılmazsan, aslında kayınpederle işbirliği
yapmış olursun diye.
Bir kadın vardır tekstil işçisidir. Evde
kocası habire dövüyordur. Eve yarım
saat geç gelse ertesi gün işe vücudundaki
dayak izleriyle gidiyordur. Sendikalaşma mücadelesi başlar iş yerinde. Kadın
aslında bayağı aktiftir bu sendikalaşma
süresince. Ama işçi temsilcisi olmasını
istediklerinde kabul etmez. Akşamları
toplantılara katılması demek, kocasının
şiddetinin artması demektir. Koca dayağından bir an evvel kurtulmak, aslında
ölmemek için, fazla mesailerde para

Kürt sorunu ve
feminizm kelimelerini
kullandığımız cümleler
ise barışla, militarizme
ve heteroseksizme karşı
olmakla, emeğimize,
bedenimize, kimliğimize
sahip çıkmakla dolu
oluyor hep
biriktirip evden ayrılmayı planlayan bir
kadın, “şimdilik” işçi temsilcisi olmayı kabul etmiyorsa, sınıf mücadelesine
gereken önemi vermemek ve yeterince
devrimci olmamakla suçlanabilir mi?
Bu kadınlar dayak yiyen başka kadınlarla dayanışıyorsa, bir başka iş yerinde

greve çıkan işçilere desteğe gidiyorsa,
evde kız ve erkek çocukları ayırmadan
yetiştirmeye çalışıyorsa “BİZ”dendirler.
Feministler olarak, baskılara karşı verilen her mücadeleyi sonuna kadar desteklemektir “biz”e düşen.
Ne kadınlığın sadece ayrımcılığa uğrayan bir kimlik olduğunu ne de Kürt
sorununun dilden kültürden ibaret olduğunu düşünüyorum. Kadın ezilmişliğinin ne ulusal kurtuluşla ne de tek başına
kapitalizmin yıkılmasıyla son bulmayacağını biliyorum. Ama işte topyekun
kurtuluşlara kadar atılacak her küçük
adım, milyonlarca insan için atıldığında
kocaman bir yürüyüşe dönüşebiliyorsa,
değer. Bugün, Kürt hareketinin izlediği
politik hat herhangi bir egemenlik ilişkisini yeniden üretmiyorsa/güçlendirmiyorsa ve (militarizmi ve milliyetçiliği
gerileterek) cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi güçlendiriyorsa, feminizmin bu
mücadeleyi dolaysız olarak desteklemesinin önünde hiçbir engel yoktur. Hele
ki erkek egemenliğine karşı mücadelede yan yana durduğumuz Kürt kadın
arkadaşlarımız, BDP’li kadınlar olarak,
cinsiyetçi dilin kullanımı nedeniyle, beraber yürüdükleri erkekleri, tüm toplumun önünde bu kadar açık bir dille eleştirmekten imtina etmezken...

TÜRKİYE’den

Kadın mücadelemiz ve barış
Elbette ki şiddetin tarihsel olarak eril kimliği vardır. Ama süren sıcak savaşın ve yaratılan
milliyetçiliğin bugün hayatımıza yansımaları eril şiddetin katlanarak yeniden yeniden üretilmesinin de bir kaynağını oluşturuyor
Zehra İpek *

“N

asıl bir toplumda, nasıl
bir yaşam istiyoruz?” sorusu sanırım en çok kadın
mücadelesi yürüten bizlerin cevaplandırması gereken sorulardan biri. Hepimiz farklı farklı cevaplar verebiliriz.
Demokratik özerk cinsiyet özgürlükçü
bir toplumda özgürce yaşamak bizim
verdiğimiz cevaplardan biri. Böyle bir
toplumun gelişmesi için de kadın bakış
açısıyla mücadele yürütmek elbette çok
önemli.
Bugün kadınlar olarak Türkiye’de
başta cinsel şiddet olmak üzere toplumsal bir şiddet ortamı içinde yaşamak
zorunda bırakılıyoruz. Ama en çok da
devletin ürettiği şiddet
ortamında yaşıyoruz. 30
yıldır süren savaşın hem
tek tek bireylerde, hem de
toplumsal hafızada ürettiği şiddeti hangimiz inkar
edebiliriz? Elbette ki şiddetin tarihsel olarak eril
kimliği vardır. Ama süren
sıcak savaşın ve yaratılan
milliyetçiliğin bugün hayatımıza yansımaları, eril
şiddetin katlanarak yeniden yeniden üretilmesinin
de bir kaynağını oluşturuyor. Bu yüzden kadınlar
olarak barış mücadelesi
yürütmek, toplumsal şiddetin zeminlerinden birini yok etmek anlamına
gelir.
Türkiye’de Kürt sorununun bir sonucu olan savaş, sadece ellerin tetikten
çekilmesiyle bitmeyecektir. Ölümlerin
yaşanmaması, barış ortamı, sorunun tartışılmasının zeminini oluşturabilir. Toplumsal hafızaya işlenen milliyetçilik ve
militarist yaklaşımların değişmesi toplumsal ilişkilerin yeniden adil bir biçimde oluşturulması çözüme yakın olmayı
getirir. Kürt sorununun çözülmesi aynı
zamanda Türkiye devletinin inkar imha
şifrelerinin çözülmesi anlamına gelecektir.
Demokratik barış içinde yaşamak,
toplumsal ilişkilerin ancak yeniden karşılıklı oluşturulmasıyla mümkün olur.

Oluşan toplumsal ilişkilerde erkek egemen sistemi aşan kadınlar ve erkekler
arasında daha eşit demokratik ilişkileri esas alan yeni bir toplumsal yapı da
oluşmak zorundadır. Aksi takdirde kırılmayan erkek egemen sistem, biz kadınlara ve yaşadığımız topluma şiddeti
dayatmaya devam edecektir.  
İşte bu noktada kadın barış mücadelesi önem kazanıyor. Kadın bakış açısı
ancak böyle bir durumda anlamlı olabiliyor. “Nasıl bir toplum”un ve “nasıl bir
barış”ın, kadınsız/kadın örgütlerinden
bağımsız tartışılabildiğini düşünebilir
miyiz? Toplumun/toplumsal ilişkilerin
yeniden şekillenmesi bu yüzyılda kadın
mücadelelerinden bağımsız düşünülemez. Peki biz Türkiye’de bu süreci eril

zihniyetten arınmamış akil adamlara mı
teslim edeceğiz?
Feminist mücadele, kadın mücadelesi bizim için aynı zamanda yeni bir toplum mücadelesi değil midir? Toplumsal
sorunlara ilişkin bir yaklaşımı olmayan
kadın mücadelesi, tıpkı “kadının doğası
barıştan yanadır o yüzden kadın barış
istemelidir” yaklaşımı gibi soyut kalmayacak mıdır?
Kendi bağımsız örgütlenmesini yaratmak için mücadele yürütmüş ve halen yürüten bizler için, barış ve kadın
mücadelesi bugünün koşullarında birbirinden bağımsız düşünülemez. Bir
yandan demokratik, ekolojik, cinsiyet
özgürlükçü bir toplumu isterken diğer

yandan bu toplumun şekillenmesine engel olan erkek egemen güçlerce yürütülen savaşı görmezden gelemeyiz. İşte bu
nedenle ilkesel olarak bir yandan özgürlükçü toplum mücadelesi yürütürken,
diğer yandan barış mücadelesinde kadın
dilini, kadın yaklaşımını açığa çıkarmak
için mücadele yürütüyoruz.
Çünkü çeşitli alanlarda kadın özgürlük mücadelesi yürütmek, toplumsal
sorunlara çözüm üretmeyi zorunlu kılar.
Bugün toplumda barış meselesi ve Kürt
meselesi varsa, kadınlar olarak kendimizi bu sürecin dışında görmemeliyiz. Tek
başına duyarlı olmak, savaşın kadınlık
ve erkeklik halleri üzerinde ve toplumsal yaşam üzerinde oluşturduğu baskıyı
kırmaya yetmeyecektir.

Türkiye’de demokratik siyaset içinde yer
alan demokratik özgür kadın hareketinin
(DÖKH) üyesi olan arkadaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin
aylardır cezaevlerinde…
Ve hâlâ kadın hareketine yönelik operasyonlar
ara verilmeksizin sürdürülüyor. Erkek egemen
iktidarın, DÖKH üyesi
kadın arkadaşlarımızı
tutuklamasının ardında
yatan sadece Kürt meselesi ile uğraşan kadınlara gözdağı vermek
değildir. Hem Kürt meselesi ve barış
mücadelesini hem de kadın mücadelesi ve toplumsal değişim mücadelesini birlikte yürüten kadınların yaratacağı değişimden duyduğu korkudur. Kota ile seçilen milletvekilleri,
belediye başkanları, meclis üyeleri
ve muhtarları pragmatik bir siyasetin parçası değil, barış mücadelesi
içinde gerçekleşen kadın özgürlük
mücadelesinin kazanımlarının ve
toplumun kadın mücadelesine karşı
gelişen güvenin bir sonucudur.
_____________________
∗

Gökkuşağı Kadın Derneği üyesi
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Sanatçının kadını makbul

TÜRKİYE’den

Kadın sanatçı olmak daha makbuldur, çünkü insan hem kadın hem sanatçıysa ortaya daha
iyi şeyler çıkar. Kadın duyarlılığı dediğimiz şey aslında bir klişe değildir
Firdevs Hoşer
Firdevs - Serpilcim, benim çok sıradan
bir çocukluk hayalim vardı. Zengin
evin hizmetçisiydim ve evin yakışıklı
oğlu bana aşık oluyordu. Senin çocukluk hayalin neydi peki?
Serpil - Benim çocukluk hayalim çok
komik bir hayaldi: Bizim evin karşısındaki binanın altında bir pavyon ve pavyona gidip gelen konsomatrisler vardı.
Onların elbiselerini çok beğeniyordum,
bir de makyajlarını. Herkes onlarla ilgileniyordu, herkes onların çevresinde
dönüyordu. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Bu yüzden büyüyünce onlar gibi
olmaya karar verdim. O renk elbiseler
giymek ve o şekilde ilgi görmek için...
Evet konsomatris olmayı düşünüyordum küçükken.
Muhalifsin feministsin, seni sistemi
hep eleştiren sistemi deşifre eden resimlerinle tanıdık. Niye böyle şeyler
yapıyorsun Serpil, işin yok mu senin
niye evinin kadını olmadın?
Aslında bu zor bir soru ve bu sorunun
cevabı çok uzun. Bu sorunun cevabı taa
ilkokul yıllarıma dayanan bir süreçten
başlıyor. Şöyle ki, ilk11 yaşında abimin tayini dolayısıyla Diyarbakır’dan
Çankırı’ya gittiğimde orada Kürt oldu1 9 7 5 ’ t e
Diyarbakır’da
doğan Serpil
Odabaşı, Gazi
Üniversitesi
M. Eğitim Fakültesi Resim
Bölümü çıkışlı.
Üç yıl Türkiye
İnsan Hakları Vakfı’nda çalışan Odabaşı, bu
sürecin öncesi ve sonrasından
beri hak ihlalleriyle ilgilenen biri.
Savaş , otorite ve seksizm karşıtı,
mizahla ilgili bir isim olan sanatçının ironik bakış açısı resimlerine
de yansıyor. Resim öğretmenliği,
karma-kişisel sergiler derken çeşitli organizasyon, kolektif ve fanzinlere özel çalışmalarda da destek sağlayan sanatçı Ankara’da,
Atina’da, İstanbul Hafriyat’ta ve
Diyarbakır Keçiburcu galeride kişisel sergiler açtı. Çeşitli karma
sergilere katıldı. (Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyesidir)
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ğumu duydum ve bana orada ilk kez
“kuyruklu Kürt” dendi. Eve gittiğimde
abime ısrarla “Gerçekten emin misin
kuyruğumuz var mı yok mu?” diye
sorduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra
“Ha ben başka türlü bir şeymişim diye

