Dosya:

Erkeklerden alacaklıyız

Üç Aylık Dergi Bahar 2010 Sayı: 6 Fiyatı 5 TL

feminist
politika

Feminist yol arkadaşımız
Pınar’ın yanındayız.
“Adalet istiyoruz” çağrılarının
hiç susmadığı bu coğrafyada
Pınar için endişeliyiz.
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Tekel’de kadın işçi olmak…

İş ve ev hayatında olduğu gibi eylem alanında da süreç, kadın ve erkek işçilerin hayatlarını
başka başka etkiliyor, bu zorlu eylem süreci kadınları daha da yıpratıyor

A

Burcu Şentürk
Oya Tatlınar

nkara’nın orta yeri, 20 Şubat’tan
itibaren tam 78 gün boyunca
tanınmaz bir haldeydi. Naylonlarla sağı solu kapatılarak oluşturulan
çadırların orta yerinde dumanları tüten
birer soba, etrafında odunlar… Ne kadar
diri kalmaya çalışsalar da yarı donmuş
işçiler, her bir ayakta üst üste giyilmiş
iki-üç çorap.
Tekel işçilerinin Ankara’daki eylemi, işçilerin kendi deyimleriyle “milât”
saydıkları Abdi İpekçi Parkı’ndaki polis
saldırısından sonra tam 78 güne yayıldı.
Bu 78 gün boyunca yine işçilerin deyimiyle, “İşçiler bir dal bile kırmadılar”,
ancak onların bu tavırları 1 Nisan’daki
Ankara ziyaretlerinde geniş güvenlik
önlemlerinin alınmasına, sabah kahvaltı
yaptıkları mekânlardan hiçbir gerekçe
olmaksızın yaka paça dışarı atılmalarına, polisten küfür işitmelerine, gaz
yemelerine engel olamadı. En temel
özlük haklarının peşini bırakmayan bu
insanlar, gerek en sert hava koşullarında, naylondan kurdukları, içlerinde soba
yakarak ısınmaya çalıştıkları çadırlarında, gerekse 1 Nisan’da yine hiç şiddet
kullanmadan tüm engelleri aşmalarıyla
Ankara’nın mücadele sembolleri oldular.
Ankaralı kadınlar olarak, 78 gün boyunca neredeyse her akşam Tekel işçilerinin çadırlarını ziyaret ettik. Çadırları
ziyarete gittiğimizde herkes telaşlanıyor, onlar ev sahibi, biz misaﬁrmişiz
gibi elleri ayakları birbirine dolanıyordu bütün işçilerin, her çadırda bir şeyler
ikram etmeye çalışıyorlardı. Çadırlarda kadınlarla erkekler kimi zaman yan
yana kimi zaman ayrı ayı oturuyorlardı;
beklendiği gibi bir haremlik selamlık
durumu yoktu ortada. Neredeyse bütün
işçilerle tek tek sohbet etme imkânımız
oldu: “Kadın-erkek hepimiz aynı koşullardan şikâyetçiyiz, aynı şey için mücadele ediyoruz, hiçbir fark yok aramızda” diyor kadın işçiler sözleşmiş gibi.
Ancak sohbet ilerledikçe kadın işçilerin
konuşmalarından anlıyoruz ki, Tekel’de
kadın işçi olmak biraz daha farklı erkek
işçi olmaktan...
Nasıl her kriz, her savaş, her zorluk
önce ve en çok da kadınları etkiliyorsa,
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Eylem alanındaki kadın işçilerin uzaktaki aileleri ile kurdukları
ilişki biraz daha farklı, ne de olsa evlerini bırakıp “kadın
başlarına” gelmişler bilmedikleri bir şehre. Anlıyoruz ki,
kadın işçilerin eylemleri sadece hükümet politikalarına karşı
değil. Kendi ailelerine de bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar
bir kere daha gördük ki; hem Tekel işçilerine dayatılan insanlık dışı koşulları
içeren 4c’li kadrolarda çalışmak, hem
de bu kadrolarda çalışmaya mahkûm
bırakılma süreçleri, en çok kadın işçileri etkiliyor. Pek çok kez tekrarlandığı
gibi, işçiler 4c kadrolarında çalışmayı
kabul ederlerse, hiçbir iş güvenceleri
olmayacak. Her sabah işlerine “Bugün
işten atılır mıyım” korkusuyla gidecekler. Maaşlarında yüzde 30 – 40 gibi
hatırı sayılır oranlarda düşüşler olacak.
Bir yılda en az dört ay en fazla on bir ay
çalışabilecekleri bir yana (ki direnişten
önce bir yılda azami çalışma süresi on
aydı), çalışmadıkları aylarda da başka
kurumlarda çalışmaları yasak. İşyerinin
ihtiyacına göre fazla mesaiye kalacaklar, ancak bu mesailer ücretlerine yansımayacak. Örgütlenme hakları ise söz
konusu bile değil. Kısacası, işçilerin
üzerindeki baskı artırılırken, emekleri
değersizleştirilecek.
Elbette ki esnek çalışma koşullarından Tekel işçilerinin tümü etkilenecek
ancak nerede, hangi iş kolunda ve koşullarında çalışırlarsa çalışsınlar, kadınların
toplumsal cinsiyetlerine yüklenen roller
sebebiyle iki kat mesaileri olduğunu da
unutmamak gerekir. İşçi kadınlar evlerinin geçimini sağlamada evlerindeki

erkeklerle eşit iş yapsalar da mevzu ev
içi emek olduğu zaman, erkeklerin sorumluluğu sona erer, kadınlar bu alanda
yapılması gerekenleri de üstleniverirler.
Tam da bu yüzden, iş yaşamının zorlaşması demek, kadın işçilerin zaten iki kat
olan mesailerinin daha da artması anlamına geliyor. Dahası, zaten aile baskısı,
evlenme, kocanın-babanın izin vermemesi, eğitim olanaklarından daha fazla
yoksun olma gibi sebeplerle düşük olan
kadın istihdamının, güvencesiz ve ağır
çalışma koşulları karşısında daha da düşük seviyelere inmesi kaçınılmaz…
4c kadrolarında çalışmak kadınlar
için daha da ağırken, Tekel’i özelleştirmeye götüren sürecin de, kadın işçiler
tarafından erkek işçilere göre farklı yaşandığı söylenebilir. Özelleştirilen tüm
diğer kamu kurumları gibi Tekel de bir
zamanların vergi rekortmeni iken “zarar
etmeye” başladı. İşçiler, Tekel’de zarar
gösterilmesi için çalıştıkları yerlerin
elektriğinin, havasının kesildiğini, fabrikalarına ise tütün gönderilmediğini,
üretimin, işçilerin çalışmasının engellendiğini söylüyorlar. Tam bu noktada
Muşlu Tekel işçisi Nuray, fabrikadaki
kadın işçilere sırf kadın oldukları için
angarya yüklendiğini anlatıyor: “Fabrikadaki tüm kadınlar, patronların evine
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temizliğe gittik. Bazen de halılarını fabrikaya getirip kadın işçilere yıkattılar.
Yan gelip yatmayın, çalışmıyorsunuz
bari işe yarayın, dediler.”
İş ve ev hayatında olduğu gibi eylem
alanında da süreç, kadın ve erkek işçilerin hayatlarını başka başka etkiliyor,
bu zorlu eylem süreci kadınları daha da
yıpratıyor. Kadınlar, eylem alanında da
hane içindeki cinsiyetçi iş bölümünün
kendilerine dayattığı bakım, temizlik,
idare etme, hep ötekini düşünme gibi
görevlerini eksiksiz yerine getiriyorlar.
Örneğin, çadırların gündelik işleri genellikle kadınlar tarafından görülüyor.
İki tane çorapları varsa, bir tanesini
paylaşıp, diğerini yıkayarak giyiyorlar,
kendi deyimleriyle “Erkekler gibi giyip
atmıyorlar.” Ankaralı feministlerin işçi
kadınlar ile dayanışmak için getirdikleri
yardımları illa ki erkek işçilerle de paylaşıyorlar.
Benzer koşullar altında mücadele
verseler de, hepsinin derdi ortak da olsa,
evde bıraktıkları aileleri hakkında konuşurken kadın işçilerle erkek işçilerin
anlatımları hemen ayrışıveriyor sohbetlerimizde. Erkek işçiler, uzaktaki ailelerinin hep kendi sağlıklarından endişe
ettiklerini söylüyorlar. Aileleri elbette
onları destekliyormuş ama telaşlanıyorlarmış bir yandan, böylesine zor koşullarda ne yapacaklar diye. Eşleri, kızları
telefon ediyor, sıkı giyinmelerini, üşütmemelerini istiyorlarmış onlardan hep.
Eylem alanındaki kadın işçilerin uzaktaki aileleri ile kurdukları ilişki biraz
daha farklı, ne de olsa evlerini bırakıp
“kadın başlarına” gelmişler bilmedikleri
bir şehre. Anlıyoruz ki, kadın işçilerin
eylemleri sadece hükümet politikalarına

Tekel işçilerine dayatılan
insanlık dışı koşulları içeren
4c’li kadrolarda çalışmak,
hem de bu kadrolarda
çalışmaya mahkûm bırakılma
süreçleri, en çok kadın
işçileri etkiliyor
karşı değil. Kendi ailelerine de bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. İzmirli bir kadın işçi, 16 yaşındaki kızının bile “beni
bıraktın” diyerek kendisine küstüğünü,
artık telefonda bile konuşmadığını anlatıyor biraz da gözleri yaşararak. Sonra
ekliyor, “Ben buradan kazanarak döneceğim, başım dik, bunu en çok kızım
için yapacağım.” Tokat çadırından Hanife, Ankara’ya, eyleme gelmeden önce
eşiyle çocuklarıyla konuştuğunu anlaştığını, ama ne kadar anlaşmış olsalar da
aile düzenlerinin yine de bozulduğunu
söylüyor.
Eylemin ilerleyen günlerinde, okulların da tatil olmasıyla, çadırlarda işçilerin çocuklarını da görmeye başlıyoruz.
Bir süre sonra bu çadırların bir parçası
olan bu çocuklar, büyük çoğunlukla kadın işçilerin çocukları. Eylemde olan,
bazen slogan atan, bazen çadırların temizliğiyle bazen de gelen yardımların
dağıtılmasıyla meşgul kadınların eteklerinde çocukları görmek mümkün. Kadın
işçilerle sohbetlerimiz, biraz uzaktaki bir
çocuğun “anne” çığlığıyla kesiliyor sık
sık. Ankara’ya gelmeden önce kaldıkları şehirlerde, her ne kadar çalışsalar da
yükümlü oldukları diğer ev işlerinin yanında çocuk bakma işi, eylem alanında
da yine kadınlara kalıyor. Çocuklarının
gelişi onları mutlu etse de, bir anlamda

ailenin düzeni anne ve çocuğun bir araya gelmesiyle kısmen de olsa yeniden
sağlansa da, kadınların eylem alanındaki hareketleri de kısıtlanıyor. Elbette ki
erkek işçilerin çocukları da var çadırlarda, ama bu çocuklar yanlarında kendilerine bakmakla yükümlü olan anneleri ile
birlikte gelmişler Ankara’ya, böylelikle
de çocukların olması erkek işçilere bir
yükümlülük değil, tersine bir destek,
moral veriyor.
Kadın işçiler, eylem alanında dahi
kadınlık rollerini sürdürmek zorunda
kalsalar da, 78 günlük bu sürecin kendilerini çok dönüştürdüğüne inanıyorlar.
Birçoğu bu tür eylemlere pek katılmamış, ilk defa ailesinden, evinden uzakta,
“sokakta” yatmış. Malatya çadırından
genç bir kadın işçi daha önce hiçbir eylem haberinin dikkatini çekmediğini,
ama artık ne zaman eylem yapan birilerini görse “Mutlaka onların da canı
yanmıştır” diye düşündüğünü anlatıyor
heyecanla. Adıyamanlı Fatma ise, böyle
büyük bir mücadeleye emek vermişken,
artık hiç bir haksızlığa boyun eğmeyeceğini söylüyor.
Ankara’daki çadırlar sökülse de, Tekel işçilerinin, kadın işçilerin mücadeleleri henüz sonlanmadı, esnek çalışma
karşıtı eylemler yeni biçimlerde devam
ediyor. Eylemlerin en yoğun olduğu bu
78 günlük sürecin de elbette ki sadece
kadın işçileri dönüştürdüğü söylenemez. Türkiye’deki feminist kadınlar da,
Tekel işçisi kadınlarla yakından ilişkilenerek kurdukları dayanışma ağlarıyla,
bir yandan kendi sözlerini sokağa daha
fazla taşımaya, bir yandan da Tekel işçisi kadınlarla kadın mücadelesini, dayanışmasını ve örgütlenmesini pratiğin
içinden tartışmaya başladılar.
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Ağır ve tehlikeli işlere kadın açılımı!

EMEK

Asbestli ürünleri üreten işyerlerinin temizlik işlerinde, yeraltındaki kaçak madenlerin
ciğerleri çürüten ortamında, kot taşlama işlerinin tozunu yutarak çalışan kadınlar görmemiz
yeni yönetmelik ile pek uzak sayılmaz

R

Nevra Akdemir

egl izni tartışmalarının arkasına saklanan Ağır ve Tehlikeli İş
Kolu Yönetmeliği’nde 7 Mart
2010 gecesi yapılan düzenlemeler, kadın istihdamı ve çalışma konusundaki
tartışmaları oldukça alevlendirmiş görünüyor. Zira yeni düzenlemeden sonra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
yaklaşık 190 bin işyerinin Ağır ve Tehlikeli İşler kapsamından çıkarıldığını ve
bu kapsamda çalışan kadın işçi sayısının
743 binden 263 bine düştüğünü açıkladı. Bu rakam söz konusu işkollarında
çalışan kadınların yüzde 60’ına tekabül
ediyor.
Aralarında gıda, tekstil, giyim sanayii ve tarım gibi kadınların yoğun
çalıştığı sektörlerin yer aldığı yeni yönetmelikte ağır ve tehlikeli işlerin sayısı
153’ten 110’a indiriliyor. Yani, yönetmelik değişikliğinden önce bu alanda
550 bin işyeri bulunuyorken, yönetmelik değişikliğinden sonra bu kapsamdaki işyeri sayısı 360 bine düştü. Eski
yönetmelik kapsamında çalışan sayısı,
742 bin 963’ü kadın, 4 milyon 369 bini
erkek olmak üzere toplam 5 milyon 112
bin kişi iken yeni yönetmelikte bu sayı
düştü. Çalışan kadın sayısı 263 bin 29’a,
erkek işçi sayısı 2 milyon 864 bine, dolayısıyla ağır ve tehlikeli iş grubunda çalışanların sayısı toplamda 3 milyon 127
bine inmiş oldu. Böylece 190 bin işyeri
bu kapsamdan çıkarıldı. Bu işler; çanak,
çömlek, çini, kibrit, kağıt, karton, mukavva, kıl mensucat, her türlü keçe ve
aba imali; balıkhanede yapılan taşıma,
depolama, dondurma; her türlü alkollü
içeceklerin yapımı; çuvallama, fıçılama,
istiﬂeme, frencilik, makasçılık; yüzey
yapıştırıcı, temizleyici imali.
Söz konusu işyerleri çoğunlukla
KOBİ (küçük ve orta büyüklükteki işyerleri) olarak tanımlanıyor. Bunlar arasında önemli bir oran, büyük işyerlerine
fason çalışan küçük üreticilerden oluşuyor. Büyük küresel markalar, üretimlerini bu ﬁrmalara dağıtıyorlar. Örneğin
eğer ayakkabı üretilecekse, bağcıklarını
bir ﬁrma, tabanını bir başka ﬁrma üretiyor ve küresel şirket ise bir orkestra şeﬁ
gibi bu küçük üreticilerin ürettiklerini
toparlayıp markasını yapıştırıp dünyaya pazarlıyor. Bir kısım KOBİ ise yer6
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li büyük ﬁrmalara fason iş yapıyor. Bu
büyük ﬁrmalar ihraç ettikleri ürünlerin
ﬁyatını düşük tutmak zorunda. Dolayısıyla maliyetlerini kendilerine fason
çalışan bu ﬁrmalar aracılığıyla düşürüyorlar. Maliyetleri düşürmenin yolu ise
bu küçük ﬁrmaların en kötü koşullarda
işçi çalıştırması. Bir de yurt içi pazara
üretim yapan KOBİ’ler var. Ancak kime
üretirse üretsin, bu ﬁrmalar üretimin en
esnek şekilde yapıldığı, dolayısıyla iş
kanunu ve koruyucu yönetmeliklerin
güç-belâ uygulandığı alanlar.
Yönetmelik değişikliği sayesinde
patronların “canlarını çok sıkan” koruyucu önlemler de önemli ölçüde kaldırılıyor. Bu düzenlemeyle, üretimin mevcut sorunlu yapısında bir iyileşme görülmeden, bu sorunlar karşısında işçileri
ve özellikle kadınları koruyan yasalar
teker teker değiştiriliyor. ÇSGB’nin resmi açıklamalarına göre, Türkiye’de 539
meslek hastalığı tespit edilmiş; ancak 40

50. maddesi küçüklerin ve kadınların
çalışma şartları bakımından özel olarak
korunmalarını gözetiyor. Böylece kadınların yüzlerce yıllık ezilmişlik ile gelen dezavantajlı pozisyonları karşısında
devlet kadına kısmi de olsa bir koruma
sağlıyordu. Yeni yönetmelikte bu yasaklar da ortadan kalkıyor. Bu derece işsizlikle karşı karşıya bulunmamıza rağmen
bu düzenleme olumlu bir tablo çıkarmıyor karşımıza.
Kadınlar için zaten son derece olumsuz olan çalışma koşulları bu düzenlemeyle iyice kötüleşecek gibi görünüyor:
Daha riskli alanlarda daha fazla kadının
daha kötü koşullarda, uzun saatler boyunca çalışması ve en kirli işlerin kadınlara devrini öngörmek ne yazık ki
mümkün. Asbestli ürünleri üreten işyerlerinin temizlik işlerinde, yeraltındaki
kaçak madenlerin ciğerleri çürüten ortamında ya da kot taşlama işlerinin tozunu
yutarak çalışan kadınlar görmemiz, yeni

bin meslek hastalığının olduğu biliniyor.
Aynı zamanda her üç dakikada bir iş kazası yaşanıyor. Bu kazaların neredeyse
tamamı, KOBİ’lerde yaşanıyor.
Kadınların, madenler gibi bazı sektörlerde çalıştırılması eski yönetmeliğe
göre yasaklanmıştı. Bu düzenlemelerin temelinde Anayasa’nın 50. maddesi
vardı. Anayasa’nın “Çalışma Şartları
ve Dinlenme Hakkı” başlığını taşıyan

yönetmelik ile pek uzak sayılmaz.
Yeni yönetmelik kadınlara hiçbir
avantaj sunmayacak. Kadınlara iş hayatında koruyucu önlemleri savunmak
durumundayız. Ancak bu koruyucu
önlemlerin de geçmişte olduğu gibi bir
dezavantaja dönüşmemesi için, bunlarla
birlikte uygulanacak yönetim kademesi
ile vasıﬂı işlerde kadın kotası uygulamasının da gerekli olduğu aşikâr.