Benim ilk feminist
olduğumu ilan ettiğim yer
Çankırı’dır. Ortaokuldayken
hocamız “Kadın- erkek eşit
midir?” diye sormuş ben de
“Eşittir” demiştim. O zaman
“Serpil gibi düşünenler
Serpil’in tarafına diğerleri
öbür tarafa oturacak” dedi.
Sonuçta bütün bir sınıf ayrı
bir yerde, ben ayrı bir yerde
oturmuştum…
düşündüm, yani onlardan farklı bir şeymişim. Çünkü sürekli “kuyruklu Kürt,
Kürt” falan diyorlar.
Sınıfta mı diyorlar yani?
Evet sınıfta, bahçede sürekli kuyruklu
Kürt diyorlar ve benimle kimse doğru
dürüst arkadaş olmuyor. Ben başka bir
sırada otururken, onlar başka bir sırada oturuyordu... Bu nedenle o yaşlarda

başlayan bir literatür edindim. Kürtler
neymiş, kimmiş, ne yaşamışlar gerçekten Çankırı’da öğrendim, haberim
yoktu, bilmiyordum... Diyarbakır’da iyi
bir çevrede büyüdüm, sorun yoktu kimse biz durup dururken Kürtsün dememişti. Seksenli yılların ortaları biraz…
Sonra o bilinç artık gelişmeye başladı.
15 yaşında iken Diyarbakır’daydım ve
Diyarbakır’da da taraf olmaktan başka
şansım yoktu. Ya apolitik hiçbir şeyle
ilgilenmeyen, beyaz atlı prensini bekleyen bir genç kız olacaktım, ya da o
dönem orada yürütülen bir mücadelenin tamamıyla ya da kısmen bir parçası
olacaktım. Bu nedenle taraf oldum ve
muhalif halimin altını biraz daha doldurmaya çalıştım. Eğitim çalışmalarıyla
okumalarla, arkadaşlarımla gittiğim eylemlerle. O yaşlarım kendimi çok ciddiye aldığım devrim yapacağımı zannettiğim yaşlardı.
Sonra o süreç başka bir yöne doğru evrildi, üniversitedeyken de Diyarbakır’da
birlikte olduğum çevrelerin söylemleri
bana yetmemeye, beni tam anlamıyla
doyurmamaya başladı. Üniversitede
iken daha farklı bir söylem içeren anarşizm üzerine okumaya başladım, bu
minvalde yayınlanan dergileri okudum.
Daha sonrada 21 yaşındayken, ben anarşistim diye ilan edip bir takım yoldaşlarımı kendime küstürmüş oldum.
Bu bana başka bir yolculuk oldu. O
yolculuk 21 yaşından başlayıp bu güne
gelen bir yolculuktu. Çünkü bakış açın
ona göre biçimleniyor, hayata bakışın,

DÜNYADAN
Katıldıgı Sergiler

1999 Ankara Ulus Atatürk Kültür
Merkezi Karma sergi
2001 Ankara Sanat Tiyatrosu
“parçalanma” Kişisel Sergi
2007 İzmir Buca Kültür Merkezi 8
Mart Karma sergi
2008 Atina Nosotros “Sokaktaki
Apoletler” Kişisel Sergi
2008 Hafriyat “Makul” karma sergi
2008 Başka Kültür Evi- İstanbul
Karma sergi
2009 TMK magduru cocuklar için
Jazz on Canvas Sibel Köse konseri Serpil Odabaşı sergisi
2009 Hafriyat-Karakö y “Kar Maskesi” Kişisel sergi
2009 Diyarbakır Keçiburcu Galeri
Kişisel Sergi
2009 Karşı Sanat-İstanbul “Öznesiz” Karma sergi
2009 Boğaziçi Üniversitesi Kırmızı Salon Kişisel Sergi

duruşun söylemlerin ona göre biçimleniyor. Yaptığım işlerdeki muhalif duruşa gelince o da tamamen benim yaşadım
mağduriyetlerle, ailemde gördüğüm
(halam, dayım, amcamlar, bizim ailemiz...), tanık olduğum her şey, yani tanıklıklarımla mağduriyetlerimi birleşince üstüne de anarşist felsefe eklenince
evet biraz sert ve muhalif işler çıkmaya
başladı.
Bütün bunlar feministliğini açıklamıyor ama...
Serpil- Feministliğim bambaşka bir
yerden geliyor. O başka bir konu, başka bir konuya başka bir cevap... Benim
ilk feminist olduğumu ilan ettiğim yer
Çankırı’dır yine. Ortaokuldayken hocamız “Kadın ve erkek eşit midir?” demişti. Ben de “Tabii ki eşittir ya böyle
saçma bir soru olur mu, tabii ki eşittir”
demiştim. O zaman “Serpil gibi düşünenler Serpil’in tarafına diğerleri öbür
tarafa oturacak” demişti. Sonuçta bütün
bir sınıf ayrı bir yerde ben ayrı bir yerde
oturmuştum… Daha sonra, evet liseden
sonra kendime belki feministim demedim ama annemin yaşadığı sıkıntılar,
etrafımdaki kadınların yaşadığı sıkıntılar, bende feminist bir duyarlılık yarattı
adını böyle koymasam da bu uzun yıllar
böyle gitti.
Sonra bir dostum aracılığıyla (kendisi
sfk’lıdır bu arada) yeni bir bakış açısı
edindim. Feminizmin aslında politik
bir duruş olduğunu görmüş ve kavramış
oldum. Ondan önce feminizm bir yan
unsurdu benim için. Anarşizme ek ola-

rak vardı. Yani kadın hakları da, mülteci
hakları da… şeklinde gidiyordu ama o
dostumla tanışmak ve onla geçirdiğim
bütün zamanlar, benim için böyle de
politika yapılabileceğini, bunun da politikanın bir parçası olduğunu görmemi
bu konuda okumamı, düşünmemi sağladı...
Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol, cumartesi anneleri, son zamanlarda benim
çok hoşuma giden balon erkekler hikayesi... Böyle can yakıcı, insanın bir
yanını yaralayan şeylerle uğraşıyorsun
bunlar senin için yıpratıcı olmuyor
mu?
Benim için yıpratıcı ve yorucu olmuyor
bu işleri yapmak. Ben bu işleri yapmazsam daha çok yıpranıyorum. Mesela
Ceylan Önkol’un ölüm haberini ve ölme
biçimini duyduğumda, bir süre gerçekten bunun nasıl olabileceğini anlamaya
çalıştım. Sonra aileye mahkemede davranış biçimi, aileyi azarlamaları benim
canımı çok acıttı ve “Bir şey yapmam
gerekiyor” dedim. Tamam, sokağa çıkıp
eyleme gidiyorum ama bu bana yeterli
gelmiyor. Yani, tanıklık yapmam gerekiyor. Evet böyle resimler yapmak benim
acımı dindiriyor. Zaten bu konularla ilgili benim canım acıdığı için resim yapıyorum. Canım acımazsa onlarla ilgili
resim yapmayıp başka şeylerle ilgili resim yapacağım. Evet bu konularla ilgili
resim yapmak benim acımı azaltıyor...
Sanattan anlamayan birisi olarak soruyorum. Söyleşi yaptığım için resimden
falan anladığımı sanma. Senin yaptık-

larının adı ne, resim sanatı içinde nereye yerleştiriyoruz senin yaptıklarını?
Politik anlatı sanatı. Avangart akımlardan biri de dil aracılığı ile politik figüra-

tif resim sanatı yapılıyor.
Bir de merak ediyorum Türkiye’de senin gibi bu sanat akımıyla uğraşan var
mıdır, bu yeni bir akım mıdır?
Var, var… Türkiye’de de var dünyada da var birçok insan var. Resmin dili
ile politik anlatı sanatını seçen insanlar
var.
Sanat camiasında ve edebiyatta bir ara
kadınlar arasında. Kadın yazar kadın
sanatçı diye ayrı bir kavram var mıdır
tartışması yapıldı. Sence kadın sanatçı
var mıdır?
Bence vardır kadın sanatçı diye bir kavram… Ben kendi alanımdan bakacak
olursam tuhaf gelebilir ama bence sanat-

Erkekler eğer muhalif çevrede
ise bir sürü ezberi bozmak
için kendilerini zorlamak zorunda kalıyor. Ama kadınlarda
böyle bir durum söz konusu
değil. Erkeklerinki kadar çok
ezberimiz yok
çının kadını makbuldur. Anarşistim ve
ya devrimciyim diyenlerin de feministi
makbuldur. Eğer başka bir uygulamayla karşılaşan insandan, sesi az çıkandan
yana olunmayacaksa zaten muhalefetin
muhalifliği de tartışılır. Sesi az çıkandan
veya çıkamayandan yana olmak hem
insan olmanın hem de muhalif olmanın gereğidir. Kadın sanatçı olmak daha
makbuldur, çünkü insan hem kadın hem
sanatçıysa ortaya daha iyi şeyler çıkar.
Kadın duyarlılığı dediğimiz şey aslında
bir klişe değildir. Erkekler eğer muhalif çevrede ise bir sürü ezberi bozmak
için kendilerini zorlamak zorunda kalıyorlar. Ama kadınlarda böyle bir durum
söz konusu değil. Evet biz de tabii ki bir
sürü ezberle uğraşmak zorunda kalıyoruz ama erkeklerinki kadar çok ezberimiz yok. Erkek hükmetmek üzere ve
iktidar kurma üzere varola gelmiş iken,
şimdi “Bir dakika biz eşitiz” demek bir
sürü az gelişmiş erkeğin hoşuna gitmeyecektir. Kadınlarda böyle bir durum
söz konusu değil. Kadınlar tam tersi
aşağıdayken sesi az çıkarken “Lütfen
hayır eşitiz” der. Bu anlamda kadınların
ezberleriyle erkeklerin ezberleri kadınların duyarlılıklarıyla erkeklerin duyarlılıklarının çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bunun sanata
yansıma biçiminde kadınların çok daha
duyarlı dokunaklı ve incelikli olacağını
düşünüyorum. Bu yüzden kadın sanatçı
vardır.
feminist
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DÜNYADAN

Bu bir aşk hikayesi değil

Ataerkiye karşı silahlı mücadele *
Feminist hareketi anlayan ya da gerçek kadının ruhunu bilen hiç
kimse kadınların erkekleşmek için mücadele ettiğini varsaymak hatasına düşmez. Bu fikir eril zihniyetin bir buluşudur. Kadınlar bugün de
yüzyıllardır olduğu gibi kadın olma özgürlüğü için mücadele ediyorlar
Anne B. Hamman

“Batı Almanya’da Devrimci
Hücreler’in ve Rote Zora’nın
Silahlı Mücadelesinin Kadın
Tarihi
Devrimci Hücreler’ in (RZ) ilk kez
kendini göstermesi, 16 Kasım 1973′
te Batı Almanya’ da ITT’ye karşı
düzenlendiği saldırı ile oldu. Saldırının
amacı bu çokuluslu şirketin Şili’ deki
Pinochet askeri darbesine verdiği
katkıya dikkat çekmekti. 1975′te RZ’
deki kadınlar, Almanya, Karlsruhe’deki
Federal Anayasal Mahkeme’ye karşı ilk
patlayıcı kullanılarak yapılan saldırıyı
düzenlediler. Saldırı mahkemenin yeni
kürtaj yasasını desteklemesinden bir gün
sonra gerçekleşti. RZ kadınları, doğal
olarak, tüm kadınların bedenlerinin
kaderlerini tayin hakkını ve bunun bir
parçası olarak her kadının tam bir kürtaj
hakkına sahip olmasını talep ediyordu.
1976′ da birçok kadın RZ’ den ayrıldı
ve kendi ayrı gruplarını kurdu. Her ne
kadar bazı kadınlar Devrimci Hücreler’
in bir parçası olmaya devam ettiyse de,
ataerki karşıtı militan feminist grup Rote
Zora (Kızıl Zora) 1977′ den itibaren
özerk ve bağımsız biçimde hareket
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etti. Kızıl Zora ağırlıklı olarak ataerkil
kurumlara, şirketlere ve tüm dünyada
kadınlara baskı uygulayan ve kadınları
sömüren eril cinsiyetçi toplumu temsil
eden ve kuran kişilere saldırdı. Porno
tüccarlarına, sex shop’lara, uluslarası
kadın tüccarlarına (Asyalı kadınları Batı

Alman erkeklerine “gelin” olarak ithal
ederek kar edenlere), zorla kısırlaştırma
ameliyatları yapan doktorlara, Doktorlar
Birliği’ne (“Bize göre Doktorlar Birliği
önlüklü tecavüz savunucularıdı r”) ve
doğum kusuruna sebep olan Duogynon’u
üreten Schering gibi şirketlere saldırdı.
Kızıl Zora’nın gözde taktiklerinden
biri de yasal olmayan sahte otobüs ve
tramvay biletleri basmaktı. Kızıl Zora
ayrıca 1984′ teki barış hareketine bir
eleştiri geliştirebilmek için uğraştı.
Kızıl Zora’ya göre barış hareketinin
hatası, silahlanma ve kriz arasındaki
emperylizm bağlamını tartışmak yerine
siyasal amaçlarını metropoldeki barışın
korunmasına yoğunlaştırmasıydı. Bu
bağlam, Üçüncü Dünya’daki sefalet ve
toplumsal kesintiler; cinsiyetçilik ve
ırkçılıktı.