EMEK

Yüzde 44 ile nasıl görünmez olunur?

“Aile”nin dışına neyin çıkmayacağını tahmin edersiniz: Kadının uğradığı şiddet, taciz,
tecavüz. Zaten böyle bir şiddeti bizim erkek üyelerimiz asla uygulamazlar. Çünkü onlar
solcudurlar, sosyalisttirler, sosyal demokrattırlar

K

Ayşe Panuş

adınlara en çok uygun görülen, “zamanı olan”, “iki ay tatili olan”, çocuk doğurduğunuz
zaman “rahatlıkla büyütebileceğiniz”,
“zaman olduğu için ev işlerinin aksamayacağı” bir meslek öğretmenlik. Kurulduğu günden bu yana üyesi olduğum
Eğitim Sen’de doğal olarak kadınlar çok
görünürler. Bu görünürlüğün iki nedeni
var: İlki, kamu emekçileri sendikaları 12
Eylül’den sonra kurulurken, bu kurulma
sürecinde yer alan bazı kadın arkadaşlarımız aynı zamanda artık örgütlü bir
güç olan feminist hareket içinde de yer
alıyorlardı. Ayrıca, eğitim en cinsiyetli iş kollarından biri olduğu için kadın
eğitim emekçisi sayısı da doğal olarak
fazla. Yönetim kurulunda kadın sekreterliğinin olduğu, iki defa kadın kurultayının yapıldığı, kadınlarla ilgili birçok
yayının olduğu, kadınlarla ilgili birçok
etkinlik ve eylemin yapıldığı bir sendikada, cinsel taciz, tecavüz, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar tüzükte neden
suç olarak tanımlanmaz ve yaptırım uygulanmaz? Eğitim Sen kadın politikaları
neden sadece annelik üzerinden üretilir
ve talepler annelik üzerinden belirlenir?
Kadın bedeni ve kadın emeği üzerinden
bir politikası neden olmaz ya da oldurulamaz? 90lı yıllarda ben de birçok kadın
gibi bütün bu soruları sordum ve yavaş
yavaş soruları yanıtladıkça, bir de bakmışım ki feminist olmuşum…
İşte şimdi benim için (birçok feminist
arkadaşımın yaşadığı, hâlâ yaşadığımız)
esas sorunlar başlamıştı… Batı artığı
bir ideolojiyi savunan; ahlâki değerleri olmayan, rahat kadın; sinirli, sıkıntı
yaratan bir bayan! Daha çoğaltabileceğim bir yığın “hakaret”e maruz kalmaya başladım. Herhangi bir toplantıda,
kadın sözcüğünün geçtiği bir cümlede
başların haﬁften sana çevrilmesi, her
yerde sık sık yapılan cinsiyetçi değerlendirmelere anında cevap verebilmek,
okullarda yaşanan cinsiyetçi tutum ve
davranışlara karşı mücadele etmek…
Tabii bir de pek ünlü bir ilkemiz var:
aile olmak… Özellikle politik ve aktif
olan üyeler, kendi aralarında birbirlerini
yeseler de “aile”dirler ve aile içinde yaşanan hiçbir sorun dışarıya yansıtılmaz.
“Aile”nin dışına neyin çıkmayacağını

tahmin edersiniz: Kadının uğradığı şiddet, taciz, tecavüz. Zaten böyle bir şiddeti bizim erkek üyelerimiz asla uygulamazlar! Çünkü onlar solcudurlar, sosyalisttirler, sosyal demokrattırlar. Bunları
yapanlar hep bizim dışımızdakilerdir.
Çünkü onlar feodaldir, gericidir vb.
Beş-altı yıl önce yaşadığımız bir taciz
vakasında yönetim kurulu üyeleri aynen
şu cümleyi söylemişti: “Biz bir aileyiz,
aile içinde çürükler olabilir,
bu meseleyi aile
içinde çözelim”; ben
de “ HADİ
ORDAN!”
dediğimi
çok iyi hatırlıyorum.
Ve sendikada
bu
mesele çözülünceye
kadar birileri, işyerleri de dahil
olmak üzere, belden
aşağı her
türlü söylentiyi yaymışlardı.
En olumlu
yorumları:
“Bu mücadele feminizmle devrimcilerin mücadelesi!” Hele
bir yorum vardı ki: Bir kadın nasıl olur
da bir erkekle gecenin on ikisinde içki
içebilirdi… Halbuki benim içki ile aram
hiç iyi değildir ve fazla da alkol almam.
Şimdi gelelim birçok kadın çalışması olduğu, örgütlü olduğu yerlerin büyük
bir kısmında kadın komisyonları bulunduğu, üyelerinin bazılarının doğrudan
feminist hareket ya da kadın hareketi
içinde yer aldığı halde, Eğitim Sen’in,
kadın bedeni ve görünmeyen emeğe,
hasta, çocuk, yaşlı bakımına dair neden
ciddi bir politika üretmediği ve tüzüksel
değişiklik gerçekleştirmediğine. Eğitim
Sen, emek örgütü olmasından dolayı,
birçok farklı anlayışı barındıran, heterojen bir yapıya sahip. Ancak bu heterojen
yapı erkek egemenliği konusunda çok
homojen. Öte yandan, kadın mücade-

lesi konusunda kadınlar da farklı anlayışlara, deneyimlere sahipler. Bu anlayışların, deneyimlerin en önemli ortak
paydası ise sendika içindeki dengeler.
Dengeler söz konusu olunca ilk elden
giden, kadınlara dair politikalar oluyor.
“Bu dengeler beni hiç ilgilendirmiyor,
beni ilgilendiren kadınların çıkarları”
dediğinizde ise işin rengi değişiyor. Yıllar önce bir şubenin kadın tiyatrosundaki kadınlar, sendika içinde

yaşanan cinsiyetçi tutumlara dair kendi
anılarından derledikleri bir oyun yazmışlardı. Oyun içindeki bazı bölümlerin,
kimi anlayışları rahatsız edeceği belirtilerek çıkarılması istenmişti. Nedeni sendika içi dengelerdi: İleride o anlayışlar
yönetime gelirse çeşitli şekillerde bize
zorluk çıkarılabilirdi. Tabii kadın tiyatrosu bu denge politikasını çok takmadı
ve oyununu oynadı. Daha sonra yönetim
değişti. Rahatsız olanlar yönetime geldi;
ancak kadın tiyatrosu halen yoluna devam ediyor.
Eğitim Sen’de sahici bir kadın politikası gerçekleştirmek istiyorsak, her
şeyden önce bu erkek egemen dünyanın dengelerini gözetmekten vazgeçip
kadınların çıkarlarını savunan bir duruşu sahiplenmememiz için hiçbir neden
yok. Ne dersiniz?
feminist
politika
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Bir kadın...

Hangi “cinsiyet”i taşıdığı mıdır bir insana var olma hakkı veren? Ve varlığını devam
ettirmesinin koşulu sadece “cinsiyet”i midir bir insanın?
ilimsel bir yazı olmayacak biliyorum. Bilimsel bilgilere de
denk olmayacak belki “dillen”dirdiklerim. Toplumun geneli için
söylenebilecek, geçerli, güvenilir, test
edilmiş, üzerinde aylarca-yıllarca bilim
insanları tarafından çalışılmış, özenli bir
akademik çalışmaya ait bilgilerin sözcüsü de ol-a-mayacak, sayfalar üzerine
bildiğim kelimelerin yardımı ile düşürmeye çalışacağım cümlelerin toplamından çıkan anlamlar. Mikroskop altında
incelediğim kendi yaşantımdan yaklaşarak konuşacağım.
Mutfakta, caddelerde, moda dünyasında, ﬁlm ve edebiyatta sürekli davet
edilen kadınlara, bu davetlerin nasıl bir

bir süre sonra aslında kendimi nasıl cezalandırmış olduğumu fark edişimden
bahsedeceğim…
Dünyaya ilk geldiğim gün nasıl karşılandığımı anlatır hep annem; ataerkil
bir yapıya sahip babamın ailesinin “evinin direği” olan dedemin, doğan ilk torununun cinsiyetinin “kadın” olduğunu
duyduğunda hastanenin yolunu nasıl da
şaşırdığını anlatır. Çok içten bir “hoş”
geldin olmamış yani karşılama törenim.
Anlatılanlara göre, sonra dedem beni
çok sevmiş. Bana dedemin sonra sonra beni nasıl sevdiği öyle anlatılır hep;
“Ceylanım, güzel gözlü kızım benim…
Bu kız büyüyecek, şöööyle sokağın başından upuzun boyu, uzun dalgalı saçları ile yürüyecek ve herkes ona imrenerek bakacak. Ne güzel bir kız diye

dil ile yapıldığına hep takılıp kalmış bir
kadın olarak, kitaplardan, dergilerden,
televizyonlardan, radyolardan, reklam
panolarından sürekli olarak “ne istediğimi, nasıl görünmek istediğimi, ne
yaşadığımı, neyi beğendiğimi ve beğenmediğimi” vb. benim adıma söyleyen
ağızların kullandıkları kelimelerden,
bu kelimelerden ötürü kendimi “ne”
sandığımdan, “ben”i bana nasıl gösterdiklerinden ve bana gösterilen “ben”
ile kendime “nasıl” davrandığımdan ve

kıskanacaklar” diye diye sevmiş dedem
beni. Annem pembelerin her tonunu
giydirmiş bana. Saçlarımı özenle taramış, toplamış. Hatta saçıma bit düşüp
de kestirmek zorunda kaldıklarında “erkek gibi oldu” diye üzülmüşler. Sonraki
yıllarda da biraz pasaklı bir davranışım
görülse “saçına bit düşecek bak, sonra
yine erkek gibi kestirmek zorunda kalacağız” diye tehdit edileceğim. Ufacık
bir çocuk iken, bu cümlelerin ne anlamı
olabilir benim için? ‘Kız’ isen güzel ola-
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caksın, uzun saçlı olacaksın, şeker gibi,
haﬁf, yumuşak, uçucu renkler giyineceksin, kibar ve saygılı olacaksın, bedenini sürekli denetim altında tutacaksın,
öyle ‘gereksiz’ kilolar almayacaksın,
oturmana kalkmana dikkat edeceksin.
‘Kız’ isen imrenilecek ve beğenilecek,
kıskanılacak olmak senin görevlerin
arasında! Çevrende gördüğü, tanıdığı,
bildiği, kendine model seçtiği herkesten
bu ve benzeri cümleleri duyunca kulak, bu duyduklarını sorgulamadan kabul ediyor tabii. Akrabaların “Aman ne
güzel bir kız çocuğu bu, Allah sahibine
bağışlasın inşallah!” diyerek sevdikleri
bir kız çocuğu olarak büyüdüm ben.
Sonra bir kardeşim oldu ve erkek
oldu! Tam da tahmin edildiği (takvimler
üzerinde erkek doğsun diye çiftleşme
günü için yapılan uzun hesaplardan sonra) gibi! Ona benden farklı davranılıyordu. O “mavi” idi. O “aslan”dı. O “güçlü” idi. Ben şişeyi taşıyamazdım ama o
taşıyabilirdi. Ben “aman devirir”dim. O
“taşır tabii”ydi. Parkta ben “dikkat et
düşeceksin”ken o, “erkek çocuğu dediğin düşe kalka büyür canım”dı. Ona
“güzel çocuk” demiyordu kimse. O
“güzel”i seçecek olandı. “Güzel” kimdi? İlk önce bakımlı, eli yüzü düzgün,
bizim oğlana yakışacak kadar güzel,
alımlı, kibar, saygılı ve tabii “iyi huylu”… Bana da bunları diyorlardı. Yani
kardeşimin seçeceği “güzel” ben miydim? Ben değilsem, “güzel” o ise, ben
“güzel” değil miydim? O zaman “güzel” kimdi? Kimdi “güzel” ?
Ortaokul… Ankara’da bir devlet
Anadolu lisesi binasının ikinci katında bulunan sınıfın kalorifer peteğine
sarılmış bir genç kadın otururdu. Tüm
gün! Kompozisyon dersi… En arka
sıralardan bir genç erkek, kompozisyonunda şişko patateslerden, tombul
domateslerden bahsediyor… En arka
sıralardaki bu genç erkek, okuldaki
tüm genç kadınların âşık olduğu, tarafından “çıkma tekliﬁ” beklediği, uzun
boylu, zayıf, özgüveni yüksek, cesur,
güçlü, sporcu (basketçi) bir genç erkek. O kompozisyonunu okuyor, sınıf
gülüyor. O okuyor, sınıf gülüyor. Genç
kadın sınıfa bakıyor, sınıf genç kadına
bakıyor… Herkes genç kadına bakıyor
ve gülüyor… Herkes genç kadına bakıyor ve gülüyor? “Bu kalorifer peteğinin
küçülüp, katlanıp da içine girebileceğim

BEDEN
bu dili kullanışları yüzünden…

bir deliği yok mu ki?” diye düşünüyor
genç kadın. Sarıldıkça sarılıyor peteğe.
Elleri, kolları yanıyor sarıldıkça, elleri
ile sıkıyor petekleri… Elleri sıcaktan,
ısıdan kavruluyor. Yüzü kızarıyor genç
kadının. Ama sesi çıkmıyor. Hayır, dayanamayarak; “Ahhh!” diye ellerini petekten çekiveriyor. Yanıyor çünkü genç
kadın.

Melrose Place…
Cine-5’te yayınlanan bir dizinin adı.
Bir çok mankenin “var ol(abil)mak için”
üzerinde birbirleri ile “fazlalıkları” ile
yarıştığı pistin adı. Amerikalı, siyah bir
kadın manken oyuncusu var dizinin. Yemek yiyor… Çok da yiyor. Her zaman
çok yiyor. Ama zayıf, hem de çok zayıf
ve her zaman çok zayıf… Nasıl? Oysa
bu genç kadın çok yediğinde, her zaman çok yediğinde zayıf kalamıyor. Bu
kadın nasıl…? Takip ediyor genç kadın
bu “her zaman çok yiyen her zaman çok
zayıf manken kadın”ı. Sabah erken kalkıyor, provaları, fotoğraf çekimleri, öğle
yemeği, tuvalet… Tuvalet ??? Evet, tuvalete gidiyor. Yediklerinden kurtulmak
(çıkarmak, göndermek, atmak, dökmek,
itmek vb değil; kurtul-mak) için tuvalete gidiyor. İçine aldığı tüm o “çok”
yemekleri klozetin içine bırakıyor. Yani
aslında bu kadın yemek yemiyor hiçbir
zaman, midesine ödünç yemek bırakıyor
ve sonra klozete teslim ediyor emanetleri. Sonra “iş”ine dönüyor, podyumda
herkes onu çok beğeniyor, alkışlıyor, çiçekler, iltifatlar, çıkma tekliﬂeri, etrafında fırdönmeler…
“Tıka basa” iltifatlar!
“Tıka basa” yenen yemekler!

da.

Genç kadın bu diziden ne “okuyor”?
Kusarsan fazlalık birikmez vücudun-

Fazlalık olmayınca zayıf olursun…
Zayıf olunca kimse dalga geçmez,
gülmez sana.
Zayıf olunca herkes sever, iltifat
eder, beğenir seni.
Akrabalar, komşular, teyzeler, amcalar, ablalar vb. de hep bunu diyordu
zaten. Ama onlar bunun nasıl olacağını
demiyorlardı, işte, bu siyah kadın uygulamalı olarak ekrandan gösteriyor? Nasıl güzel, (pardon) nasıl zayıf olunur?
Nasıl kusulur?
Tıka basa yenen yemeklerden nasıl
kurtulunur?
O zaman öl(dür)me vakti…
Artık yediklerini kusuyor. “Can”ını
içinden söker gibi kusuyor içindekileri.
Artık “güzel” bu genç kadın,
dolayısıyla yalnız değil.
Yalnız değil…
( -mi? )
Orta 2. sınıfa kadar zayıf kalması
tembihlenen, ancak zayıf kalırsa “güzel” olabileceği, “güzel” olmayı başarabilirse (bu bir beceri tabii) sevilebileceği öğretilen bu genç kadın, zayıf kalmak için 13 yaşında “kusmak” yöntemi
ile tanışmış ve 26 yaşına dek kusmalara
devam etmiştir.
26 yaşında artık kusmalarına son
ver-e-me-yen bu kadın, daha ne kadar
“güzel” kalması gerektiğini bilmiyor.
Merak da etmiyor, çünkü artık ömrünü
kusuyor…
Birilerinin, bir kadının,
kaç kadının hayatına mal olan dilleri,

Kadın sadece bedeni üzerinden mi
konuşur?
Bildiği tek dil bedeni midir? Sahip
olduğu?
Sahi, kullanabileceği tek dil bedeni
midir?
Yoksa dinleyenler, bakanlar, dokunanlar sadece bedeni dinlemek,
bedene dokunmak,
bedene bakmak istedikleri için mi
beden harici bir kaynaktan
ses duymayı beceremezler?
O zaman bu aslında kimin dili?
Beden üzerinden söylenenler, anlatılanlar kime ait?
Kime ait bu dil?
Bu dil kimin üzerinden, kime yönelik yazılıyor? Kime söyleniyor?
Kimler bu dil ile esir alınıyor?
satın alınıyor?
mağdurlaştırılıyor?
Kadınların “canları pahasına” içine
at-ıl-dığı bu yaşamın “kurgu”su kime
ait?
“Bu yaşamın dili”, kimler tarafından
üretiliyor,
yayılıyor?
Kadınlara neden sadece beden ile
konuşmaları,
başka türlü kendilerini anlatamayacakları,
gösteremeyecekleri (ki göstermeleri
mi gereklidir, tartışılır),
hatta var olamayacakları öğretiliyor?
Daha da ilerisi; dayatılıyor?
Hangi “cinsiyet”i taşıdığı mıdır bir
insana var olma hakkı veren?
Ve varlığını devam ettirmesinin koşulu sadece “cinsiyet”i midir bir insanın?
Televizyon ile, radyo ile, kocaman
reklam panoları ile hiç durmadan kişiye
seslenen, onu belli yaşam biçimlerine
davet eden, hayatını düzenleyen reçetelerini sunan, birbirinden cazip resimleri,
renkleri, sesleri ile kişiyi adeta sarıp sarmalayan bir toplum…
Bitmeyen, tükenmeyen bombardımanlar ile insanlara nasıl ve ne olmalarını söylüyor! Bu sesler ve renkler, bir
şelale gibi üzerimizden akıp giden veya
pek de o kadar akmayan, bir yerlerimizde takılıp kalan bütün bu mesajların, bilgilerin kadınlıkla ilgisi ne?
Kadın vücudu üzerinden üretilen bilgi ne kadar çok…

SONUÇ mu?
“Reklam ve medya sektörünün elinde
parçalanarak tüketilen kadın bedeni!”
feminist
politika
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Can Başkent’e bilimsel bir cevap

Biyolojizm feminizme ne vaat ediyor?

Başkent’in biyolojik feminizmden kastı ise, biyolojizmin cinsiyet kurgusunu kabul eden ve
politik gündemini buna göre düzenleyen bir feminizmdir

E

Deniz Saltukoğlu
Selin Çağatay

rkeklerin kadınlar üzerindeki
toplumsal hâkimiyetlerini, cinsler arasındaki doğal farklara değinerek haklı çıkarma çabası uygarlık
tarihi kadar eski. Erkeğin ﬁziksel gücü
ve analitik zekâsına karşılık kadının zayıf ve duygusal olduğu inancı da yeni
bir inanç değil. Modern biyolojinin bu
inançlar üzerinden hareket etmesi ve kadınların toplumsal koşullarını
bedenlerine indirgeyerek, patriyarkanın elini güçlendirecek
belirlenimci cevaplar vermesi
de şaşırtıcı değil.
Can Başkent, Mesele’nin
36. sayısında yayınlanan
“Biyolojik Feminizm” başlıklı makalesinde, “standart
feminist literatürün ciddiye
almadığı”, kadın ve erkeklerin farklı beyin ve hormon
yapılarını inceleyen araştırmalardan örnekler vererek,
kadınların matematik içeren
bilimlerdeki “başarısızlığını”,
onların beyinlerinin bu “parkurda” daha az gelişmiş olmasına bağlıyor. Feminizmin,
anti-feminist bir ideolojiden
türeyen bir “bilimi” kabul etmesini, yolunu ve politikasını
ona göre çizmesi gerektiğini
söylüyor.
Mesele’nin 37. sayısında
Atalay Göçer, Başkent’e cevaben yazdığı “Biyolojik Feminizme Dair” adlı yazısında, kadın ve
erkek arasındaki farkın nasıl hiyerarşik
bir biçimde kurulduğunu ve bu kurgunun heteroseksist patriyarkal sisteme
hizmet ettiğini güzelce anlatmış. Feminist bir bakış açısının kadınları erkeklerden eksik değil, farklı olarak algıladığını; erkek kapasitesini belirleyen olarak
alıp, kadın kapasitesini kendi içinde bir
değer olarak değil, erkekten farkı üzerinden tanımladığımızda, zaten erkeğin
üstün olduğunu kabul etmiş olacağımızı
ortaya koymuş.1
Biz bu yazıda Başkent’in kadın ve
erkek arasında varsaydığı eşitsizliğin
10
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ötesine geçen bir noktaya değineceğiz:
yazının bilimselliğine. Makalenin ana
argümanı olan, “kişilerin duygusal ve
bilişsel kabiliyetlerinin kadın ve erkek
beyni arasındaki farklı yapılaşma ile
birebir bağlantılı olduğu” iddiası bizce
had safhada sorunlu.

Sözde-bilim: Biyolojik cinsiyetçilik
Öncelikle “biyolojik feminizm” kavramını ele alalım. Biyolojizm, insan dav-

ranışını belirleyenin biyoloji olduğunu
ileri sürer ve cinsiyet farklılıklarına (ve
diğer eşitsizlik biçimlerine) dair biyolojik açıklamalar getirmeye çalışır. Var
olan cinsiyet farklarını zorunlu (doğal)
bir durum olarak değerlendirdiği için,
aynı zamanda eşitsiz toplumsal cinsiyet
ilişkilerini meşrulaştırır. Cinsiyet farkları açısından biyolojizmi savunmak için,
mutlak, özcü kadınlık ve erkeklik normları üretmek şarttır. Bu kurguya göre,
erkekler doğaları gereği agresif, cinselliğe yatkın; kadınlar ise anaç ve pasiftir.
Toplumsal görüş erkek egemen olduğundan, bu kurguda erkek kabiliyetleri-

nin üstünlüğü kaçınılmazdır. Başkent’in
biyolojik feminizmden kastı ise, biyolojizmin cinsiyet kurgusunu kabul eden ve
politik gündemini buna göre düzenleyen
bir feminizmdir.2
Başkent’in yazısındaki “bilimsel”
argümanların hepsine kapsamlı cevaplar vermek mümkün; ancak burada bunların pek azına değinebileceğiz. Özetle,
Başkent’in sunduğu savlarda iki temel
sıkıntıdan bahsedilebilir. Bunlardan ilki,
“standart” feminist literatürün ciddiye
almadığı bilimsel bulgular olarak ortaya konan bazı örneklerin
alenen sözde-bilim olmasıdır. İkincisi ise, insanda
cinsiyet farkını inceleyen
bilim dallarının kurduğu
kuram-ispat ilişkisindeki
uygunluk ve bağdaşma
problemidir.
Başkent’in örnek verdiği ilk çalışma, Dr. Loann Brizendine’in Kadın
Beyni adlı kitabı. Kitapta,
kadın ve erkek cinsinin
entelektüel, duygusal ve
bilişsel alanlarda gösterdiği farklılıkların, iki
cinsin beyninin farklı
doğum-öncesi (pre-natal)
hormonlara tabi olmasından kaynaklandığı öne
sürülüyor. Ancak 2006
yılında, Nature dergisinde, Brizendine “bilimsel doğruluk ve bilimsel
dengeye dair en temel
standartları” karşılamamakla suçlanıyor. Kitabın
bilimsel hatalarla dolu ve beyin gelişimi, nöroendoktrin sisteminin işleyişi ve
cinsiyet farklılıkları konularında yanıltıcı olduğu vurgulanıyor. Yazarlara göre
Brizendine, kadın ve erkek beyni arasındaki farklılıkları neredeyse farklı türler yaratacak kadar büyütüyor ve hipotezini dayandırdığı açıklamalar, esasen
biyoloji-dışı olduğu ve hiçbir açıklayıcı
gücü olmadığı için problemli.3
Dahası, Brizendine’in veri olarak sunduğu bilgilerin, referans gösterdiği bilimsel makalelerde karşılığı
yok! Dilbilimci Mark Lieberman’ın,
Brizendine’in dil kullanımında cinsiyet
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farkına ilişkin iddialarının izini sürdüğünde karşılaştığı bazı sahtekârlıklara
değinelim. Kadınlık ve erkeklik normları yaratma yolunda Brizendine, erkeklerin matematiğe, kadınların ise dile yatkın olduğu klişesini kanıtlamak için, bir
kadının günde ortalama 20 bin, erkeğin
ise ortalama 7 bin kelime kullandığını
öne sürüyor. Kitabın referanslarında bu
iddiaya dair herhangi bir çalışma olmaması bir yana, kitap yayınlandıktan bir
yıl sonra, 2007’de Science dergisinde
çıkan “Kadınlar gerçekten erkeklerden
daha konuşkan mıdır?” isimli makalede, kadın ve erkeklerin günde ortalama
16 bin kelime konuştuğu bilimsel bir
yöntemle ortaya konuyor.4 Yine, kız çocukların dakikada ortalama 250, erkek
çocukların ise 125 kelime konuştuğu, 23
yaşındaki erkeklerin yüzde 85’inin her
52 saniyede bir, kadınların ise günde bir
kere seks hakkında düşündüğü iddiaları
da aynı sahtekârlıkla malul.
Başkent, görüntüleme teknolojileri ile kadın ve erkek beyni arasındaki
farklılıkların saptanabildiğinden bahsediyor. Örnek olarak verdiği deneyde,
heteroseksüel kadın ve erkeklere, birbirleriyle konuşan kadın ve erkek resimleri
gösteriliyor. Deneyin sonucunda, erkek
beyninin cinsellikle ilgili bölgeleri faaliyete geçerken, kadın beyninin, resimleri
iki insanın sıradan bir konuşması olarak
değerlendirdiği ortaya çıkıyor. Saptamaların doğru olduğunu kabul etsek dahi,
bu olgulara doğuştan gelen biyolojik

Bilimin bugün bizi getirdiği
noktada, cinsler arası
farklılıkların bedenin bir
işlevine indirgenemeyecek
kadar karmaşık olduğunu ve
indirgemeci yaklaşımların
“bilimsel” veriler yerine
inanç düzeyinde savlara
dayandığını görüyoruz
bir nedensellik atfetmek mümkün değil.
Beynin faal alanlarının görüntülenmesi,
kadınlık ve erkeklik rollerinin öğrenilen
roller olup olmadığı hakkındaki tartışmayı sonlandırmıyor.
Cinsiyet hormonlarının cinsler arası
farklılık gösteren anatomik ve ﬁzyolojik
özelliklerin gelişiminde rol oynadığı kabul gören bir olgu. Brizendine, erkek ve
kadın davranış farklılıklarını, cinsiyet
hormonlarının cenin gelişimi sırasında
dişi ve erkek beynini farklı şekillendirmesine bağlasa bile, cinsiyet hormonlarının merkezi beyin sistemi gelişimini

nasıl etkilediği ve bu etkinin davranışa
nasıl tesir ettiği ile ilgili net bir bilimsel
anlatı yok. Üstelik cinsiyet-içi davranış
ve bilişsel farklılıkların, cinsler arası bir
farklılıktan daha belirleyici olduğuna
yönelik çalışmalar mevcut.5 “Biyolojik
feminizm” ise feministlere, “yavan bir
küçük burjuva hayali” olarak anılmamak için, cinsiyet farklılıklarını mutlaklaştıran, patriyarkanın elini güçlendiren
kadınlık ve erkeklik rollerini “doğal”
kabul etmeyi öğütlüyor.

ru

Feminist bir biyolojiye doğ-

Kadın ve erkek bedenleri arasındaki biyolojik farkın erkek egemen sistem tarafından düzenlenerek nasıl bir
baskı aracına dönüştüğü zaten feminist
politikanın gündeminde geniş yer tutuyor. Ancak bilimin bugün bizi getirdiği
noktada, cinsler arası farklılıkların bedenin bir işlevine indirgenemeyecek kadar karmaşık olduğunu ve indirgemeci
yaklaşımların “bilimsel” veriler yerine
inanç düzeyinde savlara dayandığını
görüyoruz.
Öyleyse feminist politikanın biyoloji
ile ortaklık kuracağı nokta, cinsler arasındaki farkın daha eşit, daha adil bir biçimde tecrübe edildiği bir toplumsal düzene işaret eden bilimsel bulgular olabilir ki, bu bulgular vardır. Soruyu tersine
çevirip, feminizmin biyolojiye ne vaat
ettiğini sorguladığımızda karşımıza yeni
sorular çıkıyor: Kadın ve erkek kategorilerine özcü bir biçimde bağlanarak,
cinselliği neden heteroseksüel bir alanla
sınırlayalım? Beyin ve hormonlarla il-

gili bulguları neden toplumsal hiyerarşiden soyutlayarak ele alalım? Sosyal
eşitsizlik ve beyin faaliyeti ilişkisini bilimin dilinden de kurabiliyorsak, neden
kurmayalım?
Genetikçi R. Lewontin’in de belirttiği gibi biyolojik ırkçılığın bilim dünyasında tabu halini aldığı bir dönemde,
erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan
üstün olduğu ﬁkri, yani biyolojik cinsiyetçilik makul karşılanabiliyor. Ancak
meseleye feminist bir perspektiften baktığımızda cinsiyet hormonları ile insan
davranışı arasında çabucak çiziliveren
bağlantının toplumsal örgütlenme ile
olan ilişkisini görmemiz mümkün. Feminizm de, cinsel farkı ve toplumsal
cinsiyet rollerini birbirine indirgemeyen, bu iki alanın birbiri ile nasıl bir
ilişki içinde olduğunu, birbirinden nasıl
beslendiğini sorgulayan bir biyolojinin
peşinde.
____________________

1- Can Başkent daha sonra web sitesinde yayınladığı “Bir Cevap: Biyolojik Feminizm” başlıklı yazısında Atalay Göçer’in eleştirisine cevap
veriyor: http://web.cs.gc.cuny.edu/~cbaskent/
cinsel/cinsel/32.html
2- Biyolojizm ceza hükümlerinde uygulandığı takdirde, örneğin, erkeğin agresyon üzerine
işlediği bir suçta ceza indirimi almasına sebep
olabilir. Kulağa tanıdık geliyor, değil mi? Bunun
kadına uyarlanmış şekli ise, bir kadının regl öncesi “mantıksızlığının”, işlediği suçta haﬁﬂetici
bir sebep olarak tanınması olabilir.
3- Young R.M. ve Balaban E., “Psychoneuroindoctrinology,” Nature 2006:443.
4- Mehl M.R. ve diğerl., ”Are Women
Really More Talkative Than Men?”, Science
2007:317.
5- Örn. Anna Fausto-Sterling, Myths of Gender, New York: Basic Books, 1992.
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Kadın “bacağı” öyle değil…

D

Emine Özcan

aha bu sabah -ve aslında her
sabah- dolmuşta bacaklarını iki
yana açabildiği kadar açan erkeklerin yanında otururken, bacaklarımı
birbirlerine değdirerek oturmam gerektiği terbiyesini nasıl edindiğimi düşündüm -tekrar tekrar-.

Düzgün otur
“Eteklik giyme tedrisatı” deniyor
buna. İlk eteğinizi giydiğiniz ânı hatırlayamasanız da ilk “bacaklarını kapa”
cümlesini hatırlarsınız mutlaka. Evde
anneniz, babanız, okulda öğretmeniniz
veya üzerine vazife dahi olmayan bakkal, çakkal, hanım teyzeler uyarır ha
bire…
İki yana açılan bacaklar birbirine yapışana kadar, bu içe kapanma hali refleks olana kadar…
Reﬂeks edinmeyi hızlandıran dış etkenler de vardır. “Oğlum göster amcalara, teyzelere pipini”, “Yiğidin malı meydandadır” gibi her söz yapışır zihninize.
Bu sözler aslında sizedir: “Gösterme”,
“saklan”, “kapan, kapat”, “gizlen”…
Bacaklar yürümek için değil namusu korumak için kullanılır ergenlik döneminde. Öyle ki pantolon giyilse de
giyilmese de artık iki bacak birbirlerine
kavuşmak için oturmayı sabırsızlıkla
bekler olur.

Küçük Emrah’ın annesinin bacakları
Bütün tecavüz sahneleri “bacak”ların
birbirinden iki yana doğru açılması suretiyle başlar… Küçük Emrah’ın ﬁlmlerinde kapı aralığından bakan Nuri Alço,
yeri silerken eteği saçılmış bir kadın
baldırı gördüğünde, sopasıyla, kovasıyla yer silme aparatlarının hayatımıza girişine de sevinebilir miyiz acaba?

Frikik ne?
Bacak ayrıca topuklu
ayakkabı giymişse ve hele bir
de mini etek, her kadın bunu
taşıyamaz!
Frikik verilmesi ve verilmemesi meselesi Hürriyet’in
foto galerisinin temel konularından biridir mesela… Ünlülerin makyajlı ve makyajsız
halleri bir, ünlülerin frikikleri
iki…
Bilmem kim limuzininden inerken iki bacağını aynı
12
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anda, akrobatik bir şekilde birbirine
yapıştırıp kaldırıp indirerek külotunun
görünmemesi için çaba sarf edemiyorsa
“frikik” verir, gol yemiş olur. Bacak bacak üstüne atmayı dahi öğrenemediysen
bu iş zor Yonca.
Frikik, “serbest vuruş” demekmiş bu
arada…

Bu yazın pareo modası…
Benim dilimde “pareo”nun Türkçesi “basen kapatma bezi”dir. Şu “portakal
kabuğu gibi pıtrak pıtrak” diye nitelenen
selülitleri kamuﬂaj çabası. Yaza bir beden incelerek girebileceğimizi söyleyen
kadın dergileri muhakkak yılda bir kez,
çok yürümek, bol su içmek, kahveden
uzak durmak gibi nasihatlerle, bacaklarımızın kalçayla birleşen yerlerini nasıl
pürüzsüzleştireceğimizi anlatır dururlar.
Kremi, masajı, spası cabası…
“Bir varmış bir yokmuş ağda
diye bir şey varmış”
Kıl, tüy meselesinin özüne girmiyorum bile ama o bacaklar tüylü olamazlar, asla olmazlar (!). Sürpriz aşk atraksiyonlarında, olası bir yakınlaşmanın
ortaya çıktığı anda “gülü seven dikenine
katlanamaz” ve “eyvah bacaklarım tüylü” denip vazgeçilir. Bu hadiseyi çok
deneyimleyen kadın tedbir almadan yaşayamaz olur. Erkeğinse her daim kıllısı makbuldür. Bacağı, kolu, yüzü, döşü
kıllısı…
Yakın zamanlarda, mekân bir “güzellik” salonu, ağdacı kadın “regl”in
ne demek olduğunu yeni öğrenmiş bir
“genç kızı” teskin ediyor: “Senin bacaklarınla, bikini bölgenle, burnun, elin
arasında benim açımdan hiçbir fark yok,
haydi utanma şekerim”. Bence çok ba-

şarılı bir söylemdi. “Genç kız” da ikna
oldu. Keşke bir penisin ucunda döndüğünden şüphe etmediğimiz dünya da
ikna olsa…
Bu yılın Oscar ödüllerinde “Precious” ﬁlminin kadın oyuncusunun kırmızı
halıda “kıllı” resmedilip deşifre edilmesi
başka bir komiklikti. Zira ﬁlmde kadın
bedeni ve erkeklik üzerine çok sağlam
politik söz söyleniyordu da toplumsal
cinsiyetin “estetik” normlarına bedeniyle uymayan oyuncu kadın yine de “estetik” olmaya zorlanıyordu. Pes yani…

2010 Hereke Bacak Güzeli
Bacak güzelliği de önemli bir unsurdur. Kısa, çarpık ya da şişe gibi olanları
elenir. “El güzeli”, “Saç güzeli”, “Kol
güzeli” yoktur ama “Bacak güzeli” yarışmalarının yapıldığı vardır.