1990′larda Kızıl Zora
“Kızıl Zora ve Çetesi”, zenginlerden çalıp yoksullara veren vahşi
bir çocuğun hikayesini anlatan bir
çocuk kitabı. Bugüne kadar çete
kurmak ya da yasaların dışında
hareket etmek bir erkek ayrıcalığı gibi görüldü. Özellikle de kadınlar ve kız çocukları olarak biz,
binlerce yerimizden kişisel ve
siyasal zincirlere vurulmuş olduğumuz için özgürlüğümüz, onurumuz ve insanlığımız için savaşan “haydut”lar olmalıyız. Zarzor
birkaç yasal kazanım edinmiş ve
bunlar için her gün mücadele etmek zorunda olsak da, yasalar ve
düzen temelde bizim aleyhimizedir. Kadınların radikal hareketleri
ve yasalara sadakat – bu ikisinin
bir arda yürümesine imkan yok!

1990′ların ilk yıllarında RZ eylemlerini
Batı Almanya’ nın göçmen ve mülteci
politikaları konusuna yoğunlaştırdı.
Köln’ deki Merkezi Sicil Merkezi’ne
yapılan saldırı ya da Batı Almanya
Göçmen Polisi Başkanı Hollenburg’un
yaralanması gibi saldırılar, militan
siyasetlerinin kapsamının genişliğini
gösterdi. Saldırıya uğrayanlar Almanya’
daki ırkçı iltica politikalarından
doğrudan sorumlu olan kişilerdi. Tüm
belgeleri, dosyaları ve verilerini imha
ettikleri kurumlara yapılan saldırılarda
ise
niyetleri
devlet
tarafından
denetlenmeyen ya da düzenlenmeyen
bir alan yaratmaktı.
1970′lerin başından itibaren, RZ ve
Kızıl Zora ataerkil kültürün altyapısına
yönelik 200 kadar saldırı düzenledi.

Biz 20 ve 50 yaş arası bir grup
kadınız. Bazılarımız emeğini satıyor, bazılarımız ihtiyacı olanı
alıyor bazılarımız da refah devletinden beslenen “parazitler” olarak hayatına devam ediyor. Bazı
kadınların çocuğu var bazılarının
yok. Bazı kadınlar lezbiyen, bazıları da erkekleri seviyor. Mide bulandırıcı süpermarketlerden alış
veriş yapıyor, çirkin evlerde yaşıyor, yürüyüşe çıkmayı ya da sinemaya, tiyatroya, diskoya gitmeyi
seviyoruz. Partiler düzenliyor ve
tembelliği üretiyoruz. Ve tabi ki
kendiliğinden gerçekleşmeyecek
ama yapmayı istediğimiz birçok
şeyin çelişkisini yaşıyoruz. Yine
de başarılı eylemlerden sonra iyi
eğleniyoruz.

Kızıl Zora’ nın en kapsamlı ve başarılı
saldırı harekatı, Batı Almanya’ nın en
büyük giyim üreticilerinden olan Adler
Şirketi’ nin 10 şubesine yerleştirilen
yangın bombaları oldu. Şirket Güney
Kore ve Sri Lanka’ daki fabrikalarda
düşük ücretlerle çalışan kadınların
ürettikleri kıyafetleri Almanya Federal
Cumhuriyeti’ nde indirimli fiyatlarla
satıyordu. “Güney Kore Adler’ deki
kadınlar azami çalışma yetilerinin
sömürülmesine karşı mücadele ediyorlar
ve gündelik hayattaki cinsiyetçilikle
savaşıyorlar.
Almanya
Federal
Cumhuriyeti’ nde mücadelelerine
destek istiyorlar. Sonuç olarak üç

Adler’ in perakende satış yerlerinde
yapılan eylemlerle daha çok bilinir
oldu. Bu eylemlerde emperyalizm
karşıtlığı pratik olabilir. Yani oradaki
(Güney Kore’ deki) kadınlarla, buradaki
kadınların (Kızıl Zora) mücadelelerinin
bağdaşması mümkündü.“Biz Üçüncü
Dünya kadınları için savaşmıyoruz,
onlarla birlikte savaşıyoruz.”
1987′ de Kızıl Zora ve Berlin’deki
kız kardeş grupları Amazonlar
(Amazonen) Batı Almanya’da on
tane Adler mağazasını bombaladı ve
milyonlarca dolarlık hasar yarattı.
Saldırılar sonucunda Adler, tekstil
çalışanlarının taleplerine cevap vermek
zorunda kaldı. Bu militan direnişin
etkili olabileceğine açık biçimde örnek
oldu. Hem Kızıl Zora hem de Devrimci
Hücreler’in yapıları anti-otoriterdi ve
hedef seçerkenki karar verme süreçleri
merkezsizleşmişti. Ayrıca her ikisi de
militan doğrudan eylemin devrimci
hareketin sadece bir kısmı olduğuna

Benim ilk feminist
olduğumu ilan ettiğim yer
Çankırı’dır. Ortaokuldayken
hocamız “Kadın- erkek eşit
midir?” diye sormuş ben de
“Eşittir” demiştim. O zaman
“Serpil gibi düşünenler
Serpil’in tarafına diğerleri
öbür tarafa oturacak” dedi.
Sonuçta bütün bir sınıf ayrı
bir yerde, ben ayrı bir yerde
oturmuştum…

kıtaya yayılmış, anlamsız üretim
merkezlerinde, özellikle de Güney Kore
ve Sri Lanka’ daki Adler’de çalışan
kadınların boktan çalışma ve yaşama
koşulları, bildirilerle, etkinliklerle ve

doğrudan
eylemlerinin
taktiksel
başarısının nedenlerinden biri, birçok
insanın
önceden
bilgilendirilmiş
olduğu ve ilgiyle yaklaştığı konulara
eğilmeleriydi. Örneğin Kızıl Zora
eylemleri, anarşist ve radikal medyanın
cinsiyetçilik, kadınların ezilmesi ve

işaret ediyorlardı. “Her ne kadar
etki alanı geniş ve kapsamlı siyasal
kampanyalara ve toplumsal hareketlere
katılımımızı militan eylemlerimizle
yapıyor olsak da bu eylemler,
bildiri ve el ilanları dağıtmaktan,
yürüyüşlerden, oturma eylemlerinden,
gazete basmaktan, insanları eğitmekten
ya da ev işgallerinden daha önemli
değiller. Yapılacak eylemleri seçmede
hiyerarşik bir sisteme sahip değiliz.
Hiyerarşik bölümlenmelerle düşünmek
eylemleri ayrıcalıklı bir bakış açısıyla
değerlendirmeye yol açıyor ve ataerkil
düşünce biçimine yaklaştırıyor.” (1980
yılında Autonomie’de yayınlanan RZ
üyeleriyle yapılmış röportajdan alıntı.)
Kızıl Zora’nın oldukça militan

sömürülmesi, kadınların bedenleri
üzerinde denetim sahibi olma hakları
konularında uzun zamandır kamuyounu
bilgilendirdiği
Batı
Almanya’da
varolan kitlesel feminist hareketlere
çekici geldiği için geniş destek kazandı.
Her ne kadar RZ Kızıl Zora kadar
çok destek kazanmadıysa da, 1987′de
Devrimci Hücreler’in destekçileri
“Der Weg Zu Erfolg” (Başarıya Giden
Yol) adlı stratejilerini, siyasetlerini ve
eylemlerini anlatan bir kitap yayınladı.
Bir haftadan kısa bir süre sonra kitap
radikal kitabevlerinin raflarında yerini
aldı ve 3000 civarındaki baskının tümü
satıldı. RZ’nin ve Kızıl Zora’nın birçok
eylemi halk desteği olmaksızın bu kadar
etkili olmazdı. Kendi başlarına eylemleri
onların uzun erimli mücadeleden
yalıtılmasına neden olabilirdi. Fakat
kitle hareketlerinin desteğiyle RZ ve
Kızıl Zora yer üstü mücadelede etkin
olan birçok insan arasında yeraltındaki
kimliklerini ifşa etmeden çalışma
imkanı buldu. Kızıl Zora’nın kadın
tarihinde sadece bir kadın Kızıl Zora’ya
üye olduğu için tutuklandı ve delil
yetersizliği sonucu aleyhine yapılan
suçlamalar düşürüldü..
___________________
* Bu yazı http://anticopyrigh ttr.
wordpress. com/2009/ 12/18/rote- zora/
adresinden alınmıştır.
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Sermaye sözcüsü kadın olmak
TÜSİAD Başkanlığı’na ikinci kez
bir kadın getirildi. Bu seferki Başkan,
kadınlarla ilgili kimi projelerden tanıdığımız Ümit Boyner.KAGİDER (Kadın
Girişimciler Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği yapan Ümit Boyner’i, 2007
yılında KADER’in, “Haydi Kadınları
Seçelim” kampanyasındaki bıyıklı fotoğraflarından da hatırlıyoruz.
Ümit Boyner’in kadınların girişimciliğini desteklediğinden, kadınların toplumun her kesiminde etkin rol
oynamalarını istediğinden kuşkumuz
yok. Bunun da kadınlar için iyi bir şey
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Ümit
Boyner’in kadınlarla ilgili duyarlılığı
ve talepleri, Patron Ümit Boyner’in sınıfsal çıkarlarına dokunmama koşuluna
göre şekilleniyor.
Mecliste kadın kotası için bıyıklanan Ümit Boyner, konu kadınların ev içi
emeğini görmezden gelerek hazırlanan,
kadınları aileye, kocaya mahkum eden
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu (SSGSS) olduğunda
sessizleşiyor.
Bu yasayla kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliklerin derinleşmesine,
dolayısıyla kadınların çoğunluğunun

siyasete atılmalarını kolaylaştıracak
yolların kapatılmasına destek vermiş
oluyor.
Kadınların girişimciliği için maddi destek veren Ümit Boyner, kendi
patronu olduğu tekstil ve konfeksiyon
fabrikalarında çalışan kadın işçilerin
ücretlerinin düşüklüğünün kadınların
eşdeğerde işe eşit ücret almamalarından
kaynaklandığını konu etmiyor. Ümit
Boyner’in patronluğunu yaptığı Altınyıldız fabrikasında sürekli işten atılmalar ve direnişler yaşanıyor. Altınyıldız
fabrikasında çoğunluğu kadın 2000 işçi
dayatılan düşük ücretler, hak kayıpları
ile çalışıyorlar. Kadına yönelik şiddete
karşı çıkarken tereddüt etmeyen Ümit
Boyner, kadınların uğradığı erkek şiddeti ile kadınların tekstil işkolunda düşük
ücretle çalışmaları arasındaki ayrılmaz
bağı görmüyor.
Ümit Boyner bugün TÜSİAD Başkanlığına kadın olduğu için değil; patron olduğu ve hükümetle uyumlu neoliberal politikaları savunduğu için getirildi. Patron kimliği üzerinden seçildiği
koltuğunda Ümit Boyner’le biz kadınların çıkarları arasına uzun bir mesafe
giriyor.