İskeletor bacağı
Zayıﬂık bir pazarlama yöntemi haline gelip moda olalı beri, kadınların “etten kemikten” değil sadece “kemikten”
olmalarının, yani insanlıktan çıkmalarının, sağlıksızlaşmalarının imgelerinden
biri iskeletor bacaklar üzerinde duruyor
olmak.
Diğer yandan medya Demi Moore’un
gerçek yaşının diz kapaklarından anlaşılacağını söyleyen pek çok haber yapmıştı benim hatırladığım… Geçirdiği
estetik operasyonlarla, çıtır sevgilisi yanında, yaşını çaktırmadığını yazarken,
diz kapaklarına büyüteç tutup (sahiden
de fotoğraf öyleydi) aslında onca operasyona rağmen kırışık bacaklarının onu
ele verdiğini de ekliyordu. Asla unutmadığım bir haber olması bile enteresan.

Bacaklar, bacaklar, bacaklar…
Hani meme falan da başka bir şeydir tabii, dişilik sembolüdür,
şudur budur ama bacak gibisi
yoktur! Yani benim ilgimi çeken şey; hiçbir başkaca işlevi
olmaması gereken iki uzvun
bedenimizi, beden dilimizi,
namus denilen şeyi bu derece biçimlendirmesidir. Bacak
diyip geçmeyelim. Çünkü
ne zaman aralayıp açıp ne
zaman kapatıp ne zaman iki
yana ayıracağımıza biz karar
vermiyoruz aslında. Bütün
bunlar erkek toplumun müdahalesiyle gündelik hayatın
hayhuyu arasında olup bitiveriyor. Arasında penisimiz yok
diye…

Feministler kadın kenti Amed’de
Üç gün boyunca çocuklar gibi değil, kadınlar gibi şendik.
Kentin her tarafından kadın kokusu geliyordu ve biz bu kokuyla sarhoş olduk. Bizi etkileyen en önemli şeylerden birisi kadınların üç gün boyunca kenti yönetmeleri oldu

B

Firdevs Hoşer

iz kadınlar bu yıl 8 Mart kutlamaları sırasında bir ilki yaşadık:
Bir kent kadın kenti ilan edildi
ve biz bir grup şanslı kadın bu kentte 8
Mart kutlaması yaptık.
DÖKH çağırısı ile Diyarbakır’a giden kadınları bekleyen en büyük hoşluk,
kentin dört bir yanının ( billboardlara,
otobüs duraklarına, elektrik direklerine
asılan bez aﬁşler), her yerin, hiç boş
kalmamacasına feminalarla süslenmiş
olmasıydı. Her aﬁş kadınların bugüne
ve geleceğe dair umutlarını, taleplerini,
hayallerini yansıtan sloganlarla doluydu.
Diyarbakırlı kadınların aylarca süren
çabaları ile oluşan bu güzellik hepimize duygusal anlar yaşattı ve hep birlikte
kadınların kurduğu bir dünyanın içinde

yaşamanın hayallerini kurdurdu. İşte bu
yüzden, üç gün boyunca çocuklar gibi
değil, kadınlar gibi şendik. Kentin her
tarafından kadın kokusu geliyordu ve
biz bu kokuyla sarhoş olduk. Bizi etkileyen en önemli şeylerden birisi kadınların üç gün boyunca kenti yönetmeleri
oldu. Ayrıca bu üç gün içinde alacakları
kararların, yerlerine geçtikleri başkanlar
tarafından uygulanacağının teminatının
verilmiş olduğunu öğrenmemiz hepimizi heyecanlandırdı.
Kentin her tarafına dağılmış etkinliklerin hepsine yetişmemiz mümkün
olmadı. SFK ekibi olarak tercih yaptık
ve iki etkinlikte odaklandık: Birisi barış
çadırı, ikincisi ise “kadınlar ve çocuklar
özgürlüğe yürüyor” yürüyüşüydü. İkinci etkinliğe katılımın Firdevs’in baskısı
sonucunda yapıldığını söyleyenler olsa

da, inanılmaması gerektiğini üstüne basarak söylüyorum (gördüğünüz gibi son
derece politik yorumlar yapmaktayım;
ayrıca çocukların elinden pankartı almaya çalıştığım da tamamen bir şehir
efsanesi). Kürt kadın milletvekilleri ile
yemek yedik ve bir arada duruşumuzun
kadınları güçlendireceğinin bir kez daha
altını çizdik.
Barış İçin Kadın Girişimi’nin geçmişini hepimiz biliyoruz. KESK ve
DÖKH’den kadınların gözaltına alınması sürecinde kurulan girişim, açılım
sürecinin başlaması ile birlikte kalıcı bir
birlikteliğe dönüştü ve çeşitli etkinliklerle bu günlere geldi.
Girişim bileşenleri toplantılarda, eylemlerde barış istediklerini dillendirdiler ve kamuoyuna barışın neden kadın
taleplerinden birisi olduğunu duyurmaya çalıştılar. Eşgüdümlü eylemlerle
barışta nasıl “ısrarcı” olduklarını defalarca haykırdılar ve haykırmaya devam
edecekler.
Diyarbakır kadın barış noktası
Dağkapı’da kuruldu. Sabah 10.00’da
bize ayrılan çadıra vardık ve duvarları
daha önceki eylem fotoğraﬂarı ile süsledik. Barış yolluğumuzun yamalarını ve
yolluğu hazırladık, barış hatırası yazan
bez aﬁşimizi yerine yerleştirdik. Kürt
kadınlar saat 11.00’e doğru çadırımızı
ziyaret etmeye başladı. Nimet’in yoğun
çabaları sonucu bir müzik grubumuz
bile oldu ama çalgıcılar erkekti. Ben
oportünizmde sınır tanımadığım için her
koşulda halay çekmekte sakınca görmedim. Kaşımı gözümü yararak çektiğim
halayların beni ne kadar mutlu ettiğini
yazıp hasetlik yaratmayı düşünmüyorum ve fekat…
Saat 13.00 gibi Barış İçin Kadın
Girişimi Diyarbakır bildirisi Kürtçe ve
Türkçe olarak okundu. Kadınlar kendi
dillerinde, barıştan beklentilerini söze,
yazıya, yamalara döktüler. Barış yollukları uzadıkça barışa yaklaşacaklarını
hayal eden kadınlar saat 15.00’ e doğru,
geldiklere yerlere doğru, içlerinde barış
umudu ve kadınlarla birlikte yol almanın mutluluğu ile kentin her bir yanına
dağıldılar.
Gökten üç elma düştü!
Hepsi barış için…

Senin gölgen
arkadaşına düşer
Geldin, gördün, yorumladın, yazdın, gülümsedin, güldürdün, ağlattın, gittin…
Küçük bir not ardından düşülen
Yetersiz.
Aklım son çay içişimizde;
Diyarbakır’da 10 Gözeli Köprü’ye
yakın bir çay bahçesinde sedirlere
sere serpe uzanıp, gazeteleri karıştırırken, yanıtını aslında hiçbir zaman
tam bulamayacağımız tatlı dedikodulu miskinliğimizde kaldı.
Gözlemlerken sokağı, çocukları, Diyarbakır’ı, Kürtleri, Suriçi’ni,
meslektaşlarını, ince kıvrak ve zeki
esprilerini de hiç unutmayacağım.
O da severdi Diyarkır’ın eski Qırık öykülerini
Öykülerinde, dilinde, bakışlarında hep o muziplik vardı.
Mizah hücrelerindeydi
Acılardan mizah damıtırdı.
Saçların hep çok güzeldi Kürt
kızı
Kıvırcık, kızılımsı
Ama perukların da çok yakışırdı.
Şefkati “SİZ”de gördüm
Biliyorum en acısı
Bir daha hiç görememek
İki fırt sigaradan çekip, Hasanpaşa Hanın’da çay içememek.
Kürtler Vadisi’ne akıtılan öyküler şimdi biraz daha eksik.
Ne diyeyim
Erken gittin
Çok üzüntü bıraktın
Ama sevmek öyle birşey işte.
Sevildin,
Git
Son ağrımızsın
12 Nisan sabahına
Gözyaşı düşüren
Git,
“Amed”in şarkılarını da yanında
götür.

Candan Yıldız
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“Bizimki bir çığlıktı...”

SÖYLEŞİ

Dünya erkeklerin dünyası tabii. Her şey, herkes onlara ait. Böyle düşünüyorlar galiba. Sahip gibi… Parlamentoda yatıp kalktıklarını düşünürdüm bazen
Firdevs Hoşer
Televizyonda “Parlamentodan”
programını izlerken hep şöyle düşünüyorum: Erkekler ne kadar rahatlar, sanki evlerinde gibiler. Siz
parlamento sıralarında otururken
kendinizi rahat hissetiniz mi? Veya
kendinizi oraya ait hissetiniz mi?
Hayır! Kendimi bir yere, bir kişiye,
herhangi bir şeye ait hissetmedim hiç.
Kadının trajedisi buradan başlar zaten;
aidiyet duygusu!
Dünya erkeklerin dünyası tabii. Her
şey, herkes onlara ait. Böyle düşünüyorlar galiba. Sahip gibi… Parlamentoda
yatıp kalktıklarını düşünürdüm bazen.
Sahiden evlerinde gibilerdi. Bizler de,
işte, misaﬁr gibi. O meclis, o turuncu
koltuklar, o kürsü, sanki tüm hayatları
boyunca hayalini kurdukları şeylerdi.
Bir de kutsallık atfedip her cümlelerine
kutsi methiyelerle başlarlardı ya, tuhafıma giderdi. Şahsen o sıralarda otururken dalıp giderdim ve Antik Yunan’daki
agoralar aklıma gelirdi. Esas meclis
oydu tabii. Agorada coşkulu bir konuşma dinleyip mest olmayı kim istemezdi
ki!
Millete ait bir şey yok orada ne yazık ki. İktidar, güç, sınıf ilişkileri, çıkarlar vs… Gerisi koca bir yalan. İnsan o
yalanın içinde yaşamak istemez ki.
Milletvekilliğiniz sırasında Kürt
kadınların desteği nasıldı; bu size nasıl bir güç kattı?
Kürt kadınını temsil etmeye çalıştık
tabii. İzleyen, dinleyen herkes kendini
bir parça bulsun istedim. Ne kadarını
başarabildim bilmiyorum ama, bölgeye
gittiğimde kadınların bana dönük sevgisinden en azından doğru yolda olduğumu anlardım. Aslında içimde kalmış
bir ukdedir; sadece Kürt kadınını anlatan bir konuşma yapmak istiyordum.
Hazırlığım da vardı ama bir türlü yapamadım. Kürt kadınları, anaları, kızları inanın bizleri hiç yalnız bırakmadı.
Bize bakınca gururlandıklarını fark edebiliyordum. Bizlerden tek bir istekleri
vardı: Çocukları koruyun, ölmelerine
izin vermeyin. Gidin bu savaşı bitirin!
İnsan nasıl da mahcup oluyor, eziliyor
bu istekler karşısında. Bir kadın başka
ne isteyebilir ki zaten.
Onları hep yanımda hissettim. Bir
şey yapamamanın çaresizliğini yaşa14
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dığım çok oldu. Bir başına ne yapabilir insan demeyin lütfen. Kendimi hep
borçlu hissedeceğim, en başta kadınlara.
Bu ülke bir zamanlar kadın başbakan ile yönetildi ve erkekler her
seferinde bize şöyle dedi: “Alın işte
size kadın başbakan. Ne fark etti hayatınızda?” Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Bence haklılar! Tansu Çiller kadınlar
için bir faciaydı. Nihayetinde egemen
erkeğin iktidar mekanizmasında kendini bolca kullandırttı. Keşke o deneyim
hiç yaşanmasaydı. Bir kadın müsveddesiydi, o kadar!
Erkekler rant getiren bütün alanları işgal etmişler. Mülkün sahibi onlar, devletin sahibi ve yönetenleri on-

lar, her şey onların tekelinde kısaca.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan
kalkmadan meclisin yarısı kadın olsaydı yine de bir şeyler değişirdi diyebilir miyiz?
Asla değişmezdi. Kendimizi kandırmayalım. Hükümetin hepsi kadın
olsaydı yine de çok şey değişmezdi.
Şahsen kadınların idare ettiği, yönettiği
bir dünyanın şu önümüzdeki seﬁl manzaradan çok da farklı olacağını düşünmedim hiç. Yani bir düşünün, mevcut
dünya tüm kurum ve kaideleriyle kendisini koruyor ve idareyi elit cins alıyor.
Ne değişirdi, kötü bir karikatür olmanın
dışında. Kadınlar bazen fevriliğime kızıyor ancak, mevcut kadının hissediş ve
algılayışlarının mevcut erkek egemen
tarihsel sistemin çok fazla dışında oldu-

Aslında içimde kalmış bir ukdedir; sadece Kürt kadınını
anlatan bir konuşma yapmak istiyordum. Hazırlığım da
vardı ama bir türlü yapamadım

SÖYLEŞİ
ğu kanaatini de taşımamaktayım.
Doğrusunu söylemek gerekirse,
eşitsizlik sisteminin sürdüğü bir zeminde kadının çoğunlukta olması yeni hiçbir şey sunmaz! İnsanlık ve kadın adına
çok farklı bir durum da açığa çıkarmaz.
Sadece bildik “elitlerin yer değiştirmesi” kuralı işlemeye devam eder. Özü şu
anlattıklarımın: Dünya sisteminin sömürü, hiyerarşi, iktidar, eşitsizlik gibi
özellikleri var olduğu sürece önerilen
her “çözüm”, bir süre sonra “sorun”
olarak karşımıza çıkacaktır. İşte az önce
Çiller’den bahsettik. Beter olmadı mı?
Bakınız, şu gerçeklik gözden kaçırılıyor sürekli: Erkek-dünya sisteminin,
yani içinde yaşadığımız şu medeniyetin
tüm kurucu öğeleri kadınlar tarafından
oluşturuldu. Şimdilerde herkes kurtuluş
çareleri öneriyor. Bir kısım kadınlar da,
bütün etkileriyle uygarlığın erkeklerden
arındırılıp kadınlar tarafından yeniden
yapılandırılmasını öneriyor. (Kulağa ne
hoş geliyor değil mi?) Oysa tüm bu ve
benzeri çözümlerin çoğu ciddi anlamda
sorunludurlar. Nedeni şu: Demin de
belirttim, öncelikle mevcut uygarlığın
temel taşları kadınlara aittir. Öyle ya,
ataerkillik anaerkilliğin yerine ikame
edildi. Tanrılar tanrıçaların yerine vs…
Yani mevcut uygarlığın tüm sorunları
mevcut kadınlığın sorunlarından beslendi, büyüdü, gelişti. Yanlış anlaşılmak istemem. Bu, erkeklerin etkisini

2007 seçimleri sırasında
partinin eş başkanıydım ve
vekil adayı olmam istendi.
Şahsen isteksizdim ancak
dedim ya, bir görevdi.
Kabul ettim. Kendimden
çok şey yitireceğimi
bildiğim halde bunu yapmak
durumundaydım
yok sayma değildir asla. Temel yapılar,
uygarlık biçimi, egemenlik sistemi ve
iktidar olduğu/sürdüğü müddetçe, kadın
çoğunluğu da olsa, bir şey değişmez.
Radikal önerilerde bulunmak gerekiyor.
Başka türlü kurtulamayız bu dertten!
Aysel Hanım, üç yaşında bakım
ihtiyacı olan bir çocuğunuz olsaydı
parlamentoya girmeye bu kadar kolay karar verebilir miydiniz?
Zülfü yare dokundunuz! Anne olmak
için yaşım geçti gitti ama ilk kez size
söylemiş olayım, bir kız evlât edinmeyi
uzun süredir düşünüyorum. Annelik güdüsü işte, rahat bırakmıyor. Bizim siya-

set zemininde Firdevs
Hanım, yetki, makam
ya da herhangi bir
kariyer talebinde
bulunulmaz. Yetiştiğimiz siyasi ortamın ve
geleneğin terbiyesidir bu.
Başkanlık,
vekillik isteyeni yadırgarlar. Geleneğin
dışından gelenler böylesi
taleplerde buluna-

bilir ama devrimci bir ruha, bir düşe,
özgür bir düşünceye sahip olanlar sadece görev verilirse bu tür sorumlulukları
üstlenirler. Anlaşılması zor olabilir ama
ben siyaset ortamına sadece bu halka
hizmet etmek için geldim. Ayrıca vefa
borcum vardı. Bu sebeple sorumluluklardan asla kaçmadım, hatta biraz gözü
kara davrandım. Siyaset yapma etiğim
bunları gerektiriyordu diyelim. 2007
seçimleri sırasında partinin eş başkanıydım ve vekil adayı olmam istendi.
Şahsen isteksizdim ancak dedim ya, bir
görevdi. Kabul ettim. Kendimden çok
şey yitireceğimi bildiğim halde bunu
yapmak durumundaydım. Bir kızım olsaydı, herhalde onun iznini de alırdım
ve evime temelli döndükten sonra da
özrümü dilerdim. İhmalin telâﬁsi için
de çabalardım.
Parlamentoya halkın oyları ile
seçildiniz ve tabir caizse daha sonra
kovuldunuz parlamentodan. Oysa
aynı parlamentoda, yolsuzluk dosyaları meclisin boyunu aşmış bakan
ve milletvekilleri var. Bir zamanlar
ise elinden kan damlayan suçlular da
vardı. Bu nasıl bir demokrasi sorusuna cevabınız nedir?
Anayasa Mahkemesi’nin kararını
partide arkadaşlarla birlikte izliyordum.
Ahmet Bey de vardı. Çok beklemediğim
bir şey değildi aslında. Ahmet Bey’e
daha çok üzüldüğümü söyleyebilirim.
Tek üzüntüm, meclis zemininde gerçekleştirmeyi düşündüğüm tasarımlarımı yapamayacak olmamdı. Hani insan
bazen düşünür ya, daha görevim, yapacaklarım bitmedi diye. Türkiye halkına,

Kürtlere daha çok şey anlatmak isterdim. Daha çok söz, daha çok paylaşım,
daha çok anlama/anlatma gayreti. Sözün gücüne hep inandım ben. Bir şekilde yankısını bulur diyordum. O yüzden
sürekli yazdım, konuştum, anlattım.
Mecliste bunun imkânları vardı ve daha
çok kullanmak da isterdim.
Kendime ilişkin bir şey kaybettiğim
duygusunda olmadım hiç. Kürtler üzülecekti, kadınlar üzülecekti. Nitekim
öyle de oldu. O gün telefonlarım hiç
durmadı. Tanımadığım yüzlerce insan
aradı, ağladı. Büyük bir onurdu benim
için bunca destek, sevgi ve dayanışma
duygusu. Ne diyebilirim ki Firdevs Hanım, tahammül gösterebilirlerdi bize.
Göstermediler. Kızıyorlar konuşmalarımıza, ama biz sadece konuştuk. Acılı
bir topluluk vardı. Sorunları vardı. İnsanlar ölüyordu. Konuşmayalım mı, isyan etmeyelim mi? Bizimki bir çığlıktı
Kürt meselesinin yankısına dönük. Ama
o mecliste, herkes biliyor ki katiller
vardı. Yoksulun emeğini çalan hırsızlar
vardı. Meclisin itibarını düşünüyorlarsa
biraz, önce o insanları oradan çıkartsınlar. Mecliste herkes ayrıcalıklıydı, ama
biz ayrımcılığa uğradık. Bize hakaret
edildi, aşağılandık, bizimle konuşulmadı. Tahammül ettik, azıcık bir şans varsa değerlendirelim ki, çocuklar ölmesin
dedik. Ama onlar büyük bir haksızlıkla
bizi kovdular. Vebali onlara aittir. Biz
onurumuzla yaşamayı sürdürüyoruz.
Dünya güçlü ve haksız olanlara ait Firdevs Hanım. Ama bizi de kabul edecekler. Başka türlü rahat yaşayamayacaklar
o kirli dünyalarında!
feminist
politika
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Anayasa tartışmaları
Önerilen yasal değişikliklerin arkasında yatan erkek egemen çıkarların deşifre edilmesinin
son derece elzem olduğunu düşünüyoruz

B

U. Deniz Tuna

ugünlerde yine AKP’nin anayasa taslağı üzerine tartışıyoruz.
Ancak bu tartışma pek verimli
bir tartışma değil zira AKP tarafından
kamuoyuna alelacele sunulan taslak,
toplumun ezilen ve sömürülen kesimlerinin esaslı hiçbir talebini karşılamıyor,
toplumun kronikleşmiş sorunlarının
çözümü için hiçbir gerçek öneri içermiyor. Eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü
yaklaşımları ve sosyal devlet anlayışını temel ilke olarak belirlemeyen, ifade
ve örgütlenme özgürlüğünü, toplumun
bütün kesimlerinin eşit ve adil temsilini sağlam güvencelere bağlamayan ve
değiştirilme süreci dahi anti-demokratik
olan bir anayasanın AKP hükümetinin
ihtiyaçlarını gidermekten başka bir işe
yaramayacağı açık.
Anayasa değişikliği tartışmasında
tekrara düşmemek için, Ece Kocabıçak,
Eser Öztunalı, Filiz Karakuş, Handan
Koç, Hülya Osmanağaoğlu, Gülnur Savran, Lale Bakırezer, Meriç Eyüboğlu,
Nilgün Yurdalan, Nimet Tanrıkulu, Oya
Coşkun, Sakine Günel, Stella Ovadia,
Ülfet Taylı ve Zeynep Özdal’ın, bundan
birkaç yıl önceki anayasa tartışmalarına
ilişkin olarak birlikte kaleme aldıkları
yazıyı, perspektiﬁmizi yansıtması açısından kısaltarak yayımlıyoruz:
“Bizler Anayasayı kadınların ve tüm
toplumun siyasal ve ekonomik hayatına yön veren, onun içindeki egemenlik
ilişkilerini düzenleyen bir ana belge,
bir kurallar bütünü olarak görüyoruz.
Bu kurallar, rejimin niteliğine, krizine,
iç çelişkilerine ve toplumsal muhalefetin durumuna bağlı olarak değişir. Ama

Anayasanın sistemin temeline bağlılığı
asla değişmez. (…)
Cinsiyetçiliklerinin farkında olduğumuz kuşku götürmez. Ama ayrıca,
uyguladıkları neoliberal politikalarda
fütursuzlaşmalarına, sosyal devlet adına ne varsa tümünü yıkarak yerine bir
sadaka toplumu yaratma yolundaki gayretlerine, militer ve paramiliter güçlerle
girdikleri sisli ilişkilere, dinci-milliyetçi
muhafazakârlığın şekillendirdiği bir
toplumsal hayatı dayatacak, zihniyetlerine güç katacak bir sözleşmede bir taraf
olacaksak, bunun karşı taraf olacağını
belirtmeyi de gerekli görüyoruz. (…)
Bizler toplumun ezenler ve ezilenler,
sömürenler ve sömürülenler olarak bölünmüş bir bütün olduğunu her zaman
görmek ve göstermek ihtiyacındayız.
Önerilen yasal değişikliklerin arkasında
yatan erkek egemen çıkarların deşifre
edilmesinin son derece elzem olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, kadın

mücadelesinin, katılımı güçleştiren bir
anlaşmalar-görüşmeler hattında sürdürülmesinin bu çatışmayı arka planda
bırakması tehlikesini önemsiyoruz. Taleplerimizin geniş kadın kesimlerince
benimsenmesi için kullanacağımız araçları çeşitlendirmemiz, kadınlar olarak
yaşantılarımızla yasalar arasındaki bağı
açığa çıkaran feminist bir dili yeniden
ve yeniden kurmamız gerekiyor. Kadınların özgürlük mücadelesinin yükselişine paralel olarak, gerici, milliyetçi,
faşist, ırkçı, militarist bir erkek egemen
dil de güçleniyor. Bu ortamda tüm siyasal eğilimlere karşı eşit mesafede duran
sivil toplumcu bir çalışma tarzı ile egemen milliyetçi-muhafazakâr cinsiyetçiliğe karşı ideolojik cevaplar üretmenin
mümkün olmadığını düşünüyoruz.”
* Anayasa Kadın Platformu, 2007’de
200’den fazla kadın örgütünün
katılımıyla kuruldu.

Anayasa Kadın Platformunun taleplerinin bir kısmını şöyle sıralamak mümkün:
— İfade ve örgütlenme özgürlüğünü
engelleyen anti-demokratik anayasal
ve yasal engeller ve seçim barajı
kaldırılmalıdır.
— 10. maddeye “cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılık
yapılamayacağı” kuralı eklenmeli,
“Devlet, kadın erkek arasında ﬁili eşitliği
sağlamakla yükümlüdür” hükmü açıkça
yazılmalıdır.
— Kamu denetçiliği mekanizmasının
yanı sıra Kadın Erkek Eşitliği Kamu
Denetçiliği (Kadın Erkek Eşitliği
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Ombudu), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kurumu, Eşitlik Kurumu, Ayrımcılıkla
Mücadele Kurulu, Ulusal İnsan Hakları
Kurumu, İşkenceye Karşı Ulusal
Önleme Mekanizması ile Kolluk Şikâyet
Mekanizması gibi hak ihlâllerini izleme
ve önleme kurulları bağımsız, özerk ve
sivil kurullar olarak sivil toplum örgütleri
ile birlikte oluşturulmalıdır.
— Partilerin hazine yardımlarından
adil biçimde yararlanması sağlanmalı,
bu yardımların bir bölümü partilerin
kadın kolları, kadın adayları ve kadın

çalışmaları için tahsis edilmelidir.
— Ailenin korunması ve çocuk haklarına
ilişkin düzenlemede “devletin çocukları
cinsellikten koruması” kavramı yerine,
“Devlet, çocuk istismarı ve şiddete
karşı çocukları koruyucu tedbirler alır”
denmeli, Uluslararası Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne konulan çekinceler
kaldırılmalıdır.
— Okullarda zorunlu din dersi ve
nüfus cüzdanlarındaki din hanesi
kaldırılmalıdır.

İsyandayız!

B

Bahar Çelik

en bu haberi yazarken Saadet
öğretmen ölmüştü. Bir kadının
burnu ve kulakları kesilmişti.
Ve bir başka kadının da. Ve sonra başka bir kadın daha öldürüldü. Bu haberi
yazdığım güne kadar her gün kadınlar
öldürüldü. Kahrolası istatistikler diyor
ki, her gün üç kadın öldürülüyormuş.
Feminist e-grupta mailler dönmeye
başladı. Toplanmalıyız, bir şeyler yapmalıyız dedik. Bunun üzerine yaklaşık

yirmi kadın toplandık. Her gün üç kadının öldürülmesinin inﬁal yaratması
beklenirken, aksine neden hiç kimsenin
sesinin soluğunun çıkmadığını düşündük. Neden sesimizi kimseler duymuyordu? Birileri bizi duymalıydı. Eylem
için hızla hazırlıklara başladık. Herkes bir işin ucundan tuttu. Koskoca bir
pankart hazırladık. İsyanımızı pankarta
işledik. Altı kadın o pankartı görünür
kılmak için görev aldı. Eylem günü
Taksim Meydanı’nda yer alan bir otelin
tepesine çıktı. Eylemimiz bittiğinde 20

metrelik pankartı sallandırdılar. “Kadın
cinayetlerine karşı isyandayız” cümlesi
hepimizin hislerine tercüman idi. Fakat
bir eylem yapıp vicdanlarımızı rahatlatma peşinde değiliz elbet. Bu sadece başlangıçtı. 25 Kasım’a kadar sürecek olan
bir kampanyanın başlangıç eylemiydi.
Anneler Günü’nde de sokaktayız. Bundan sonrasında kampanyayı örebilmek
ve sesimizi daha çok duyurabilmek için
tüm kadınları yanımızda görmek istiyoruz. Kadınlar biraraya dayanışmaya!

“Kadın cinayetlerine karşı isyandayız”
İstanbul Feminist Kolektif, kadın cinayetlerine karşı kampanya başlangıç eylemini, Taksim Meydanı’nda bir otelin tepesinden pankart sarkıtarak ve meydanda
basın açıklamasıyla yaptı.
Açıklama şöyleydi:
“İstisnasız her gün en az üç kadın erkekler tarafından öldürülüyor.
POLİS, karakola başvuran kadını “zulüm gördüğü eve” geri gönderip bizzat
şikâyetçi olduğu koşullara yeniden itiyor.
Devlet, kadınlara “katilin olacak kişiyle
baş başa kal” diyor.
MEDYA katil erkeği koruyan “çılgın
âşık, işsiz erkek vb.” manşetleriyle cinayeti meşrulaştırıyor.
YARGI ise kadın katillerinin bahanelerini makul bulup, erkek katilleri teşvik
edercesine HAKSIZ TAHRİK indirimi
uyguluyor…
Biz feministler bir kez daha sesimizi

yükselterek,
* Şiddete maruz bırakılan kadınları erkek egemen zihniyete uygun davranarak
evine gönderen POLİSe...
*Erkeklerden yana YASALARınıza...
*Şiddet gören kadınları koruyamayan
DEVLET KURUMLARIna…
*Kadın cinayetlerini, meşrulaştırıcı ve
cinsiyetçi dille haber yapan MEDYAya…
*HAKSIZ TAHRİK indirimi yaparak,
kadın öldürme bahanelerini ödüllendiren
YARGI’ya…
*Kadın sığınakları açmayan BELEDİYELERe...
Sizler kadın katillerinin SUÇ ORTAKLARISINIZ diyoruz.
Kadın katillerine ve suç ortaklarına isyan
ediyoruz. İsyan ediyoruz. İsyan ediyoruz.
İsyan ediyoruz.”

“Sokağa çık, hayır de! Kadın cinayetlerini engelle!”
İzmir’de Feminist-iz kadın cinayetlerine karşı kampanyayı 3 Nisan’da başlattı. Feminist-iz ilk sokak eylemini
Konak Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi önünde, ikincisini ise 10 Nisan’da
Bornova’da yaptı. Feminist-iz’den kadınlar ilk açıklamalarında şunları söylüyor:
“Mezar değil, sığınak istiyoruz!
Bugün sözün bittiği ve eylemin başladığı
gün...
Bugün öfkemizin, kabullerimizi yendiği
gün…
Bugün hayatın, kadınların birlikte mücadelesi ile şiddetsiz olabileceğine dair
umudumuzu haykırdığımız gün...
Bugün nehrin denizi aramaya başladığı
gün...
Bugün başlayan bu isyan çığlığımız, 25
Kasım’a kadar sürecek bir kampanyanın
habercisi. Bundan sonra hangi ilde bir

kadın öldürülürse o ilin Emniyet Müdürü
hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
Balkonlarımıza pankartlar asacağız. Her
hafta bir semtte eylem yapacağız. Cinsiyetçi bir dil kullanarak haber yapan basın
kuruluşlarını deşifre edeceğiz.
Bilinsin istiyoruz:
1 Mayıs’tan başlayarak her gün saat
21.00’de sokağa, balkona, pencereye çıkıp bir dakika boyunca düdük öttürecek,
kadın cinayetlerine karşı ses çıkaracağız.
Gürültü yapacağız, rahatsız edeceğiz, hatırlatacağız.
Biz feministler, bu davanın hem şahidi
hem davacısı hem de takipçisiyiz. Bu davanın hem sanıklarından hem de azmettirenlerinden hesap soracağız.
Tüm kadınları sesimizi çoğaltmaya çağırıyoruz…
Sokağa çık, hayır de! Kadın cinayetlerini
engelle!”
feminist
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Dünya kadınları nereye yürüyor? *
DKY kendini feminist bir eylem ağı olarak tanımlıyor. Ancak talepler bölümünde feminist
sözü hiç kullanılmıyor. İnsan kavramının yanında kadın kavramına seyrek olarak başvurulan metinlerde patriyarkal sisteme özel bir vurgu var
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ülkeden 5 binden fazla grubun katıldığı
Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY) organizasyonu 2010 yılında
üçüncü büyük eylemini gerçekleştiriyor. Beş yılda bir 8 Mart ile 17 Ekim
Yoksulluğa Karşı Gün arasında yapılan
eylemlerle dünyanın dört bir yanından
kadınlar arasında köprüler kuruluyor.
DKY, kendini “yoksulluğun ve kadına yönelik şiddetin temelinde yatan
nedenleri yok etmek için çalışan taban
gruplarını ve örgütleri birleştiren, uluslararası feminist eylem hareketi” diye
tanımlıyor. Hükümet dışı kadın örgütleri, kadın-erkek grupların kadın komiteleri, kadın komiteleri olmayan ancak
yürüyüşün örgütlenmesinde koordinasyonu kadınların üstlendiği karma örgütler DKY bileşeni olabiliyor. Katılımcı
gruplar Yürüyüş’ün amacına, hedeﬂerine ve genel eylem planını bağlı kalarak
kendi ülkelerinde eylemleri nasıl örgütleyecekleri konusunda özerkler. Örgütlenmenin önderliğini kadınlar yürütüyor
ama erkeklerin katılımına kapalı değil.
DKY kendine mütteﬁk olarak, bağımsız
kadın örgütlerinin yanı sıra diğer toplumsal hareketleri, öncelikle de yoksulluk karşıtı ve küreselleşme karşıtı grupları, sendikaları görüyor. Türkiye’de
DKY organizasyonunu KESK başlattı.
DKY web sitesinde, Türkiye’ye tıkladığımızda karşımıza www.sendika.org
sitesi çıkıyor.
KESK, 2000 yılında DKY örgütlenmesi için çağrı yaptığında, İstanbul’da
1998’in 8 Mart’ında yaşadığımız sarsıntıyı henüz atlatmamıştık. 1998’de,
başka tartışmalarla da beslenen erkeklierkeksiz miting tartışmaları sonucunda
aynı gün ve saatte iki gösteri yapılmış.
Şişli’de mitingin yapıldığı saatlerde,
tamamına yakınını Kürt kadınların
oluşturduğu kalabalık, Taksim’de polisin saldırısına uğramıştı. Çoğunluğu
HADEP’li olan kadınların uğradığı saldırı, birçoğumuza aynı saatte iki miting
yapma dışında da yollar olabileceğini
düşündürtmüş ve sonraki yıllarda Kürt
kadınlarla buluşmanın koşullarını daha
çok zorlama kararlılığına sahip olmamıza yol açmıştı. Dolayısıyla KESK’in
çağrısı birçoğumuza ilaç gibi geldi. Sendikalardan, HADEP dahil siyasi partiler-
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den kadınlar ve feminist kadın grupları
ortak bir faaliyet yürütmek için kolları
sıvadık. Birçoğumuz Dünya kadınlarının nereye yürüdüğüyle ve yürüyüşün
politik zeminiyle pek ilgilenmedik. 8
Mart mitingi için uluslararası organizasyonun belirlediği “Yoksulluk, Kadına
Yönelik Şiddet ve Savaş” ve bizim eklediğimiz “Irkçılık-Milliyetçilik” temaları üzerinden taleplerimizi oluşturduk.
2000 yılı DKY Türkiye örgütlenmesi,
farklılıkları olan kadınlar arasında yıkılan köprüleri eşit özneler olarak yeniden
kurması dolayısıyla önemliydi. Bu zemini feminizm açısından güçlendirmek
ise sonraki yıllara kalıyordu.
Türkiye’de kadınlar için, kadınlarla
ilgili ve kadınlar tarafından söylenen

içinde ve dışında, kadınların kurtuluşunun kılavuzu feminizmi görünür kılmak
2000li yılların başlarında önemliydi.
Hâlâ öyle.
Bu bağlamda, kendini feminist olarak tanımlasa da; erkek egemenliğine ve
kapitalizme karşı eleştirel bir duyarlılığı
olan kadınları toplamaya çalışan, yoksulluğa ve kadına yönelik şiddete karşı
mücadelede diğer toplumsal hareketlerle ve hatta erkeklerle birlikte iş yapmayı dışlamayan DKY’nin de feminizmi
görünür kılması çok zor. DKY’nin sadece örgütlenme anlayışı ve ittifak politikasında değil, patriyarka, kapitalizm
tahlillerinde ve belirlenen temalarda da
feminizm belirgin olarak hissedilmiyor.
DKY kendini feminist bir eylem ağı