KARŞI-LAŞMALAR

Fırat`ın Öte Yanında

Belgesel
fotoğrafçısı
arkadaşımız Müjgan Arpat’ın “KARŞILAŞMALAR: Fırat’ın Öte Yanında”
başlıklı fotoğraf sergisi 22 Ocak Cuma
saat 18.30`da Tütün Deposu’nda açıldı.
Kadınlar olarak barış mücadelesinde
aktif taraf olduğumuzu ifade ettiğimiz
bugünlerde savaşın objektiflere yansıyan yüzünün, yaşanan gerçekliği bir dizi
metinden daha açık ve dolayımsız ortaya koyduğunu görüyoruz.
Savaşta ödenen bedeller ve barış
mücadelesine biraz daha yakından kadın gözüyle/mücadelede hep yan yana
durduğumuz arkadaşımız Müjgan’ın
gözüyle bakabilmek için yaşananlardan
kesitler sunan sergi, 21 Şubat 2010’a kadar görülebilir.

Adana’da sosyalist feministler mor iğne dağıttı
Sosyalist Feminist Kolektif (SFK)
üyesi kadınlar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” etkinlikleri çerçevesinde, 21 Kasım Cumartesi
günü, Adana Kültür Sokak’ta mor iğne
dağıttı. Etkinlik çerçevesinde “kadına
yönelik şiddete” ilişkin bir basın açıklaması da yapıldı.
Türkiye kadın hareketinin, kamusal
alanda görünürlük kazandığı ilk kampanyalardan biri olan “Bedenimiz bizimdir, cinsel tacize hayır!” kampanyası,
ilk olarak 2 Kasım 1989’da İstanbul’da
vapurlarda mor iğne satışıyla başlamıştı. Adana’da Sosyalist Feminist Kolektif
üyesi kadınlar, Kültür Sokak’ta mor iğne
dağıtarak Türkiye kadın hareketinin ilk
kampanyalarından birini de anmış oldu.
Sloganlar eşliğinde sokaktan geçen
kadınlarla sohbetler yapıldı ve yakalarına mor iğneler takıldı. Kadınlar tarafından oldukça ilgi gören kampanyada gün
boyunca aşağıdaki sözler yankılandı:
“İşte sarkıntılığa karşı süper bir koruyucu; karşınızda göz süzen, peşinizden gelen, aşağılayan, laflar geveleyen,
bıyık burarak yalanan, süzen, elleyen,
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koklayan, bakan, otobüslerin her fren
yapışında üstünüze abanma fırsatı bulan, saldıran…Erkeklere karşı küçücük
taşınması kolay ama etkili bir silah…
Elimde gördüğünüz bu iğne paslanmaz
çelikten yapılmış olup(burası palav-

raydı!) nikel- krom alaşımlı olup 7 cm
uzunluğundadır…Hiç acımadan batırın,
korkmanıza gerek yok. Tetanoz yapmaz.
Bu iğne MOR İĞNE Kampanyasının bir
ürünüdür.”

KİTAP

Barış noktalarında kadınlar barış için ısrar ediyor

Kürtlere uygulanan şiddet her
geçen gün artmaya devam ediyor.
Açılım adıyla izlenen politikaların
üzerine atılan adımlar, bu politikaların niyetini sorgulatır halde. Bütün
bu yaşanan gelişmeler, biz kadınları
da “barışta ısrar ediyoruz” demek
için sokağa taşıdı. Şiddet dolu yıllar
boyunca yaşadıklarımızı, bu yaşanmışlıklara dair tanıklıklarımızı, duygularımızı paylaşmak için, birlikte
konuşabileceğimiz, özgürleşeceği-

miz barış noktalarımızı çoğaltmak için
her hafta kurduğumuz barış noktalarıyla
kadınlarla buluştuk ve buluşmaya devam
edeceğiz. Çünkü biz kadınlar barış taleplerimizi dillendirirken, birbirimizi güçlendirmek, barışın herkese, en çok bize,
biz kadınlara gerekli olduğunu anlatmak
ve barışta ısrarlı olduğumuzu haykırmak
istiyoruz. Kürt ve Türk kadınları artık bu
savaşın bitmesini istiyor.
İstanbul’da ilki Kadıköy’de gerçekleştirilen Barış Noktası eylemleri, Taksim, Kartal ve Şişli’de devam etti. Barış
dilini nasıl kuracağımızı konuştuğumuz
etkinliğimizi de Barış Noktası eylemlerinin devamı olarak tasarladık. Ankara
Yüksel caddesinde yapılan eylem de Barış Noktalarını tüm Türkiye’ye taşımak
için atılan ilk adım oldu.
Fakat ne yazık ki, barış noktası eylemlerimiz muhalif basın dışında yankı
bulmuyor, barış için çıkan diğer sesler
gibi bizim sesimiz de bastırılmak isteniyor. Ancak biz sesimizin duyulmamasına ve buna karşı mücadele etmeye alışkınız. Biz kadınlar barışta ısrar etmeye
ve bunu sonuç alana dek daha yüksek
sesle haykırmaya devam ediyoruz: Biji
Aşıti, Barış İstiyoruz

Aşkın L hali toplatıldı
Lezbiyen görünürlüğü adına Kaos
GL Derneğince düzenlenmiş, konulu
öykü yarışmasında ödül alan öykülerden
oluşan bu kitap için; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,“doğal olmayan cinsel
ilişki” suçlamasıyla hakkında dava açtı.
Kitapta benim bir öyküm var. Savcının kafasında ne var bilmiyorum ama,
suçlamanın heteroseksist ön yargılarla
yapıldığını düşünüyorum. Çünkü konu
müstehcenlik ise, bu kitap ülkemde dayatılan müstehcenliklerin yanında yaya
kalır. “Doğal olmayan yol” sözcüğü kadını nesneleştiren, dünyayı erkek merkezli inşa eden heteroseksist egemen

düşüncenin ürünü olmaktan başka nedir
ki.
Tarih boyunca kadınların kadınlara
da aşık olduğu gerçeği bir şekilde yok
sayılmış veya gizli kalmaya zorlanmıştır. O karanlık dönemler bitti sanırken,
İ.Cumhuriyet savcılığı bir kez daha “kadın aşkını” yok saymaya çalışmaktadır.
Aşkın L hali kitabı değil, bunca kadını
yok sayan, onları olmadıkları gibi davranmaya zorlayan anlayış sorgulanmalıdır.
Savcının zihni karanlık dönemlerin anlayışını üretmektedir. Ahlakın ne
olduğu sorgulanmalı, hele de genel ah-

lakın kimin ahlakı olduğu, kamu oyuna
açıkça söylenmelidir.
Aşkın L hali kitabının toplatılmaya
karar verilmesi benim gerçekliğimi yok
edemez. Etse etse hukukun heteroseksist
ve erkek merkezli işlediğini ispat eder.
Duyguları öykülerde dile getirerek “varız” demeye çalışan eşcinsel
kadınların kitabını, şu veya bu gerekçelerle toplatmak, bir anlamda bizi ve hayatlarımız yok saymaktır. Bir suç varsa
oda “eşcinsel kadınların hayatını yok
saymak” olmalıdır?

Diyarbakır 8 Mart’ta kadın kenti
Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nin (DÖKH) Diyarbakır’da “Özgürlükte ısrar edelim cins mücadelesini radikalleştirelim, örgütlülüğümüzü
büyütelim” sloganıyla düzenlediği
konferansta sonuç bildirgesi açıklandı.
DTP’nin kapatılması, Kürt seçilmişleri, siyasetçi ve STK temsilcilerinin tutuklanmasının “siyasi soykırım” olarak

değerlendirildiği bildirgede, bu yıl 100.
yıldönümü olan 8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır’ın
3 gün “kadın kenti” ilan edilmesi gibi
önemli kararların alındığı belirtildi.
Bildirgede, önümüzdeki bir yıl içinde planlamaların yapıldığına dikkat
çekilerek, 2010 yılının, 8 Mart’ın 100.
yılı olması dolayısıyla, “Konferansımız,

8 Mart’ın 100. yıldönümünü görkemli
karşılamanın, kadın mücadelesini yükseltmeye, ivme kazandırmaya vesile
olacağını, 2010 yılını bu kararlılıkla
geçirme ve bu temelde Diyarbakır’ın 3
gün ’kadın kenti’ ilan edilmesini kararlaştırmıştır” denildi.
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Şiddetli geçimsizlik değil erkek şiddeti

Dilek Daştanoğlu, boşanmak istediği eşi Tahir Daştanoğlu tarafından
geçtiğimiz Temmuz ayında vurularak

öldürüldü. İstanbul Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroşirürji
Bölümü’nde çalışan Dilek, boşanmak
için “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle
bir yıl önce dava açmış, bu arada evden
ayrılmış hastane içerisinde bulunan lojmanlarda kalmaya başlamıştı. Üyesi
olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bakırköy Şubesi (SES)
üyesi kadınlar, Dilek’in 25.1.2010 tarihli 2. duruşmasını takip için çağrıda bu-

lundu ve duruşma öncesi basın açıklaması yaptı. Çağrıda ifade edildiği gibi,
“Arkadaşımızın katledilişinin bahanesi
ne yazık ki çok tanıdık? Namus. Yani
ülkemizde kadın öldürmenin en kolay
ve en meşru yolu”. Bakırköy Adliyesi
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek
davayı feministler olarak takip etmeye
ve haksız tahrik indirimine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Erkek şiddetine karşı maaş yaptırımı
DTP/BDP’li belediyelerin erkek şiddetine karşı kadınları korumak amacıyla sendikalarla yaptıkları toplu sözleşmeye koydukları madde ilk KEZ. uygulandı. Yenişehir
Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan F.A.’nın ücretinin
yarısı, fiziksel şiddet uyguladığı eşine ödendi.
Diyarbakır -Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı BDP’li
Hafize İpek, Belediye İş sendikası ile yapılan toplu sözleşmede
yer alan, kadına yönelik şiddeti engelleyici madde gereği bu
yaptırımı uyguladıklarını söyledi. Belediyenin temizlik personeli F.A.’nın eşi, Yenişehir Belediyesi’ne başvurarak eşinin
kendisini şiddet uyguladığını belirtip şikayetçi oldu. Başvuruyu değerlendiren ve konuyu araştıran belediye yetkilileri, toplu
sözleşmede yer alan ‘Eşine şiddet uygulayan personelin maaşının yarısı eşine ödenir’ maddesine göre, personelin bin 500 lira
aylık ücretinin yarısının eşine ödenmesine karar verdi. Karar
bu ay uygulanarak, F.A.’nın ücretinin 750 TL’si eşine ödendi.
Sözleşme ile hayata geçen uygulamanın kadına yönelik
şiddetin sona erdirilmesi için kendi belediyelerinin toplumsal
sorumluluğu olduğunu ifade eden Hafize İpek, “Şiddetin boyutundan çok, kadının rencide olması yine kadının çocukları ile
birlikte psikolojik anlamda yıkıma uğraması önemlidir. Çalışanımızla yaptığımız görüşmede de pişman olduğunu söyledi”
dedi. Kürt illerindeki DTP/BDP’li belediyelerde başkanın erkek olduğu koşullarda belediye başkan yardımcısı kadın oluyor.