çok söz var. Bu sözleri söyleyenlerin
bir kısmı feministler olmasına rağmen,
bu kalabalık içinde feminizmin görünmezliği, kadınların sözüyle feminizmin
eşitlenmesi ve feminizmin sözlerinin
her yerde, her kesim tarafından radikalliğinden koparılarak kullanılıyor olması
dolayısıyla, kadın hareketi ile feminizm
arasındaki ayrımın ideolojik ve örgütsel
olarak açığa çıkarılması önemli hale geliyor. İhtiyacımız olan, çoğunlukla ortalama sözlerle biraraya gelmek ve kimi
somut talepler için iş yapmanın ötesinde
bir şey. Hayat zaten bu biraraya gelmeleri kaçınılmaz kılıyor. Bu biraradalık

olarak tanımlıyor. Ancak talepler bölümünde feminist sözü hiç kullanılmıyor.
İnsan kavramının yanında kadın kavramına seyrek olarak başvurulan metinlerde patriyarkal sisteme özel bir vurgu var.
Ama bu sistem içinde kadınları ezen erkeklerin iktidar ve çıkarlarından, özel
alan/kamusal alan ikiliğinden hiç söz
edilmiyor. Ev içindeki cinsiyetçi işbölümünü çözecek taleplere de pek rastlanmıyor. Metinlerde neoliberal kapitalizm
ve yoksulluktan bolca söz ediliyor, işçi
sınıfı, patron, sınıfsal sömürü kavramları ise hiç geçmiyor. Yani yoksulluğun ve
kadına yönelik şiddetin yapısal kaynağı

olarak tespit edilen kapitalist ve patriyarkal sistem tarif edilmiyor.
Bütün talepler, patriyarkal ve kapitalist yapının değişmesi perspektiﬁyle değil, politik ve toplumsal yaşamı, piyasanın dayatmalarına tabi kılınmasını sınırlandırma üzerine kuruluyor. “Yoksulluğa
karşı zenginliğin paylaşılması”; kadına
yönelik şiddete karşı ise “kadınların zihinsel ve ﬁziksel bütünlüğüne saygı” isteniyor. DKY’nin hedeﬂeri, 1995 yılının
Eylül ayında Pekin’de yapılan Dünya
Kadın Konferansı’nın, BM üyesi ülkelerin hükümetlerine başta CEDAW olmak
üzere imzalanan uluslararası sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklere uymaları
için zorlayıcı etki yapan Eylem Planı’yla
uyumluluk gösteriyor.
DKY de gözünü hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara dikmişti. Bu nedenle
17 Ekim 2000 tarihinde “Yürüyüş için
2000 iyi neden” başlığıyla dile getirilen 5 milyon kadının dilekçesi/kartı
o zamanki BM Genel Sekreteri Koﬁ
Annan’a iletildi. Yürüyüş kapsamında
IMF ve Dünya Bankası sadece protesto
edilen kuruluşlar olarak değil, taleplerin
iletildiği bir muhatap olarak da yerini
aldı.
2005 yılında kadınlar, 10 Aralık 2004
tarihinde kabul edilen İnsanlık İçin Küresel Kadın Şartı için dünyayı turladılar.
Kadın Şartı eşitlik, özgürlük, dayanışma,
adalet ve barış değerlerine dayandırılarak
oluşturulmuştu. İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi tadında hazırlanan 31 maddelik şartnamenin aşağı yukarı bütün maddeleri, “bütün insanlar”, “her birey” ve
“hiç kimse”, “tüm insanlar” özneleriyle
kuruluyor. Oysa bunlar, egemenlik ve sömürü ilişkilerinin üstünü örten soyut özneler. Küresel Şart “kadınlarla erkekleri,
gezegenin bütün ezilen halklarıyla gruplarını dünyayı dönüştürmek ve toplumsal
yapıları radikal bir biçimde değiştirmek
için bireysel ve kolektif olarak kendi
güçlerini göstermeye çağırıyor.” Küresel

toplumsal hareketler başka bir dünya için
çalışmaya davet ediliyor.
“Eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış,
demokrasi, dayanışma, adalet” değerleri
ve hedeﬂeri bugün her derde deva olarak
dillerden düşürülmüyor. Feminizm açısından da bu kavramlara başvurmadan
yol almak çok güç. Ancak bu kavramların feminizm için anlamlı hale gelmesi,
kadınların ezilme ve sömürülmesini ortadan kaldırmasını hedeﬂeyen bir perspektiﬂe ele alınmalarıyla mümkün. Yani
kadınların özel alanda yaşadıklarını, aileyi, ev içindeki cinsiyetçi işbölümünü,
bedenimiz üzerindeki baskı ve denetimi,
cinselliği yaşama biçimimizi sorgulayıp altüst etmeyi hedeﬂemeyen eşitlik,
özgürlük ve dayanışma taleplerinin, kadınların patriyarkal kapitalizmin sınırları
içinde yaşadıkları özgül ezilme ve sömürülme biçimlerini aşma şansının olmayacağını söylemek yanlış olmaz.
Küresel Kadın Şartı’nın sınırlı sayıda maddesinde kadınların özel alanına
vurgu yapıyor. Bu maddeler ifade edilirken de yine “ev içi karşılıksız emek, görünmeyen emek, erkek şiddeti, erkeklik
suçu, kadın dayanışması…” kavramları
kullanılmayarak feminizmin dilinden kaçınılıyor.
“Kadınlar eş, arkadaş, sevgili, anne ve
işçi olmadan önce tam ehliyetli insanlar
ve yurttaşlardır. Yaşamın ve toplumun sürekliliğinin sağlanması ile ilgili olan tüm
ücretsiz, sözde kadına özgü görevler var-

lerin gündemi içerisinde kaybolup gitmesi gibi, Yürüyüş talepleri arasında da
patriyarka eleştirisi genel talepler içinde görünmez oluyor. DKY’nin bugün
en önemli mütteﬁkleri, Dünya Sosyal
Forumu, Avrupa Sosyal Forumu, Çiftçi
Hareketleri, Gıda, Su, İklim ve Çevre
İnisiyatiﬂeri vb gözüküyor.
Dolayısıyla sadece kadınların değil;
ezilen halklar, sosyal hareketler ve dışlanmışların çıkarları için de belirlenen
mücadele alanlarının 2010’da “ortak
menfaat; barış ve sivilleşme; kadın emeği; kadınlara yönelik şiddet” olarak belirlenmesi tesadüf değil. DKY bu bakış
açısıyla da, örneğin kadın emeği konusundaki hedeﬁni, kadınların ev içindeki
karşılıksız emeğine değinmeden, kadınerkek öznelerle bağlantılı olarak tanımlıyor: “Dünyanın her yerinde kadın ve
erkek bütün işçilerin, herhangi bir ayırımcılığa uğramaksızın, insanca asgari
ücrete, yasal haklarına, sosyal güvenceye
ve eşit ücrete kavuşmasını savunuyoruz.”
Yine birinci ana tema olarak öne sürülen
“ortak menfaat”in içinde kadınlara özel
bir yer verilmemesi de aynı bakış açısının ürünü: “Doğanın ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı mücadele
ediyoruz. Gıda egemenliği ilkesini ve
sağlık, eğitim, içilebilir su ve sanitasyon
hakkını savunuyoruz.”
Sonuç olarak: Gerek Kadın Hareketi
gerekse feminist hareket parçalı hareketler. Ortaklaşılan faaliyetlerin yanı sıra

lık yaratan, değer biçilmesi ve ortaklaştırılması gereken etkinliklerdir.”(Eşitlik
Md 4-5)
“Cinsel şiddet, tecavüz, kadın sünneti, kadına yönelik şiddet, seks ticareti ve
genel olarak insan ticareti kişiye ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak kabul
edilir.” (Adalet/Md.4)
DKY her yeni dönemde, taleplerini
mütteﬁk olarak gördüğü toplumsal hareketleri daha çok gözeterek geliştiriyor.
Bu da sadece feminizmin değil, kadınlara
ilişkin taleplerin de ana temalarda daha
az yer kaplamasına neden oluyor. Tıpkı erkek şiddeti ve patriyarkaya ilişkin
sorunların küreselleşme karşıtı hareket-

her bir grubun-bileşenin anlamlı bulduğu
iş için enerji harcaması çok güzel. Bize
enerjimizi öncelikle patriyarkanın yapısını çözmeye, öznelerini açığa çıkarmaya, toplumsal hareketlerle ittifak kuracak
kadar güçlenecek bir feminist hareketin
oluşma sürecini örmeye; patriyarkal sisteme karşı feminist mücadeleye ve dayanışmaya harcamak daha anlamlı geliyor.
DKY ile bazen işbirliği yaparak kimi çalışmalarına destekçi olmayı sürdürmek
de...
* Bu yazı ‘Sosyalist Feminist Kolektif’in
genel üye toplantısında yapılan tartışmalar ışığında kaleme alındı.
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Erkeklerden alacaklıyız!
Sosyal politikaya feminist bir yaklaşım getirmeye çalıştığımız bu dosyamızda, hareket
noktamızı kadınların içine sıkıştırıldığı ücretli/ücretsiz emek kıskacı oluşturdu. Dosyayı, feminist sosyal hak taleplerinin bu kıskacı gevşetmeyi ve giderek kırmayı hedeﬂemesi gerektiği kabulüyle tasarladık. Dolayısıyla odağımıza, kadınların harcadığı
karşılıksız ev ve bakım emeğini aldık ve dosyamızın başlığı “Erkeklerden Alacaklıyız!”
oldu. Dosyamızdaki yazılar, şu ya da bu şekilde kadınların bakım emeğini mercek altına alıyor ve bu konudaki mevcut politikaları eleştirel bir bakışla değerlendiriyor. Kimi
yazılarda da mevcut sosyal politikaların kadınları mahkûm ettiği soyut eşitlik/farklılık
ikilemi ele alınıyor. Ancak bu dosya sadece bir başlangıç: Önerdiğimiz önlemler daha
çok, kadınları güçlendirmeye ve üzerlerindeki bakım emeği yükünü haﬁﬂetmeye; onların kamusal yaşama katılımlarını ve aile ve evlilik ilişkilerinden bağımsızlaşmalarını
kolaylaştırmaya yönelik. Ayrıca dosyada, erkekleri kamusal yollarla bakım emeğini
paylaşmaya teşvik etme konusunda da kimi öneriler var. Ne var ki hikâye burada
bitmiyor. Erkeklerin kadınlara olan emek ve zaman borçlarının nasıl tahsil edileceği
bütün ağırlığıyla karşımızda duruyor! Önümüzdeki dönemde bu konuyu çeşitli biçimlerde gündeme getirerek daha zengin öneriler geliştirebilmeyi umuyoruz.
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Feminist sosyal hak taleplerinin mantığı üzerine…
Sosyal hak taleplerimizi oluştururken, ayağımızı hem kadınların bugün içinde yaşadıkları
koşullar zeminine basmalıyız, hem de bu koşulları dönüştürmenin yollarını aramalıyız

F

Gülnur Acar Savran

eminist bir sosyal politika anlayışının hareket noktasını, kadınların erkeklerden ve erkek
egemen toplumdan alacaklı oldukları
tespiti oluşturmak zorunda. Kadınların
görünmeyen ve karşılıksız bırakılan
ev emeğini görünür kılmanın pratikteki anlamı ancak, bu karşılıksız emeğin
çeşitli biçimlerde telaﬁsi olabilir. Öte
yandan böyle bir politika, kadınların
içine sıkıştırıldığı ücretli/ücretsiz emek
kıskacının gevşetilmesini ve giderek ortadan kaldırılmasını hedeﬂemeli. Başka türlü söyleyecek olursak, sosyal hak
taleplerimizi oluştururken, ayağımızı
hem kadınların bugün içinde yaşadıkları koşullar zeminine basmalıyız, hem
de bu koşulları dönüştürmenin yollarını
aramalıyız. Kadınların kısa vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasını uzun vadeli
ihtiyaçlarına erişimlerinin araçları haline getirebilmeliyiz.
Bu da ancak, bir yandan kadınların
ev ve aile içindeki konumlarını güçlendirerek onların evliliğe, aileye, erkek şiddetine mâhkum olmamalarının
önünü açacak, diğer yandan ise ücretli
işlere katılımlarını kolaylaştıracak bir
önlemler paketiyle mümkün olabilir.
Hiç kuşku yok ki, bu ikinci ayağı işgücü
piyasasındaki cinsiyet yüklü bölünmeyi
aşındıracak önlemlerle tamamlamak,
ücretli/ücretsiz emek kıskacının gevşetilmesi ve kırılması için kaçınılmazdır.
Ve nihayet, bu iki ayaklı politikaya tüm
anlamını veren, onların olmazsa olmaz
tamamlayıcısı, ev içindeki cinsiyetçi işbölümünü dönüştürmeyi önüne koyan
kimi önlemlerdir. Kısacası, kadınları
özgürleştirecek sosyal hak talepleri,
hem SSGSS çıkana kadar Türkiye’de
hüküm sürmüş olan “himayeci” mantığa karşı kadınlarla erkeklerin eşitlenmesini savunmalı, hem de SSGSS ile birlikte benimsenmiş olan soyut eşitlikçi
söylemi reddetmeli. Bir başka deyişle,
kadınlar için kimi koruyucu önlemleri
savunurken, bu önlemleri her seferinde, kadınların ev dışına çıkmalarının
ve ücretli emeğe katılmalarının önünü
açacak, eşitlikçi mantığa dayalı önlemlerle desteklemek gerekir. Aksi takdirde
ev emeğinin tazmin edilmesine yönelik
talepler, ev kadınlığı rolünün ve kimliğinin sabitlenmesi anlamına gelir.

Öyleyse, tartışmayı kimi talepler
çerçevesinde geliştirerek şimdiye kadar
söylediklerimi somutlaştırmaya çalışayım. Feministler olarak, SSGSS yasasına karşı gerek ücretli çalışan kadınları
gerekse tam zamanlı ev kadınlarını güçlendirecek kimi talepler oluşturmuştuk.
Bunlar, eksenine karşılıksız ev emeğini
yerleştiren ve kadınlar için pozitif ayırımcılık yapılmasını öngören taleplerdi.
Ev kadınlarına yönelik olarak, kocaya
ve babaya bağlı olmayan emeklilik hakkı talebi; ücretli çalışan kadınlar için
ise, “cinsiyete dayalı yıpranma payı ve
düşük primle erken emeklilik” ve “çalışılan her yıl için yüz seksen günlük ﬁili
hizmet zammı” bu türden taleplerdi. Bu
talepler demeti, karşılıksız ev emeğinin
tazmin edilmesini isterken kadınları ev
kadını kimliğine hapsetmemenin bir örneğini oluşturuyordu: Hem tam zamanlı
ev kadınlarının hem de ücretli çalışan
kadınların karşılıksız ev emeğinin tazmin edilmesini istemek, ev işi yapmayı
bir rol ve kimlik çerçevesinde sabitlemeden, emek harcamış olmayı öne çıkarıyordu. Buna karşılık, örneğin tam
zamanlı ev kadınlarının ev emeğinin üc-

retlendirilmesini istemek, kanımca tam
tersine, ev kadınlığı kimliğini sabitleyen
bir politika olurdu.
Ücretli bir işte çalışmayan kadınların güçlendirilmesi ve aile ve evlilikten
bağımsızlaşmalarının önünün açılması
için bunlara ek bazı önlemler düşünmek
mümkün: Örneğin, emeklilik hakkının;
evlenmeden birlikte yaşama seçeneğini de içerecek bir şekilde düzenlenmesi, evliliğe ve boşanmış olma koşuluna
değil yaşa (örneğin 50 yaş) bağlanması,
böylelikle kadınların baba evine mahkum olmalarının da önüne geçilmesi;
mevcut durumda (çocuksuz da olsa)
kusurlu ve “ahlâksız” olmama koşuluna
bağlanan, boşanmış ve yoksul kadınlar
için yoksulluk nafakasının belli bir gelir düzeyi altında, hiçbir koşula bağlı
olmaksızın genelleştirilmesi gibi… Kadınların evlilik ve aileden bağımsızlaşmalarının önünü bir ölçüde açacak bir
başka önlem de, iş aramaya başladıkları
andan itibaren işsizlik ödeneğinden yararlanmalarının sağlanması olabilir.
Bu perspektiﬁn ikinci eksenini oluşturacak, yani kadınların ev dışına çıkmalarını ve ücretsiz emeğe katılmalarını
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kolaylaştıracak önlemler arasında belki
de en başta sayılması gerekenler, parasız ve kaliteli çocuk ve yaşlı bakım merkezleri, yaygın kamusal bakım hizmeti.
Bu türden bir başka örnek ise, özellikle
yaşlılar söz konusu olduğunda, sosyal
hizmet uzmanlarınca, kamu hizmeti olarak evde bakım hizmeti sağlanması talebi olabilir. Yine bu bağlamda, evde yaşlı
ve hasta yakınlarına bakım hizmet veren
kadınlara hiçbir koşula bağlı olmaksızın
maaş bağlanması talebi sayılabilir.
Ne var ki, giderek yaygınlaşan ücretli evde bakım hizmetinin bir kesim
kadın için bir iş imkânı olduğu doğru
olmakla birlikte, bu hizmet biçiminin
çeşitli sakıncaları ve sorunları var. Her
şeyden önce, ücretli ev işçilerinin çalışma, sosyal güvenlik ve ücret koşullarının son derece kötü olduğunu biliyoruz.
Öte yandan, evde bakım hizmeti satın
alan annelerin ve yaşlı yakını kadınların, her zaman, kurumsal bakıma göre
ek bir emek harcamaları gerekiyor: Bakıcı saatlerinin düzenlenmesi, bakıcının
yönlendirilmesi, bakıcının “işvereni”
rolünün yerine getirilmesi hep evdeki kadına düşen sorumluluklar. Ayrıca,
toplu bakım merkezleri, bakım emeğinin daha nitelikli, daha yüksek ücretli
ve sosyal güvenceli bir emek biçimi olmasını mümkün kılacak bir düzenleme.
Kuşkusuz, toplu bakım hizmetini evde
bakıma tercih etmek, bugün evde bakım
hizmetinde çalışan kadınların iş ve ücret
koşullarının düzelmesini talep etmenin
önünde bir engel değil.
Peki bu toplu bakım hizmetini kimden isteyeceğiz? Devlet ve yerel yönetimlerin yanı sıra sermayeden. Devlet
ve yerel yönetimlerden: Çünkü bedava
bakım hizmetine erişim, sadece ücretli çalışanlar için değil, tam zamanlı ev
kadınları için de olanaklı olmalı. Kadınların “doğal” bakıcılar olduğu efsanesi
ancak böyle yıkılabilir. Buna karşılık,
çalışanların cinsiyetinden bağımsız olarak, yani kadın-erkek ayırımı yapılmaksızın, elliden fazla işçi çalıştıran işyerlerine kreş açma zorunluluğu; elliden
az işçi çalıştıran işverenlerin ise yerel
yönetimlerin açtığı merkezlerden yararlanması için her çalışanına parasal destek sağlaması sermayeden istenebilecek
düzenlemelerden bazıları. Bunların ötesinde, çocuk bakım merkezlerinin esnek
çalışma saatlerine uyum gösterecek biçimde daha uzun saatler açık kalması
vb. de yine bu örneklere eklenebilecek
düzenlemeler.
Hiç kuşku yok ki, kadınların ücretli
emeğe katılmaları, bakım hizmetlerinin
yanı sıra işgücü piyasasında da çeşitli
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dönüşümleri gerektirir. Eşdeğer işe eşit
ücret, eğitimde ve işe alınmada pozitif
ayırımcılık, özel/teknik beceri kursları,
güvencesiz esnek çalışmanın ve zorunlu
mesai saatlerinin kaldırılması, kadınerkek bütün çalışanlar için ücret kaybı olmaksızın iş gününün kısaltılması
gibi doğrudan iş yasasını ve istihdamı
ilgilendiren düzenlemelere burada girmeyeceğim. Yine de bu bağlamda vurgulamak istediğim bir nokta var: Son
dönemde regl izni ile
ağır ve tehlikeli işler
tartışmalarında örneklerine tanık olduğumuz
tehditler! Tıpkı yakın
geçmişte, kreş açma
zorunluluğunun işverenlerin kadın işçi almamalarına yol açacağı ileri sürüldüğü gibi,
tekstil sektörünün ağır
ve tehlikeli işler kapsamına alınıp kadınların
bu sektörde ayda beş
günlük regl izni kullanma haklarına sahip
olmalarının da kadın
istihdamını düşüreceği
savunuldu. Bana kalırsa, sözde kadınların istihdamından yana tavır
alarak, soyut eşitlikçi
bir söylemle savrulan
bu tehditler karşısında
savunmacı bir konuma çekilmememiz
gerekiyor. Bu söylem aslında, kadınların kazanılmış haklarına saldırmanın bir
gerekçesini oluşturuyor ve bizi daha da
geri götürecek bir mantığa dayanıyor:
Bu mantığın uzantısı hamilelik, doğum
ve süt izni haklarından da vazgeçmek…2
Oysa bu tehditler karşısında feministler
olarak bir başka talebimiz var: İstihdamda kadınlar için kota getirilmesi!
Gelelim feminist bir sosyal politika
mantığının en kritik eksenine: Bu üçüncü eksende erkeklerin ev içinde ve dışında bakım emeğine katılımını teşvik
edecek önlemler yer alıyor. Her şeyden
önce, kadınların ev içinde ve çalışma
yaşamında güçlenmelerinin ev içindeki
cinsiyetçi işbölümünün aşındırılması
için ilk koşul olduğunu belirtmek gerekiyor: Sosyal güvencelerinin kocaya
bağlı olmaması, şiddet gördüklerinde ya
da boşanma durumunda geçim ve konut
güvenceleri olması, kadınların ev içinde
erkeklerden zaman ve emek talep edebilmelerinde en önemli etken. Ancak
evlerin içindeki bu mücadelenin kamusal teşviklerle desteklenmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. Erkeklerin bakım hiz-

metine katılım konusunda gösterdikleri
direnç göz önüne alındığında, bu bağlamda düşünülebilecek örneklerden ilki,
cinsiyetsiz ebeveyn iznindense, devredilemez ücretli babalık izinleri. Bunun
yanı sıra, kamusal bakım hizmetlerinde
erkek çalışanların istihdamının teşvik
edilmesi ve hizmet alanların bu kurumlarda kararlara ve işlere katılımı, yine
bu bağlamda düşünülebilecek önlemler.
Bunlar, babaları ve yaşlıların erkek ya-

kınlarını bakım emeğine katmanın bir
yolunu oluşturabilir: Örneğin kamusal
bakım hizmeti alan babaların merkezde
verilecek bakım kurslarına ve merkezin
işlerine katılmaları, bedava hizmet almanın bir koşulu haline getirilebilir. Ve
usanmadan tekrar etmemizde yarar olan
bir gerçek: Paylaşılarak yapıldığında
bakım, emek harcamaktan ibaret değildir; kuşaklar arası ilişki ve iletişimdir de
aynı zamanda. Çocuk ve yaşlı bakımının, en azından bir bölümünün, kişiler
arası mahrem ilişkiler bağlamında gerçekleştirilmesi hem kaçınılmaz, hem de
anlamlıdır. Erkekliği ve eril değerleri
sorgular ve eleştirirken, çocuk, hasta ve
yaşlı bakımının erkeklerin insani açıdan
gelişmelerine katkıda bulunacağını göz
ardı etmemeliyiz…
_______________________
1- Bu yazıyı yazarken “kadın emeği
grubu”nda yaptığımız tartışmalardan yararlandığımı belirtmek isterim.
2- Farklı bir çerçeveden benzer bir akıl yürütme için bkz. Fatma Şenden Zırhlı, “‘Her
koyun kendi bacağından asılır’ döneminde
en çok kadınlar eziliyor”, Evrensel, 15 Mart
2010.
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Sosyal politikada kadının yeri

Sosyal koruma sistemimize normatif bir çerçeve sunan bu aile idealine göre, erkekler evi
geçindirmekle yükümlü varsayılmış, bakım ve ev işlerinden sorumlu kadınlar ise geçim için
ailenin erkek üyelerinin insafına terkedilmiştir

T

Azer Kılıç

oplumsal cinsiyet perspektiﬁnden bakıldığında, 1980ler
sosyal politika tarihi açısından da bir dönüm noktası olarak beliriyor. 1980 öncesinde başvurulan politika araçlarında ve bunlara eşlik eden
söylemlerde belli bir çeşitlilik ve yer
yer tutarsızlık görülse de, kadınların
toplumsal ve hukuki konumları açısından dayanılan varsayımlara ve normlara
bakıldığında belli bir epistemik bütünlükten bahsetmek mümkün. 1980lerle
birlikte ise son reform düzenlemelerine
kadar uzanan tedrici bir dönüşüm sürecine girmiş görünüyoruz. Bu yazıda,
genel hatlarıyla, söz konusu iki dönemin
temel değerlerine işaret ediliyor.
Özellikle sosyal güvenlik ve çalışma
hayatına ilişkin yasal düzenlemeler ve
bunlara ilişkin siyasilerin söylemlerine
odaklanıldığında1, 1980’e kadar sosyal
politika alanında hakim olan yaklaşımın
kategorik olarak kadınları paternalist korumaya ve ihsana ihtiyaç duyan, nispeten zayıf ve savunmasız bir grup olarak
temsil ettiği ve onları “muhtaç” olarak
damgaladığı görülmektedir. Düzenlemeler kadınları geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine hapsedip, aileye bağımlılığı ve gerek ev içinde gerekse emek piyasasında cinsiyete dayalı işbölümünü
güçlendirmeye yönelik olmuştur. Sosyal
koruma sistemimize normatif bir çerçeve sunan bu aile idealine göre, erkekler
evi geçindirmekle yükümlü varsayılmış,
bakım ve ev işlerinden sorumlu kadınlar
ise geçim için ailenin erkek üyelerinin
insafına terkedilmiştir.
Böylelikle, tarihsel olarak bir hayli
düşük seyreden kadın istihdam oranları
da göz önünde bulundurulduğunda, kadınların büyük çoğunluğunun sağlık gibi
temel sosyal haklardan ancak ailenin erkek üyelerinin emek piyasasındaki konumları çerçevesinde yararlanabildiğini
görüyoruz. “Aile reisi”nin ölmesi gibi
durumlarda ise dul ve yetim sigortası
gibi araçlarla, kadınlar bir iş edinene ve
özellikle de (tekrar) evlenene kadar devletin paternalist kanatları altına alınır.
Engelli yetimlere aylık bağlama şartlarında görülen cinsiyet açısından ayrımcı
uygulamalar (engellilik durumunda er-

kek çocuklarının koşulsuz şartsız aylıklarının devam etmesi, benzer durumda
olan kız çocuklarının ise evlenmeleri
halinde aylıklarının kesilmesi), kimi
açılardan kadınları kayırıyor gibi görünen bu cinsiyete göre farklı muameleler
refah rejiminin temel varsayımını ifşa
eder: Kadınların geçimi kocalarının/
babalarının/oğullarının sorumluluğudur,
kadınlara yönelik mevcut özel haklar ve
uygulamalar ise bir pozitif ayrımcılıktan
ziyade, söz konusu erkek aile reisinin
formel emek piyasasına katılımı sonucu
elde ettiği sosyal hakkının bir parçası
olarak tahayyül edilir ve/veya ölüm gibi
bir nedenle artık rolünü yerine getirememesinden kaynaklanır. Ancak 1980lerin
ortalarından geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuna
kadar uzanan süreçte, gerek dul-yetim
sigortası gerekse sağlık düzenlemelerinde kadın ve erkekler için aranan şartların ve sağlanan hizmetlerin (ilkinde genellikle artarak, ikincisinde ise azalarak)
eşitlenmeye doğru yönelmesi, hakim
sosyal politika yaklaşımı açısından bu
erkeğin “reisliğindeki” aile modelinden,
geçim konusunda her iki eşin de eşit
sorumluluk üstlendiği bir aile modeline
geçişe işaret ediyor diyebiliriz.
1980 öncesi dönemde çalışan kadınlara ilişkin düzenlemelere ve bunlara
dair meclis tartışmalarına bakıldığında
yine aile odaklı bir yaklaşımın hakim
olduğunu görüyoruz. Kadınların emek
piyasasındaki varlığı geçici varsayılmış,
çalışan kadınlar çeşitli sosyal politika
araçlarıyla emek piyasasından ayrılmaya teşvik edilmiştir. Bu noktada, bugün
hâlâ tartışma konusu olan erken emeklilik 1960larda tasarlanırken, gerekçe
olarak kadınların aile sorumlulukları
vurgulanıp, özellikle de çifte mesainin
kadında yıpranmaya yol açtığı, kadının
biyolojik olarak nispeten “zayıf olduğu”
ve çalışması halinde ev işlerinin aksadığı gibi nedenlerin sıralandığını hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla evlenme
nedeniyle işten çıkılması halinde primlerin geri ödenmesi ve kıdem tazminatı
verilmesi gibi uygulamalara ek olarak,
erken emekliliği aslında kadının eve
dönüşünü destekleyen bir politika aracı
olarak da görmek mümkün. Söz konusu düzenlemelerin, bazı pratik faydala-

rı olmakla birlikte,
(çalışan) kadınların karşılaştıkları
sorunların kaynağına müdahale
etmediğini,
aksine çokça bu sorunlara
kaynakl ı k
eden
gel e neks e l
aile yapısı çerçevesinde tasarlandığını söyleyebiliriz.
Öte yandan yine 1980 sonrası meyledilen eğilimin birer örneği olarak, kadınların sanayide gece çalışmasına yönelik
yasağın kaldırılması ve emeklilik kurallarının cinsler açısından aşamalı olarak
budanarak eşitlenmesine karar verilmesi gibi düzenlemeler, kadınların emek
piyasasından ayrılmasını teşvik eden
eski politika yaklaşımının aksine, katılımlarını destekleyen ya da en azından
bunu onaylayan; ve sağlık alanında yaşananları da hesaba katarsak sosyal haklarını ailedeki konumları yerine emek
piyasasındaki konumları çerçevesinde
düzenleyen bir politika yaklaşımının
güçlenmekte olduğunu söyleyebiliriz.
Bu noktada ne tür bir kadın istihdamının ve yahut alışageldiği üzere, ücretli
ve ücretsiz çalışmadan müteşekkil bir
çifte mesainin teşvik edildiği, bunun değişen refah sistemi ve emek piyasasına
paralel olarak kadınların sosyal hakları
ve toplumsal konumları açısından ne
gibi anlamlara geldiği ise ayrı bir yazının konusu.2
____________________
1- Bu yazıda değinilen tarihsel kaynaklar ve
yapılan değerlendirmeler önceki bir çalışmaya dayanıyor, bkz. Kılıç (2008) “Continuity and Change in Social Policy Approaches toward Women,” New Perspectives on
Turkey, 38, 135-58.
2- Bu meseleye şurada biraz değiniyorum:
Kılıç (2008), “Toplumsal Cinsiyet Gözüyle
Sosyal Politika Reformu,” Toplum ve Hekim, 23, 5, 396-400.
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Ya baba, ya koca…

Başka çıkış yok! (mu?)
Ev içi emeğin görünmezliği ve değişim değerinin olmayışı ve baba ya da koca (ve hatta
erkek kardeşler) tarafından bu emeğe el konulmasının sonucunda, şimdilerde çok dillendirilen “mezarda emeklilik”, kadınlar için ezelden beri var olan acı bir gerçekliktir
Tuğba Özay Baki