Satı Korkmak davası bir ilk
Hasan Korkmak, dedikoduları ailesiyle toplanıp konuştuğunu, bir ilişki olmadığına karar verildiğini ancak eve döndüğünde eşinin ilişkiyi kendisine itiraf ettiğini, bunun üzerine bir an kendini kaybederek cinayeti işlediğini iddia etti.
“Pişmanım” diyordu. Ancak ailesinden dinlenen tanıkların,
dedikoduya konu olan yeğenin eşi hariç, hiçbiri Satı’nın ilişkide olduğunu onaylamadı. Oysa davaya da katılan feminist
avukat arkadaşlarımıza göre, o gün çocuklarını evden yollamış olması, cinayetin planlı olduğunun bir kanıtıydı.
Korkmak’ın avukatı, Satı Korkmak hakkında dedikodudan ibaret olan aldatma gibi iddiaları yineleyerek ve “Türk
aile yapısı” ve “geleneksel değerler”den söz ederek, “’Haksız
tahrik böyle bir olayda uygulanmayacaksa, nerede uygulanacak?” dedi. Bu tanıdık “ahlaki” savunmaya karşın, savcı mütalaasında “haksız tahrik” nedeniyle indirimi telaffuz etmedi;
hakim de kararında sanığa sadece “iyi hal” ve “pişmanlık”
indirimlerini uygulayarak, “ağırlaştırılmış müebbet hapis”
cezasını “müebbet hapis” cezasına çevirdi. Davanın ilk olma
özelliği ise Satı’nın ağabeyinin Morçatı’ya mektup yazarak
“Davada bizi yalnız bırakmayın” demesi nedeniyleydi. Bu
çağrı feministlerin kadın katillerine haksız tahrik indirimi
uygulanmasına karşı verdikleri mücadelenin mağdur yakınlarında yarattığı etkiye bir örnek oluşturdu.

8. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın
Filmleri Festivali 12 Martta İstanbul’da Başlıyor!
8. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin bu yıl tek
bir teması yok ama yedi
bölümde yeryüzünün çeşitli parçalarından kadınların
umutları,
umutsuzluktan
umut çıkaran filmleri yani
kadınlardan umut var! Kadınların Sineması bölümü
yanında Ermenistan-KINKadın Filmleri Festivali
seçkisi, Marleen Gorris
toplu gösterimi, “Melek ya
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da Şeytan, Masum ya da
Fettan ya da Hiçkimse”ler
yani sinemada kadınlara
baktığımız bir bölüm, bu
bölümde Anneke Smelik
söyleşisi de var. “30 Yıl
Sonra 12 Eylül”, “Jin, Jiyan, Azadi”, “Cins, Cinsiyet, Cinsiyetler” gibi
bölümler, atölye ve söyleşilerle Festival 12’ta
İstanbul’da başlayacak.
12-21 Mart arası Fran-

sız Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü
ve İstanbul Modern salonlarının yanı
sıra her akşam özel festival mekanında
gece festivali, özel etkinlikler var. 21
Mart’ta da 2. Altın Bamya Ödül Töreni. İstanbul’un ardından, festival 10-11
Nisan tarihlerinde Kars, 17-18 Nisan
tarihlerinde Sinop’, 29 Mart – 4 Nisan
tarihleri arasında, Türkiye Mevsimi vesilesiyle Creteil Kadın Filmleri Festivali
ortaklığıyla, Fransa’da-Creteil’de olacak. Yani 12 Mart’tan 4 Nisan’a Festival, Kadınlar, Umut Var!

“Myrıam Merlet” uluslararası feminist
dayanışma kampı Haiti-Dominik Cumhuriyeti sınırında kuruldu

Haiti, dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesi. 8 milyonluk nüfusunun
yarısı 14 yaşın altında, 53 yaşına gelen
çok az insan var. İnsan hak ihlallerinin
en had safhada olduğu Haiti’de kadınlar
askeri üslere askerleri eğlendirmek için
götürülüyor, pazarlanıyor, kocaları erkek çocuk doğurmazlarsa başka kadınlarla evlenebiliyor… Yoksulluğu, erkek
şiddetini en ağırından yaşayan Haitili

kadınlar Ocak ayında meydana gelen
depremle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor. Büyük felaketlerin en çok
kadınları etkilediğini Türkiye’deki deneyimimizden de biliyoruz. Çadır olsun
olmasın yemek yapma, su bulma, çocuklara bakma, düzeni bir şekilde yeniden
sağlama yükü kadınların omuzlarında
kalıyor. Kadınlar ağır travmalarla ağır iş
yükü ve baskı altındayken onlarla daya-

nışmayı büyütmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Karayipler ve Latin Amerika
ülkelerindeki kadın örgütleri Haiti’deki
depremin ardından Haitili kadınlarla
dayanışma için Haiti-Dominik Cumhuriyeti sınırında kamp kurdu. Dayanışma
kampına depremde ölen feminist aktivist Myriam Merlet’in adı verildi. Haitili kadınların temel ihtiyaçlara doğrudan
ulaşabilmesi için bir kaynak merkezi ile
depremin yarattığı travma ve hastalıkların iyileştirilmesi için bir sağlık merkezi kuruldu. Kamptaki kadınlar, deprem
ve sonrasında kadının insan haklarına
yönelen ihlalleri izlemek, açığa vurmak ve hukuki yollara başvurmak için
Haiti’deki insan hakları savunucuları ile
birlikte çalışacak. Bölgede, Karayipler
ve Latin Amerikalı kadınların kurduğu
ve yürüttüğü ilk uluslar arası internetten
yayın yapan feminist radyo FIRE (Feminist International Radio Endeavour)
da İletişim Merkezi olarak çalışıyor.
Haitili kadınlarla dayanışıyoruz!

Şiddet uygulayan erkekler “Kara Liste”ye
Öncelikle listeye eklenecek şiddet uygulamış erkeklerin mutlaka mahkemede ceza almış olması gerekmiyor. Eşlerine şiddet uygulayarak onları intihara yönelten erkekler
de eşlerini öldürmek suçundan yargılanabilecek
İngiltere polisi geçtiğimiz Kasım
ayında kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin kaydının tutulmasına yönelik
bir plan hazırladı. Plana göre, kadınlar
ilişkide bulundukları erkekler hakkında
polise bilgi verecek ve erkeğin bu listeye dahil olduğu görülürse polis tarafından bu konuda bilgilendirilecek. Bu erkekler ev adreslerini değiştirdiklerinde
polise haber vermekle yükümlü olacak.
Ayrıca, kadınlar da isterlerse ilişkide
oldukları (ya da evli oldukları) erkeklerin geçmişi hakkında polise bilgi sorma
hakkına sahip olacak
Cinsel suçlara karşı benzer bir sistem İngiltere’nin bazı bölgelerinde bir
süreden beri uygulanıyor. Bu uygulama, kızı Sarah Payne’in bir pedofil tarafından öldürülmesi üzerine annesinin
başlattığı kampanyaya atıfla “Sarah”nın
Yasası’ adını almıştı.
Uygulama özetle şu şekilde açıkla-

nıyor: Öncelikle listeye
eklenecek şiddet uygulamış erkeklerin mutlaka
mahkemede ceza almış olması gerekmiyor. Eşlerine
şiddet uygulayarak onları
intihara yönelten erkekler
de eşlerini öldürmek suçundan yargılanabilecek.
Bu yolla zorla evlendirilen
kadınlara yönelik “namus
gerekçeli şiddet”e de çare
bulmaya da yarayabilir.
Araştırmalara
göre,
Britanya’da yaşayan 30
yaş altı güney Asyalı kadınlar, beyaz kadınlara
göre intihara iki buçuk kat
daha fazla eğimli. İntihar
eden kadınların üçte birinin aile içi şiddete maruz kalan kadınlar olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar polis kayıt-

larına göre aile içi şiddet ile ilgili olarak
şüpheli ve hüküm giymiş yaklaşık 25
bin erkek eş bulunduğu belirtiliyor.
feminist
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2010’da da yürüyoruz!
Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan
yürüyüşler ve ikincisi de 17 Ekim’de
çatışma çözümleme
süreçlerinde kadınların öncülüğünü güçlendirmek için Kongo
Sud Kivu’da yapılacak uluslararası kadın buluşması. 2008
yılından beri yapılan
DKY’de 8 Mart’ın

Kadınlar Günü’nün ilan
edilmesinin 100. yıldönümünü nedeniyle farklı tür, biçim, renk ve
ritmlerde bölgesel yürüyüşler yapılması hedefleniyor.

164 ülkeden 5000’den fazla kadın örgütünün katılacağı Dünya Kadın Yürüyüşü
“Hepimiz özgür oluncaya dek, kadınlar yürüyor” sloganıyla eylem programını açıkladı. Asya, Amerika, Avrupa ve Afrika’da
yapılması planlanan etkinlikler bu yıl iki
aşamalı olarak planlandı. Birincisi, 8-18

DKY 2010 programında dört eylem alanı belirledi;
* Ortak menfaat: Doğanın ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı mücadele
ediyorlar. Gıda egemenliği ilkesini ve sağlık, eğitim, içilebilir su ve sanitasyon hakkını savunuyor.
* Barış ve sivilleşme: Kadınların hayatını ve bedenlerini kontrol etme arzusu, etnik
ve dinsel çatışmaların manipülasyonu, doğal
kaynakların sömürüsü ve silah endüstrisinin
kârlarını da içerecek şekilde savaşın karmaşık nedenlerini anlatmaya çalışıyor.

8 Mart’ın tekrarı

* Kadın emeği: Dünyanın her yerinde
kadın ve erkek bütün işçilerin, herhangi bir
ayırımcılığa uğramaksızın, insanca asgari
ücrete, yasal haklarına, sosyal güvenceye ve
eşit ücrete kavuşmasını savunuyor.
* Kadına yönelik şiddet: Kadına yönelik
şiddetin nasıl meydana geldiğini, nedenlerini ve nasıl tezahür ettiğini göstermek ve
kadınların cinsiyetçi şiddete karşı her tür
direnişini özellikle kamusal alanda görünür
kılmak istiyor.
DKY’nın seçtiği eylem biçimleri ise
şunlar:
• Bir doğrultuda ilerleyen, güzergahları önceden ayarlanmış 10 günlük
yürüyüşler.
• Otobüs ve tren karavanlarının güzergahı boyunca durak yerlerinde
planlanmış eylemler.
• Sanatsal ve kültürel etkinlikler
• Eylem ve etkinliklerin yerel ayaklarını oluşturmak ve desteklemek
• Silah satan ülkelerin diplomatik
temsilcilikleri, Birleşmiş Milletler
binaları ve silah üreten şirketlerin
önünde eylemler.
• Sömürü ve savaşla ilişkili çok
uluslu şirketlerin ürünlerini boykot
eden kampanyalar.

Bir direniş hikayesi:
Bir direniş hikayesi:

8 Mart’ın tekrarı8 Mart

Sırbistan’daki Ad Trikotaza firmasında
çalışan sendikalı kadın tekstil işçilerin direnişi bizlere 8 Mart’ı, bu günü bize miras
bırakan New York’lu tekstil işçisi kadınları
hatırlatıyor.
İşyerlerinin özelleştirilmesi üzerine çalışma koşullarının düzeltilmesi ve daha iyi
ücret alabilmek için Kasım 2009’un sonlarına doğru 10 kadın işçi, çocuklarıyla beraber direnişe geçti. Fabrikayı işgal ettiler.
Yeni patronlarıyla yaptıkları görüşmelerden
olumlu bir sonuç alamadılar. Sendikalılardı
ve sendikaları bu direnişi destekleme kararı aldı. Bu gelişmeler üzerine üye oldukları
Tekstil İşçileri Sendikası onları genel merkeze götürdü. Artık direnişlerinin yeni adresi burası olacaktı.
Açlık grevine başladılar. Basından ve kamuoyundan bekledikleri ilgiyi göremediler.
Bu arada işyerlerinde çalışmakta olan işçiler
greve destek olduklarını söyleyerek çeşitli
eylemler yaptılar. Yavaş yavaş rahatsızlıklar baş göstermeye başlamıştı. Aralarından
birinin fenalaşıp hastaneye kaldırılması ve
ardından yaşananlar, bu direnişin hafızalara
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kazınmasına yol açacak
gelişmelere neden oldu.
Sermaye yanlısı basın
bu haberi magazinel bir
yorumla sundu. Yetkililer
olanlara kayıtsız kalmaya devam etti. Basının
ve yetkililerin tutumları
karşısında grev başka bir
boyuta sıçradı. Böyle yaşamamak için ölümü göze
aldıklarını söyleyen kadınlar, çalışanların sendika binasını terk etmesinin
ardından kapıları kapayıp
içeride yangın çıkardılar. Müdahale edilmesine
izin vermediler. Yangının
büyümesinin ardından kapılar kırıldı, kadınlar dışarıya çıkarıldı. Ağır
yaralı iki kadın hastaneye kaldırıldı. Diğerleri uzun süre tedavi olmayı da reddetti.
Uzun süren ikna çabaları sayesinde tedavilerinin sendikada yapılmasını kabul ettiler.
Merhemleri, bandajları, serumlarıyla müca-

deleye kaldıkları yerden kararlılıkla devam
ettiler. Tekstil işçisi kadınların mücadelesi
hala devam ediyor. Yetkililerin kayıtsızlığı
da... Ancak onlar mücadelelerini diğer direnişlerle ortaklaştırmak için çaba gösteriyorlar. İktidarın ancak böyle bir güçle geri adım
atabileceğini söylüyorlar.

Lezbiyenlere yönelik nefret:

“Düzeltici”
tecavüz
“Düzeltici” tecavüz

Güney Afrika’da lezbiyenlere yönelik şiddetin sonu gelmiyor. Temmuz
2007’de Sizakele Sigasa ve Salome
Massooa adlı lezbiyen bir çift öldürüldü. 2008 yılının Nisan ayında Güney
Afrika’nın en ünlü kadın futbolcularından Güney Afrika LGBTT derneğinin de
aktif üyesi olan Eudy Simelane’nin Johannesburg kentinde sokaktan kaçırılıp
bir parkta tecavüz edildikten sonra öldürüldü. Ardından da Funeka Solidaat adlı
kadın, lezbiyen olduğuna inanıldığı için
sokaklarda sürüklenerek kaçırılıp tecavüze uğradı. “Gerçek kadının nasıl olduğunu göstermek”, “bir ders vermek”,
“düzeltmek” gibi gerekçelerle lezbiyen
avına çıkan erkek çetelerle polis de işbirliği içerisinde. Solidaat, polise başvurduğu zaman polis tarafından “alay
konusu” haline geldiğini ve kahkahalarla karşılaştığını belirtti. 1998’den bu
yana ise 31 lezbiyen homofobik erkekler tarafından öldürüldü, fakat bu olaylardan sadece birinde mahkumiyet çıktı.
Lezbiyen cinselliğini fantezi malzemesi
olarak gören, “her an heterolaştırılabilir

sayan”, “anormal” gören homofobik
anlayışa karşı haykırıyoruz: Lezbiyenler vardır!
Güney Afrika anayasası cinsel yönelim eşitliğini tanısa da gay ve lezbiyenlere yönelen nefret suçları mahkemelerce tanınmıyor. Erkek egemen, heteroseksist sistemin yasaları nefret cinayetlerini adeta körüklüyor. Eşcinsel,
travesti ve transseksüeller Türkiye’de
de cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri nedeniyle nefret duygusuyla öldürülüyor. Nefret suçları yasalarca tanınmalı ve suçu ağırlaştırıcı neden olarak
kabul edilmelidir.

Patron regl oldum…

Geçtiğimiz ay Sanko patronunun
“ben işçimin aybaşını mı takip edeceğim?” sorusu, tekstil sektöründe çalışan
kadınlara yönelik regl izni uygulamasını
gündeme getirdi. Buna göre, tekstil sektörünün ağır ve tehlikeli işler kapsamına
alınması, bu sektörde çalışan kadınların 5 gün regl iznine ayrılmasına neden
oluyor, haliyle erkek patron da bu duruma isyan ediyordu. Hükümet tekstili

ağır ve tehlikeli işler
kapsamından çıkararak
sermayenin bu sorunu çözmüş oldu. Fakat
biz feministler için regl
izni hala sıcaklığını koruyan bir tartışma başlığı. Kimileri regl iznini, kadınları güçsüz,
regli ise bir hastalık
olarak gören cinsiyetçi bakışın bir sonucu
olarak kabul ederken,
kimileri de regl iznini
kadınların bir kazanımı
olarak değerlendiriyor.
Bu tartışmaya bir katkı olarak farklı ülkelerde regl izinleriyle ilgili düzenlemelere baktık. Batı
ülkelerinin büyük çoğunluğunda regl
izniyle ilgili bir düzenleme yok fakat
kadınlar regl ile ilgili bir sağlık sorunu
yaşarlarsa izne ayrılabiliyorlar. Örneğin
İngiltere’de bu durum, sağlıkla ilgili ayrımcılığa yönelik bir yasayla düzenlenmiş. Diğer taraftan Kore’de okula giden

kadın öğrenciler regl oldukları günlerde
izinli sayılabiliyorlar. Kore’deki birçok
şirket kadın çalışanlarına ayda bir regl
izni veriyor. Ancak 2004 yılından itibaren yapılan düzenlemelere göre, regl
olduklarında 1 gün ücretli izinli sayılan
kadınlar, artık ücretsiz izne ayrılmak zorunda. Endonezya’da çalışma yaşamını
düzenleyen yasalara göre kadınlar ayda
2 gün regl iznine ayrılabiliyorlar, ancak
uygulamada pek çok engelle karşılaşıyorlar. Örneğin Java’daki Nike fabrikası raporlarına göre, kendini çok hasta
hisseden kadınlar, bütün günü fabrikanın camisinde geçirmek zorunda bırakılıyorlar. Japonya’da ise kadınlar, doktor onayı olmaksızın kişisel tercihlerini
kullanarak regl iznine ayrılabiliyorlar.
Elbette bu yasal düzenlemelerin kadınların “regl izni hakkını” güvence altına
almaya yetmediğini eklemek gerekiyor.
Kaldı ki bu izinlerin kadınların ücretli
işgücüne katılımda yaşadığı sorunları ne
boyutta etkilediğine ilişkin açık veriler
de söz konusu değil.
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ÖYKÜ

Cinsiyetçiliğe homofobiye heteroseksizme hayır!
Güler Zere’nin hastalarının ilerleyen
safhalarında cezaevindeki hükümlülük
halinin devletçe ısrarla sürdürülmesi ve
Zere’nin ölüme terk edilmesi üzerine
toplumsal muhalefetin çeşitli kesimlerinin bir araya geldiği bir platform oluşturuldu. Sorunun can alıcı nitelikteki
önemi ve aciliyeti pek çok grubun ilk
toplantılardan sonra örgütlenme sürecinde yer almayarak sadece eylemlere
katılmasıyla sonuçlandı. Güler Zere’nin
serbest kalmasıyla varılan olumlu sonu-

cun ardından, kendini hasta tutsaklara
özgürlük başlığı altında yeniden örgütlemeye başlayan platformun LGBBT
örgütlerine yönelik tutumu toplumsal
muhalefetin bir kısmının heteroseksizm ve homofobiyi aşma konusunda
neredeyse hiç yol almadığını ortaya
koydu. LGBTT örgütlere platformda
getirilen kısıtlamanın ardından feminist
örgütlerle (Sosyalist Feminist Kolektif
ve Amargi) birlikte Emekçi Kadınlar
Derneği de platformdan ayrıldı. Aynı

süreçte kimi sosyalist örgütler de platformdan çekildiklerini açıkladılar. Gelinen noktada platformun hasta tutsakların serbest bırakılması gibi önemli bir
konuda vermeyi hedeflediği mücadele
kimi sosyalist örgütlenmeler içindeki
bir başka egemenlik/baskı ilişkisinin
gölgesinde kaldı. Platformdan ayrılan
Amargi, Sosyalist Feminist Kolektif ve
İstanbullu feministlerin ortak platformu
feminist kolektif bu konuda kamuoyuna
açıklamalar yaptılar.

Feminist Kolektif’in açıklaması
Feministler olarak, kuruluş amacını
yürekten desteklediğimiz ve içinde yer
aldığımız Hasta Tutsaklara Özgürlük
Platformu’ndan, LGBTT örgütlerinin
platform içinde karar alma süreçlerine
eşit haklarla katılmalarına yapılan itirazlar ve cinsiyetçi yaklaşımlar nedeniyle çekildiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Bir kez daha, yıllardır karşısında
mücadele verdiğimiz ataerkil sistemin
köklü toplumsal dönüşümler önünde bir
engel oluşturduğuna tanıklık ediyor ve
kendi iktidarını, tahakküm biçimlerini
yeniden üreten cinsiyetçi, ayrımcı politika yapma biçimlerine itirazımızı dile
getiriyoruz.
Tarih boyunca varlığını sürdürmüş
ve farklı iktidar biçimlerinin de dayanağını oluşturmuş olan ataerkillik, kapitalist sistemde çok daha karmaşıklaşmış
ilişki ağlarının içinde kök salmıştır ve
dışlayıcı, ötekileştirici, nefreti ve şiddeti körükleyen söylem ve pratiklerle
varlığını sürdürmektedir. Gündelik yaşamımızın her alanında olduğu gibi si-

yaset yapma biçimlerinde de karşımıza
çıkan ve erkek egemenliğini yeniden
üreten bu söylem ve pratikler, “kendinden olmayan”ı yok sayarak, özgürlüğe
dayalı yaşam biçiminin önünde engel
oluşturur. Tahakküm kurucu, erkek merkezci bu sistemle mücadele, her şeyden
önce sistemin dışına itilmeye çalışılan,
irade sahibi özneler olarak mücadele ettikleri için sistematik şiddete maruz kalan, toplumun ezilen farklı kesimleriyle
yan yana durmayı gerektirir.
Eril akıl bize neyin “Boş tartışma”,
neyin aile içi şiddet, neyin sapıklık,
neyin daha öncül olduğu konusunu
yıllardır dikte ederek, kadınların ve
ezilen tüm kesimlerin iradelerini hiçe
saymaya, eşitlikçilik, demokratlık, devrimcilik gibi tanımlamalara sığınarak,
farklılıkları telaffuz etmekten dahi korkan, sınırları daraltılmış, dayatmacı bir
anlayışla politika yapmaya, kendi iktidarlarını üretmeye devam etmektedir.
Kendi politik varoluşunu hiyerarşinin
en üstünde tanımlayan, ataerkil sistemin

tahakkümü ile mücadele eden grupları
ve bireyleri toplumsal sorunlar içinde
yok sayan, birer özne olarak kabul etmeyen, karar haklarını ellerinden almaya çalışan hiçbir hareketin özgürlükçü,
devrimci olması beklenemez. Biz feministler, gerekçesi ne olursa olsun -cinsiyetçi, militarist, milliyetçi, homofobik,
sınıf egemenliğine dayalı, insan hakları karşıtı- ayrımcılığı savunan hiçbir
platformda yer almayacağımızı bildiriyoruz. Bu konuda tutum değişikliğine
gidilmediği sürece, bu ayrımcılıkları
barındıran platformlarla ortak iş örgütlemeyeceğiz.
Feminist Kolektif (İstanbul’da feministler toplantısı sonucunda alınan karar
istinaden yazılmıştır)

Sosyalist
Feminst Kolektif’in
açıklaması
Hasta
Tutsaklara
Özgürlük
Platformu’nun, Güler Zere bırakıldıktan sonra yeniden yapılan toplantısında; eşcinselliğin
bir hastalık olduğunu iddia eden
bir yaklaşıma sahip bileşenlerin
önerisiyle, Ehp LGBTT bilesen
olmaktan çıkarılmıştır. LGBTT
örgütlerin bu bilesen içerisinde
karar verme hakki ve imzacı olamayacağı, sadece izleyici/destekçi olarak katılabileceğine karar verilmiştir. Sosyalist Feminist
Kolektif platformun bu tutumunu
kınamaktadır. Bu vesileyle Sosyalist Feminist Kolektif olarak bu
platformdan imzamızı çektiğimizi
kamuoyuna duyuruyoruz.
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Nasıl Feminist Oldum
Kazandığım metalurji mühendisliğinin kadına hiç uygun olmadığı imaları umurumda değil.
Babam sigorta bağlayamazken, annemin evdeki elektrikli aletleri tamir ettiğini biliyorum
ziyade okuyorum ve
izliyorum. Söz söylediğimde de “yanlış bildiocukluğum ve ilk gençliğiğim, yetersiz olduğum”
min büyük bir kısmı annem
imaları ile karşılaşıyove kızkardeşlerimle geçiyor.
rum ve susuyorum. Aynada
Babam başka şehirde, sürgördüğüm, gururu incinmiş
günde. Annem evin tüm işlerini yapıyor,
annem. Çok çalışıyor olmam,
bozulan elektrikli aletleri tamir ediyor,
benim görevimin sözü benkömür alıp kamyona yükletip getiriyor.
den çok değerli bir abinin yeni
Babamdan gelen para yetmiyor, elişi yasevgilisine verilmesine engel
pıp satıyor. Bazen eve giren parada anolmuyor. Benim sevgilimin
nemin payı babamdan çok. Ama annem
hareket içinde sözü çok değerli
“ev kadını”. Babam yılda bir ay izine
değil. Hatta o muhalif olduğu
gelip dinleniyor. Annem hep çalışıyor.
için, seçim yapmaya zorlanıyoKomşu kadınlar annemin “erkek gibi
rum: Ya o ya da hareket. Sevgikadın” olduğunu söylüyorlar. Ama aklimi seçecek durumda değilim,
rabaların politik sohbetlerinde söz söyörgütlülüğüm herşeyim. Ayrılılemek isteyen tek kadın olan annemin
yoruz. Oysa erkek yoldaşlarımın
sözü alaylarla, “sen ne anlarsın”larla
apolitik sevgilileri bile olabiliyor.
kesiliyor. Annemin incinmiş gururu yüAma yine de kendimi “hafif kız”
zünden okunuyor. Oysa o adamlardan
gibi hissediyorum. Kısa bir süre
da babamdan da daha çok kitap okuyor.
sonra sevgilimden ayırılmamda
Eksiğinin “diploma ve meslek” olduğuetkili olduğunu düşündüğüm bir
nu düşünüyorum. Annem de öyle düşüerkek yoldaşım beni sevdiğini söylüyor.
nüyor. Komşular annemi “bu kızlara hiç
Kendimi “mal” gibi hissediyorum. Artık
ev işi yaptırmıyorsun, evde kalacaklar”
daha az kahkaha atmaya, daha çok ciddi
diye uyarıyor. Annemin derdi mesleğigörünmeye çalışıyorum.
mizin olması, onun gibi elin adamına
Mezun oluyorum ve sanayide çalışmuhtaç olmamamız, el içinde küçük dümaya başlıyorum. Patronumun gözünde
şürülmememiz.
vasıflı sekreterim. Çalışıp kendimi ispat
Lisedeyken mühendis olmak istiyoedersem, durumun değişeceğini düşünürum. Bir kadın öğretmenim, kadına en
yorum. Üretimdeki mavi yakalı personel
uygun meslek olan
“kadın da olsam,
Yıllar
geçip
de
ben
terfi
öğretmenliği seçsonuçta mühendis
memi söylüyor. Siolduğumu” kabulettikten sonra, eski
nirleniyorum, ama
leniyor, ama idari
‘acaba mühendis
pozisyonuma gelen erkek personel ve erkek
olmak için yetersiz
mühendis patromühendisle bir olup beni
miyim’ diye düşünnum için durum
meden de edemiyok saydıklarında, sorunun öyle değil. Yaptıkyorum. Matematik
larının, yeni gelen
ve fen bilimlerinde
ama vasıfları ile
cinsiyetimde olduğunu
benim gibi başarılı
avantajlı gözüken
farkedeceğim
olan oğlu mühenrakibi safdışı etme
dislik kazanabilsin
çabası olduğunu
diye çabalıyor, hatta birlikte matematik
düşünüyorum. Yıllar geçip de ben terfi
çalışmamızı teşvik ediyor, oğlunun isettikten sonra, eski pozisyonuma gelen
tikbali için.
erkek mühendisle bir olup beni yok sayKazandığım metalurji mühendisliğidıklarında, sorunun cinsiyetimde oldunin kadına hiç uygun olmadığı imaları
ğunu farkedeceğim. Gözle görülür, sayıumurumda değil. Babam sigorta bağlabilir birçok teknik katkım olduğu hallayamazken, annemin evdeki elektrikli
de, sürekli mühendisliğimin yetersiz olaletleri tamir ettiğini biliyorum. Öğrenci
duğunu düşünüyorum, böyle düşünmeye
hareketine katılıyorum, örgütleniyorum.
sevkediliyorum. Patronum “çok hassas
Başlangıçta tartışmalara katılmaktan
ve alıngan” olduğumu söylüyor. Ayna-

Yeşim Temürtürkan

Ç

da

hep
gururu incinmiş annem ağlıyor.
Müşteriler, benim teknik uzmanlık
alanımda ısrarla o konunun uzmanı olmayan erkeklerle konuşmak istediğinde;
benden maksimum fayda sağlaması gereken patronum rakibimmiş gibi az vasıflı işlerle bilinçsizce önümü kesmekten
hiç vazgeçmediğinde; iş hayatımdaki
erkeklerin dili sık sık “Yeşim Bey” diye
sürçtüğünde; benim teknik başarılarım
“bizim başarımız” olurken, erkeklerinki
adıyla sanıyla “onun başarısı” olduğunda; patronun lacivert önlük giymesini istediği tek idari personel ben olduğumda;
evlenmeye karar verdiğim sevgilimin,
-maddi özgürlüğüme rağmen- benden
beklentileri babamın annemden beklentilerinden çok da farkı olmadığında; her
ne kadar mühendis olmak için sabahlara
kadar çalıştımsa da, mühendis olduktan
sonra da sık sık işyerinde gecelere kadar çalıştımsa da aynaya her baktığımda
ağlayan, gururu incinmiş annemi göreceğimi farkediyorum. Annemin sorununun yoksulluğu olduğunu düşünürdüm
oysa. O güne kadar, “devrim kadınların
sorunlarını çözecek” deyip burun kıvırdığım feministleri okumaya başlıyorum.
Ve yaşadıklarımın benim kişisel sorunlarım olmadığını, politik olduğunu -yani
“yetersiz, hassas ve alıngan” olmadığımı biliyorum artık.
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Hamdım piştim, erkek oldum

OKUR MEKTUPLARI

Askerlik deneyimi, erkek şiddetine tabi olmanın sadece bir kadınlık deneyimi olmadığını
gösteriyor ancak erkekler şiddete maruz kalırken, bunu bir öğrenme süreci olarak da deneyimliyorlar, başka erkeklere ve kadınlara nasıl şiddet uygulayacaklarını öğreniyorlar

T

Berfin Emre

ürkiye’de feminizmi doğrudan
ilgilendiren teorik tartışmalar
açısından göze çarpan önemli
bir gelişme, sinema, edebiyat
ve sosyoloji gibi alanlarda erkek(lik)
leri odağa alan çalışmaların artması. Bu
çalışmalardan biri, Pınar Selek’in, Hüseyin Deniz ve İrfan Uçar’ın katkısıyla
hazırladığı Sürüne Sürüne Erkek Olmak*. Feminist Politika’nın 2. sayısında
Özlem’in yazdığı gibi, kitap, Türkiye’li
erkeklerin “zorunlu” deneyimi olan askerliği konu ediniyor. Sürüne Sürüne
Erkek Olmak, sözlü tarih çalışması yöntemiyle devşirilen 58 erkeğin birbirinden
ilginç ve çoğunlukla erkek sohbetlerinin
konusu olduğu için bize yabancı olan
öykülerini sunuyor.

Giriş kısmında en çok dikkatimi çeken, kitabın cinsiyet deneyimi ile bu deneyimin söyleme dönüşme biçimini birbirinden ayırmaya yönelik vurgusu oldu.
Pınar, araştırmanın amacını ‘deneyimlerin aslında nasıl yaşandığını değil, nasıl
hatırlandığını, nasıl söyleme dönüştüğünü açık etmek’ olarak tanımlıyor. Bu ayrım, özellikle feminizm açısından bana
sorunlu görünüyor. Kadınlık ve erkeklik
deneyimlerimizi nasıl anlattığımız, de64
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neyimlerimizin kendisinden farklı bir
sallaştırılmamış kitapta. Görüşmecilerşeyse, deneyim nedir? Eğer deneyim
den birinin belirttiğine göre, askerliğin
yalnızca kişilerin anlattıklarından ibaolağan bir parçası olarak uygulanan sıretse, deneyim kiradan militarist şidAskerliğin
olağan
bir
şisel anlatının kendet, savaş koşulladisi. Eğer deneyim
rında yerini erkekparçası olarak uygulanan
kişilerin anlatabiller arası bir dayasıradan
militarist
şiddet,
diklerinden,
annışmaya bırakmış.
lamlandırabildikleKomutanlardan,
savaş koşullarında
rinden fazlasıyla o
üstlerden kıdemsiz
zaman anlatıdan ya
askerlere yönelen
yerini erkekler arası bir
da söylemden “fazşiddet, nasıl olsa
dayanışmaya bırakmış
la” bir şey. Bir okudüşman artık “dıyucu olarak, kitapta
şarıda” olduğu için,
keşke olsa dediğim bu “fazlalık”tı.
kimi durumlarda bir tür erkek dayanışPınar’ın başlangıçta ortaya koyduğu
masıyla ikame ediliyor olabilir mi?
ayrıma paralel, sanırım aynı zamanda
Kitabın en ilginç yanı, militarizmin
teorik ve yöntemsel bir tercih olarak, aserkekleri nasıl “adam ettiğini” anlatması
kerliğe ilişkin kimi önemli bilgilerden,
olduğu kadar, erkeklerin bu süreci onaytarihsel uğraklardan söz edilmiyor
ladıklarını ve yeniden üretmeye meyilli
kitapta. Görüşmecilerden çoğunun
olduklarını göstermesi. Şiddeti onayla(t)
askerliğini hangi tarihlerde, nerede
manın en elverişli yolu olan şiddeti kayaptığı belirtilmiyor. Oysa askerliğin
çınılmazmış gibi gösterme, anlıyoruz ki
bir gençlik ya da orta yaş deneyimi
yalnızca erkeklerin değil, militarizmin
olması erkekliğin kurulmasında bede önemli stratejilerinden biri. Görüşlirleyici olabilir. Zorunlu askerliğin
meci erkekler olgunlaşmayı, “hamurken
kurumsal boyutu ya da ordu açıpişmeyi” şiddete ve hiyerarşiye boyun
sından bakıldığında, kimi tarihsel
eğmeyle özdeşleştiriyorlar. Zorunlu asdönüşümleri işaretleyemez miyiz
kerlik deneyimi, erkek şiddetine tabi
erkeklik açısından? Mesela erken
olmanın sadece bir kadınlık deneyimi
Cumhuriyet döneminde askerliğin,
olmadığını gösteriyor, ama, bazı görüşmesleği olmayan erkeklere kimi
mecilerin de vurguladığı gibi, önemli
zanaatler öğreterek, erkekleri işbir farkla, erkekler şiddete maruz kagüç, statü sahibi edebilmesi ya da
lırken, bunu bir öğrenme süreci olarak
okuma yazması olmayanlara okuda deneyimliyorlar, başka erkeklere ve
ma yazma öğreterek vatandaşlığı,
kadınlara nasıl şiddet uygulayacaklarını
hatta Türklüğü belletmesi bize vaöğreniyorlar. “Sürüne sürüne erkek oltandaşlık, militarizm ve erkeklik
mak”, bu militarist şiddet döngüsünün
arasındaki ilişkinin tarihselliğini
erkekliği nasıl kurduğunu en iyi anlatahatırlatıyor.
bilecek ifadelerden biri. Peki bu erkekProfesyonel olmayan askerleler sürünürken, kadınlar ne yapıyorlar
re uygulanan “sıradan” militarist
acaba? Erkekler yemin töreninde kuran
şiddetin, erkekleri tabi kılarken
ve bayrak üzerine yemin ederken onaynı zamanda nasıl “adam ettiği”
ları izleyen kadınlar heyecanlanıyorlar
kitapta geniş yer buluyor. Bu şiddet ve
mı? Sahiden dört gözle bekliyorlar mı
erkeklerin şiddete karşılık verebilmeerkeklerin üzerine kırmızı bir gül ilişlerine çoğu kez engel olan militarist
tirilmiş üniformalı, selam durmuş fotohiyerarşi, erkeklerin askerlik deneyikartpostallarını?
minden ürkmelerine neden oluyor çalış_____________________
maya göre. Fakat, daha önce Mehmedin
*Pınar Selek (2008) Sürüne Sürüne ErKitabı’na** konu olduğu için belki,
kek Olmak, İletişim, İstanbul.
Türkiye ordusunun varlık sebebi hali** Nadire Mater (1998) Mehmedin Kine gelmiş olan Kürtlerle savaş, zorunlu
tabı: Güneydoğu’da Savaşmış Askerler
askerlik deneyimini erkekler için büyük
Anlatıyor, Metis, İstanbul.
bir gerilime dönüştürdüğü halde sorun-

“Ben bir kadınım ve bir kadına âşığım”
Kaos GL’nin her yıl farklı temalarla düzenlediği “Kadın Kadına Öykü”
yarışmasında dereceye giren öykülerin
toplandığı Aşkın “L” Hali, Sel Yayıncılıktan çıktı.
“Kitapta yer alan yirmi sekiz öykü,
kadınlara âşık kadınlar tarafından yazıldı. Bu aşkın doğasını, bizzat onu yaşayanlar anlattı.”

Bu kez başınızı çevirmeyin
İnsan ruhunu, duygularını bir kalıba
sokmaya çalışmak, bir güvercinin bileğine ip bağlamak gibidir; öylesi doğasına aykırı, kabullenilmez… Aşk -ki
insanı insan yapan en belirgin hallerden
biridir- tanıma gelmez, hiçbir ölçüte
sığmaz. İnsanın içinden nasıl geliyorsa,
kendini “aşkta” nasıl özgür hissediyorsa
öyle yaşanması gerekir…
Aşkın her hali biraz olsun fark edilir de kadının kadına duyduğu aşk ya
görmezden gelinir ya da kabul edilmez.
Herkes hayatını, cinselliğini, duygularını dilediği gibi yaşamalı, denmez bir

türlü. Neredeyse dünya kurulalı beri yasaktır, günahtır, imkânsızdır aynı cinsten iki insanın birbirini sevmesi.
Kaos GL Kadın Grubunun her yıl
farklı temalarla düzenlediği “Kadın
Kadına Öykü” yarışmasında dereceye
giren öykülerin toplandığı Aşkın “L”
Hali, bu anlamda görünmezi görünür
kılan, kesinlikle atlanmaması gereken
bir kitap. Kitapta yer alan yirmi sekiz
öykü, kadınlara âşık kadınlar tarafından
yazıldı. Bu aşkın doğasını, bizzat onu
yaşayanlar anlattı.  
Bu kitap, gökkuşağının az seçilir
renklerini fark etmek, hayatın başka bir
yüzüne bakmak, tercihimiz ne olursa olsun kendimizle barışmak için bulunmaz
bir fırsat.
Aşkın “L” Hali, “Ben bir kadınım
ve başka bir kadına âşığım,” diyen kadınlardan, “Ben aşkı özgürce, nasıl istersem öyle yaşamak istiyorum,” diyenlere bir hediye…
* Yazı Kaos GL’den alıntılanmıştır

CİNSİYET, IRK, SINIF

Kadınlardan Yeni bir

Son Kurtarıcı Anne!
Amargi 2009 kış sayısı çıktı. “Son Kurtarıcı Anne!” dosyasıyla okurlarıyla buluşan Amargi’nin bu sayısında, Ekim
ayında aramızdan ayrılan Dicle Koğacıoğlu’nun, bir dergide “Namus” üzerine yaptığı konuşma metnine yer veriliyor.
Şirin Tekeli’nin Jale Baysal’ı, İnci Eviner’in Deniz Bilgin’i
yazılarıyla andığı dergide, Anne Koedt’ün, ikinci dalga feminizmin başlarında, kült metin haline gelmiş “Vajinal Orgazm Miti” başlıklı yazısının çevirisi, Pınar Selek’in Ellen
Dietrich’i anlattığı yazısı bulunuyor. Kitap tanıtımları, Türkiye ve dünyadan haberler bölümlerinin yer aldığı Amargi kış
sayısının dosya bölümünde; Nükhet Sirman “Cuma, Cumartesi ve Pazar Anneleri”ni, Zeynep Direk “Çok Tuhaf bir İktidar. Annelik”i, Handan Çağlayan “Annelerin Acısı Üzerinden
Barış”ı,
Esra
Gedik “Savaşın
Geride Bıraktıkları: Anneler”i,
Burcu Şentürk
“Bizim
Çocuklarımız Neden Polise Taş
Atmıyor?”u
yazdı. Özlem
Kaya’nın kariyer sahibi kadınların anneliği yaşayışıyla
ilgili yazısı da
dosyada
yer
alan diğer yazılar arasında.

Amargi kış sayısı çıktı

Perspektif,Selma James’in 1953-2005 yılları arasında kaleme aldığı çeşitli yazılardan oluşan bir seçki. Selma James
“kadın emeği”ni, ev içi emek, seks işçiliği, göçmenlik, annelik ve yoksulluk üzerinden ele alıyor. Kitapta, kadınların
mağduriyeti işçi sınıfını, muhalif yapıları ve sendikaları da
kapsayacak şekilde daha geniş bir bağlam içinde tartışmaya
açılıyor.
Kitap içeriğinde özellikle ev içi emek, seks işçiliği,
yoksulluk, eşit ücret, sınıf tartışmaları, annelik, emzirme,
sığınma evleri gibi temalar, kadınların bu temalar etrafında
örgütledikleri eylemler bağlamında yer alıyor. Selma James,
kadın haraketi merkezli aktivizm deneyimlerini paylaşırken,
bir yandan da sol/Marksist söylemlerle ve sendikal yapılarla
girdiği tartışmaları aktarıyor.  
Ekonomi, yıkımdan başka bir anlamı olmayan savaşlara ve askeri harcamalara
bağımlı kılındıkça, kadınların yaşatma kültürü
de, yaşatmak için seferber
oldukları her şey de yok
olmakta. Öldürmeye değil,
yaşatmaya yatırım yapmak,
başta kadınlar olmak üzere
toplumdaki herkesin lehine. Kitapta, bunun bir kere
kabul edilmesinin, şimdi
savaşı destekleyen kaynakların herkesin refahı için
kullanılacağı bir dünya görmemizi mümkün kılacağı
anlatılıyor.

AŞKIN “L” HALİ
Öykü
Ekim 2009, 168 sayfa
Sel Yayıncılık
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Hiç şaşırmadık!
Mimar mühendisler
de şaşırtmadı!
Geçtiğimiz Aralık ayında TMMOB
sanayi kongresi yapıldı. Kriz ve sanayi politikaları konulu kongrede
kadınların durumunu ele alan tek bir
tebliğ dahi yer almadı. Hazırlanan
alan çalışmalarında da kadınların durumuna sadece işgücüne katılım kapsamında değinilmesi, krizin tüm farklı boyutlarıyla etkilediği kadınların
yaşadıklarını görmezden gelmiştir.
Bu durum, egemen iktisat anlayışına
alternatif oluşturdukları iddiasını taşıyan çevrelerin, kadının ev içi emeğini görünmez kılan erkek egemen
bakış açısının sınırlarını aşamadığını göstermiştir. Aynı zamanda işgücü piyasasının cinsiyet temelindeki
bölünmüşlüğü vasıtasıyla yaratılan
eşitsizliği de kültüralist bir bakış açısıyla ele almışlardır. Erkek egemen
bu bakış açısı bizi şaşırtmadı. SSCB
ve diğer pekçok alternatif arayışının
aslında birer erkek ütopyası olduğunu
da yeniden hatırlattı. Zira bu tahayyüller içerisinde hem kadınların ev
içi emeği üzerindeki tahakküm, hem
de kadının toplumdaki ikincil statüsü
sorgulanmadı.
Öte yandan egemen iktisat anlayışı ise sanayileşme stratejilerinde
kadının karşılıksız ev içi emeğinin
önemini kavrayarak, sürekliliğini

garantileyecek önlemler almaya gidiyor. Bu minvalde aile ve iş yaşamının uyumlulaştırılması, ev içi bakım
emeği karşılığında devlet tarafından
kadına ödeme yapılması gibi konular
gündeme geliyor. Biz, ne egemen iktisat yaklaşımını, ne de muhalif iktisatçıların kadının ev içi emeği üzerindeki tahakkümü tamamen görmezden
gelmesini kabul etmiyoruz. İşte bu
yüzden, “kırk katır mı, kırk satır mı?”
deyimini hatırlatan seçenekler yerine,
feminist bir gözle iktisat dahil sosyal
bilimlerin her alanında çalışmalar
yapmaya devam edeceğiz. Ancak biz
feministler, kadınları kapsayan alternatif bir dünya inşa edebiliriz.

Küfürler de BDP’li kadınlar
da şaşırtmadı
Aralık ayının son günlerinde BDP
(Barış ve Demokrasi Partisi) üyesi
Belediye Baykanları ve birçok DTP
üyesi ardı arkasına gözaltına alındı.
Kelepçelendi. Bu duruma isyan eden
Diyarbakır Belediye Başkanı Osman
Baydemir tüm erkek siyasetçilerin
başvurdukları bir yola başvurdu. Osman Baydemir’in etrafındaki DTP’li
kadın milletvekilleri ve yöneticilerini, tüm kadınları hiçe sayarak devlete
öfkesini cinsiyetçi küfürle ifade etmesine hiç şaşırmadık. Baydemir’in
ertesi gün yaptığı açıklamalarda ettiği
küfürden geri atmama “delikanlılığı-

nı” gösterirken bu küfürün kadınları
nasıl aşağıladığını hala görmemiş ve
gündeme getirmemiş olmasına da
şaşırmadık. Baydemir’in cinsiyetçi
küfürleri bizim belleğimize kazınıp,
kamoyunun belleğinden silinmeye
başlarken bu kez BDP milletvekilleri Sakık ve Binici, CHP’li Mengü’ye
benzer cinsiyetçi içerikte sözler sarfetti. Buna da şaşırmadık. Ancak bu
erkek egemen hallerden sonra; bizi
hiç şaşırtmayan ve mutlu eden başka
bir gelişme daha oldu. BDP’li kadın
arkadaşlarımız hem parti içinde hem
de parti dışında yaşanan “siyasetteki
küfürlü üsluba” karşı mücadele edeceklerini açıkladı. BDP Kadın Meclisi, küfür edenlerin kadınlardan özür
dilemesini istedi.

Okur mektuplarınızı bekliyoruz…
Cezaevlerindeki okurlarımızdan dayanışma dileklerini
ileten kartlar ve mektuplar alıyoruz. Fadime Özkan ve
Emriye Demirkır arkadaşlarımızın kartlarını aldık mutlu olduk. Cezaevlerinden dergimize görüşlerini ileten
erkek okurlarımıza da teşekkür ederiz. Kadın okurlarımızın mektuplarını yayımlaya devam etmekten mutlu
olacağımızı belirtmek istiyoruz. Yüz yüze, yan yana geleceğimiz günlerin umuduyla…
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