“G

özünüz aydın, bir kızınız
oldu!” ile başlayıp her
kültürün kendi meşrebince devam eden ilk sevgi sözcükleri
bile, biz kadınlar için, geleceğimizin ne
mene bir yaşam olacağının habercisidir
aslında. “Benim kızım büyüyecek, bize
bakacak…”, “Kızım büyüsün babasına
kahve yapacak…”, “Benim kızım anne
olacak, çocuklarına bakacak…”, “Aaaa
abla oldun artık, annen yemek yaparken kardeşinle ilgilen bakayım!”
ile başlayan görevlendirmeler, zaman ilerledikçe “Ağabeyinin gömleklerini ütüledin mi?”, “Dedenin
ilaçlarını içirmeyi unutma!”, “Okul
ödevlerini çabuk bitir ve mutfakta
annene yardım et!” vb. kâh komut,
kâh rica şeklinde devam eder…
Kimimiz hiç okula gitmeden,
kimimiz okuma yazmayı öğrenir
öğrenmez, kimimiz eğitimimiz devam ederken ev içi işleri sahiplenip,
ilâveten emek piyasasına da adım
atarız. Ardından “evlilik” gelip, üstüne “annelik” eşiğini de atladık mı,
ister sadece ev kadını, ister tarım işçisi, ister vasıfsız işçi, ister eğitimli
meslek sahibi kadınlardan olalım,
el konulan emeğimiz, bedenimiz
ve kimliğimizde sadece sahip(ler)
değişmiştir. Kadınların -doğal olarak- sahip olmaları gereken hakları,
toplumsal cinsiyetin biçtiği roller
üzerinden tanımlandığı için patriyarkal sistemde “hak aramak”, iğneyle kuyu kazmak gibidir.
Aile kurumunun tariﬂenmesi,
kamusal alanda emeğini satarak evin
geçimini sağlayan (para getiren) erkek
ve ev işleri ile bakım işlerini üstlenen
kadın şeklinde olunca, sosyal güvenlik
sistemleri de kadınları (ve çocukları)
erkeklerin bakmakla yükümlü oldukları
aile bireyleri konumuna yerleştirmiştir.
Böylece kadınlar, her türlü sosyal haklar bağlamında evlenmeden önce babaya, evlendikten sonra kocaya bağımlı
kılınmışlardır. Öte yandan, ev içi emeğin görünmezliği ve değişim değerinin
olmayışı ve baba ya da koca (ve hatta
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erkek kardeşler) tarafından bu emeğe
el konulmasının sonucunda, şimdilerde
çok dillendirilen “mezarda emeklilik”,
kadınlar için ezelden beri var olan acı bir
gerçekliktir. Son yıllarda sosyal politikalarda kadın-erkek eşitlenmesi yönünde yapılan değişiklikler ise, daha önce
var olan kadın haklarının birçoğunu ya
daraltmış ya da tamamen kaldırmıştır.
Genelde hal böyle iken, özelde boşanmış/bekâr kadınlar için durum daha
da endişe vericidir: “Birçok boşanmış

veya boşanmak üzere olan kadın (ayrıca da dul kalanlar) emek piyasasına feci
koşullarda girerler. Vasıfsız, deneyimsiz,
kıdemsizdirler. En az ücret verilen işlere
mahkûm olurlar.(…) Nafaka miktarının
belirlenmesinde kadının çocuklara bakmak için harcadığı zaman ve emek hiçbir zaman dikkate alınmaz. (…) Nesnel
olarak “çocuğun menfaati” annesinin
giderek fakirleşmesine, babasının giderek zenginleşmesine katkıda bulunur.
(…) Bundan şu iki sonuç çıkarılabilir:
- Kadının evliyken olduğu gibi boşan-

dıktan sonra da çocukları maddi karşılık
beklemeden büyüteceği ve büyütmek
zorunda olduğu kabul edilmiştir. Koca
bu görevden, evlilikte olduğu gibi muaf
tutulmuştur. — Üstüne üstlük, evlilik sırasında her iki taraf ya da sadece koca
tarafından yüklenilen mali sorumluluk
tamamen (ya da hemen hemen tamamen) kadına bırakılmıştır.”1
Çoğunlukla enformel ve/veya düşük
ücretle, güvencesiz ve esnek çalışma
koşulları, boşanmış kadınları maddi olarak kaldırılması ağır bir yükün altına
sokarken, patriyarkal sistemin işaret
ettiği çözümler ya yeniden evlenmek, ya da “baba evi”ne sığınmak
olmaktadır. Boşanmış/ bekâr kadınlar üzerindeki bu ağır yükün (ve getirdiği baskının) haﬁﬂetilmesi için
sosyal politikalarda, kadınlar lehine
daha gerçekçi düzenlemelerin yapılması gerekmektedir:
Kadınların barınma ihtiyaçları
için lojman, ücretsiz veya düşük kiralı konut tahsisi; boşanma halinde
annede kalan çocuklar için, çocuğun
bakım emeğinin de gözetilerek nafaka tayin edilmesi ve ücretsiz kreş
ve bakım evleri hizmetlerinin verilmesi; bakmak zorunda kaldığı yaşlı,
engelli, hastaya evde bakım karşılığı ücret için birinci derece yakın koşulunun kalkması, sosyal hizmet uzmanları gözetiminde ücretsiz toplu
bakım merkezlerinden hizmet alınması; sağlık hizmetlerinde, kadınların düzenli ve periyodik yaptırmaları gereken -özellikle üreme organları
ve meme- kontrollerinin, muayene,
tahlil ve radyolojik tetkiklerinin ücretsiz olması; ulaşım hizmetlerinde ve
su, elektrik vb. yaşamsal gereksinimler için ücretsiz ve/veya indirimli tarife
uygulaması, kadınların, baba evi-koca
evi-baba evi kıskacından kurtulmalarını
sağlamanın yanı sıra, aileden bağımsız
özgürleşmelerinin kapısını aralayacak
önemli adımlardır.
_____________________
1- Christine Delphy, Baş Düşman Patriyarkanın Ekonomi Politiği, Saf Yayıncılık
1999,s.86.
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AKP’nin sağlık reformu:

Eşitlik vaadinin ardındaki yeni eşitsizlikler
Erkek egemenliğinin aşındırılması ve kadınların güçlendirilmesi, sağlık hakkının genel
adalet, eşitlik ilkelerine “bakım” boyutunun eklenmesiyle ve feministlerin taleplerinin sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesine dahil edilmesiyle mümkün olabilir

A

Asena Günal

KP hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılından beri herhalde
en çok değişiklik yaptığı alanlardan biri sağlık. Bu değişikliklerin yaldızlı yüzünde, insanların gündelik hayatındaki kimi iyileştirmeler var: Yeşil
kartın ilacı kapsaması, SSK’lıların ilaçlarını istedikleri eczaneden alabilmeleri,
SSK ve ES mensuplarının özel sektörden hizmet alımlarının yaygınlaşması,
güvencesi olan herkesin doğrudan üniversite hastanelerine gidebilmesi, mecburi hizmet ve şimdi de tam gün uygulamasıyla hizmet sunumunun artması, bu
yaldızlı yüze örnekler. Oysa, bütün diğer
düzenlemelerle birlikte AKP’nin sağlıkta dönüşüm paketi, sağlığın piyasalaştırılma programının bir parçası. İlk ortaya
çıkışında AKP’nin artı hanesine yazılan
kimi uygulamaların yaldızlı yüzü giderek kazındı. Örneğin yeşil kartın yaygın
dağıtımı ve ilaçların ücretsiz verilmesi
uygulaması sonrası bugün, yaklaşık 7
milyon kişinin yeşil kartı bloke edildi,
ilaç alımında ve muayenede katkı payı
ödeme koşulu getirildi ve kart alabilmek
zorlaştı. SGK mensuplarının özel hastanelerden yararlanması, 15 lira muayene
katkı payı ücreti ve tedavi ücretlerinde
yüzde 70’e varan katkı paylarıyla imkansız hale getirildi.
AKP’nin eşitleme adına yaptığı değişikliklerin bir kısmı –bilhassa özel
sektörün alanının genişlemesi1– ve uygulamayı tasarladığı prim ve katkı payı
ödenmesinin, hastanelerin kendi bütçelerinden sorumlu özerk birimler haline
dönüşmesinin ve aile hekimliğinin, herkes aynı sosyal güvenlik çatısı altında
olsa dahi sınıfsal ve bölgesel hiyerarşileri güçlendireceğini öngörmek zor
değil. Mesela prim sistemi, mevcut hiyerarşileri ortadan kaldırırken yenilerini
yaratacak. Genel Sağlık Sigortası, asgari ücretin üçte birinden az geliri olanlar
haricindeki herkesten prim toplanmasını
öngörüyor. Yani aylık geliri 192 TL’den
fazla olan herkes GSS primi ödemek zorunda kalacak. Prim sisteminin, Türkiye
gibi, insanların yarısının formel istihdam içerisinde bulunmadığı ülkelerde

işlemesi imkansız.
Bunu, Bağ-Kur’un
şu anki halinden
çıkarmak
mümkün. Gelirleri düzenli olmadığı için
Bağ-Kur ’luların
yarıdan fazlasının
prim borcu var ve
sağlık
hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Yeni sistem, primini kendi
ödeyenler ile primi
devlet tarafından
ödenenler arasında
yeni bir hiyerarşi
yaratacak. İkinci
gruptakilerin, en
temel vatandaşlık hakkı olan sağlık hizmetinden yararlanmak için yoksulluklarını ispat etmeleri gerekecek.
Herkese eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz
sağlık hakkı mutlaka sağlanmalı. Erkek
egemenliğinin aşındırılması ve kadınların güçlendirilmesi, sağlık hakkının genel adalet, eşitlik ilkelerine “bakım” boyutunun eklenmesiyle ve feministlerin
taleplerinin sağlık hizmetlerinin örgütlenmesine dahil edilmesiyle mümkün
olabilir. Örneğin cinsel sağlık ve üreme
sağlığının birçok yönü ya da kadına yönelik şiddet, hastalık sınıﬂamasına dahi
girmiyor. Sağlık politikalarına, kadınların farklılığını yok saymadan ve kadın
erkek eşitliğine giden yolu kısaltacak
şekilde, kadınlar lehine olumlu ayrımcılık ilkesiyle yaklaşmak gerekir. Mesela, birinci basamak sağlık hizmetlerinin
güçlendirilmesi, doğrudan ana-çocuk
sağlığı alanında bir düzelme getirir. Türkiye, bu alanda, kendi gelir grubundaki
ülkelerden çok kötü durumda. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı’nın yayınladığı son İnsani Gelişme Endeksi’nde
Türkiye’yi, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu halde 182 ülke arasında
79. sıraya yerleştiren2 etkenlerden bir
kısmı da bununla ilgilidir: Türkiye’de
bebek ölüm oranı hâlâ çok yüksek: binde
17. Keza anne ölüm oranı da, yüz binde
19,4. Aşılama oranları, yüzde 90’ın üstüne yeni çıktı. Aynı şekilde, sağlık per-

soneli yardımıyla yapılan doğumların
oranı da çok düşük. Bu göstergeleri değerlendirirken bölgesel eşitsizlikleri de
muhakkak dikkate almak gerekir.
Devlet, temel sağlık hizmetlerinde vermesi gereken hizmeti veremeyip
sağlık alanından geri çekilirse bundan
en çok kadınlar etkilenir. Ailedeki hastaların bütün bakım yükü onların üstüne kalacak ve kendileri sağlık hizmetlerinden daha az yararlanacaklar. Prim
sisteminde ısrar, kadınların babaları ve
kocaları üzerinden sağlık güvencesine
sahip olmalarında ısrar etmek anlamına
gelir. Türkiye gibi, kadınların işgücüne katılımının yüzde 25 gibi çok düşük
oranlarda seyrettiği ülkelerde sosyal güvenliğin prim üzerinden kurulması, kadınların bağımlılıklarını pekiştirir. Primi
devlet tarafından ödenecek kadar yoksul
olmayanlar borçlanıp hizmetten yararlanamadıklarında, tıpkı ayakta tedavi ve
ilacın karşılanmadığı zaman yeşil kartlıların yaptığı gibi, hastalıkları ile kendileri baş etmeye çalışacaklar; bunun da
hem doğrudan hasta olarak hem de hastalara bakmakla yükümlü kişiler olarak
kadınları mağdur edeceği açık.
_____________________
1- Özel sektörün alanının genişlemesi, istisnasız olarak, maliyetleri de eşitsizlikleri de
artırmıştır.
2http://hdr.undp.org/en/reports/global/
hdr2009/chapters/
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Her türlü eşitsizliği görmek adına...
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Anadilde eğitim hakkının verildiği durumda, kadınlar istiyorlarsa Türkçe kursuna katılabilmeli, istemediklerinde de çok dilli devlet hizmetleriyle, toplumsal hayatta karşılaşacakları
sorunların önüne geçilmeli
Özlem Kaya

“K

adınlar” olarak kurulabilecek yekpare bir kimliğin
imkânsızlığı, kadınlar için
sosyal politika taleplerinin de çeşitlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
Türkiye özelinde bu özellikle Kürt kadınların Kürt kimlikleri dolayımıyla
yaşadıkları özgüllükleri görmekten ve
yine bu dolayımla açığa çıkan sorunları aşma hedeﬁni benimsemekten geçiyor. Ancak bu talepleri oluşturmanın
bir ayağı da, şimdiye kadar uygulanmış olan ve uygulanmaya devam eden
devlet politikalarının cinsiyetçi ve ırkçı
yanlarını görmek. Zira kadınlara yönelik politikaların sınırı devletin Kürt politikası tarafından belirleniyor.
Bunların arasında ilk akla gelen, GAP
İdaresi tarafından 1995 yılında kurulan
Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nin
yürüttüğü politikalar. Açıldıkları dönemde feministler arasında da sıkça
tartışılan bu merkezlerle ve sonrasında
farklı alanlarda uygulanan devlet politikalarıyla ilgili en büyük tartışmalar,
doğum kontrolü ve dil konusunda yaşandı. Bunlardan ilki, kadın bedeni üzerindeki devlet denetiminin en belirgin
şekillerinden biriydi. Kadınlara yönelik
doğum kontrol yöntemi eğitimleri ve
ücretsiz kısırlaştırmalar bu politikaların en temel unsurlarıydı. Bu politikalar
sadece devletin kendi kurumları aracılığıyla değil, sivil toplum kurumları aracılığıyla da sürdürüldü. 2000li yılların
başlarında Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği kanalıyla yürütülen bir Dünya
Bankası projesinde, çocuklara eğitim
yardımı, kadınların yumurtalık tüplerinin bağlanması şartıyla yapılıyordu.
Tabii ki, kadınlara yönelik doğum kontrolü bilgileri ve olanakları kolay ulaşılır
ve ücretsiz olmalı. Ancak, kadınların
doğurganlıkları ve cinsellikleri, uygulanan sağlık, nüfus ve kalkınma programlarının bir aracı haline geldiğinde,
kadınların kendi bedenlerini denetleme
hakkı ortadan kalkmış oluyor.
Ayrıca, tam da bu noktada, üzerinde
en çok tartışma dönen diğer konu olan
anadil konusunun önemi ortaya çıkıyor.
Zira bu hakkın kadınların elinden alınması dil sorunu nedeniyle uygulamada
daha da kolaylaşabiliyor. Hastanelerde
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Kürt kadınları anadilde eğitim hakkı için uzun yıllardır mücadele ediyor

Türkçe bilmeyen kadınlara imzalatılan
onay belgeleriyle, kadınların hakları
“kendi rızalarıyla”, “güvenilir ellere”
devrediliyor. Bütün bu politikaların
yanında, Başbakan kadınlara “en az üç
çocuk” derken, aslında muhatabının da
Türk kadınları ve onların sayesinde çoğalacak Türk soyu olduğu iyice açığa
çıkıyor. Türk ulusunun devamı anlayışıyla devam eden bu politikalara karşı
Kürt erkekler de kadınlara daha fazla
çocuk doğurmalarını öğütleyebiliyor ya
da bu politikalara karşı olmak gerektiği
düşüncesinin yarattığı dirençle, kadınlar kendileri daha çok çocuk yapmaya
yöneliyor.
Kadınların soyun yeniden üretimindeki bu önemli konumu, ideolojik yeniden üretimle de birleşiyor. Kadınların
her yerde geçerli olan ulusal kimliği
aktarma misyonu, özellikle de ulusal
özelliklerini koruyabilecek kurumlardan yoksun olan Kürtler için daha da
önemli hale geliyor. Ulus inşası ve devamlılığında çok önemli bir yeri olan
anadil, en çok da kadınlar üzerinden devam ettirilebiliyor. Zorunlu Türkçe eğitimiyle devlet tarafından engellenmeye
çalışılan bu durum, kadının eğitim hakkına birincil önem atfetmeyen Kürt erkekleri tarafından da bir başka yönden
pekiştiriliyor. İşte bu nedenle, özellikle
Kürt illerindeki kız çocuklarına yönelik
olarak yürütülen “Haydi Kızlar Okula”,

“Kardelenler”, “şartlı nakit transferleri”
gibi politikalara yönelik sözümüzü, bütün bunları dikkate alarak kurmalıyız.
Kadınların eğitim hakkını savunmak,
anadilde eğitim hakkını savunmaktan
ayrı düşünülemez. Burada amaç, kadınların Türkçe öğrenmelerini engellemek değil. Özellikle de uzun yıllardır
birlikte yaşayan halkların birbirlerinin
dillerini ve kültürlerini öğrenmelerinin
bu toprakları daha yaşanılır hale getireceği kesin. Ancak bunun, dil üzerinden
süren politikaların iki ayağı olan Kürt
dilini yok sayma ve zorunlu Türkçe öğretme baskılarının görmezden gelinerek
savunulması da son derece problemli.
Anadilde eğitim hakkının verildiği
durumda, kadınlar istiyorlarsa Türkçe
kursuna katılabilmeli, istemediklerinde
de çok dilli devlet hizmetleriyle, toplumsal hayatta karşılaşacakları sorunların önüne geçilmeli. Mevcut durumda,
özellikle de göç eden kadınların, kendi
dillerini konuşamadıkları bir toplumsal
hayata katılmalarının önündeki engel,
onları daha da dışlıyor.
Son yapılan araştırmalar göçün kadınlaşması olgusunu açık ediyor. Göç
edenlerin yüzde 80’ini kadınlar oluşturuyor. Zorunlu göçün varlığı şüphe
götürmezken, yoksulluk ve hizmetlere
ulaşamama sorunları nedeniyle yapılan
göçün de “zorunlu” olduğu gerçeğini
görmek gerek. Yoğun göç alan bölge-
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lerdeki mevsimlik işçilerin büyük çoğunluğu Kürt kadınlar. Araştırmaların
ortaya çıkardığı bir diğer sonuç, mevsimlik işçi dört hamile kadından birinin sağlıksız koşullarda doğum yaptığı
ve kayıt dışı anne ölümlerinin arttığı.
Mevsimlik ve güvencesiz çalışmanın
önünün alınması da bu noktada çok
önemli.
Son olarak, Kürt illerine yönelik politikaların, insan hakkı olarak tanımlanan eğitim, sağlık ve barınma hakkının
devlet eliyle karşılanması değil de “yardım” politikaları şeklinde olması da
dikkat çekici. Böyle olunca, yukarıda
da örnekleri sıralanan kadınlara yönelik
kampanyalar, sorunun çözümüne katkı
sunmak bir yana, konunun politik arka
planını gizleyen “Doğu’nun geri kalmışlığına çözüm arayan Batı” anlayışını besliyor ve Kürt kadınlarının kendi
taleplerini daha da görünmez kılıyor.
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AKP’nin kadınlara yönelik “sosyal politika”sı
AKP, kadınların karşılıksız ev emeğini görmezden gelen
SSGSS yasasıyla onların erken emeklilik, babaya bağlı
sağlık güvencesi gibi haklarını geri alırken; bir yandan da
yasanın kapsamının sadece ücretli çalışan ve prim ödeyebilenlerle sınırlı olması, tam zamanlı ev kadınlarını, ev eksenli, ev ve bakım hizmetlerinde, tarımda, genelevlerde çalışan
kadınları her tür sosyal güvenceden yoksun bıraktı.
Ama AKP yine de “kadınlar için” söylemini sürdürüyor.
Çünkü kadınlar için tasarladığı pek çok şey var: Her şeyden önce, hem bu yasanın, hem de ücretli çalışan kadınların
kreş hakkını ellerinden alan istihdam paketinin kadınları
mahkûm ettiği evlilik ve aile merkezli muhafazakâr anlayışın korunması ve yeniden üretilmesi var. Ayrıca, SSGSS
yasası başta olmak üzere, kapitalizmin çalışanlara saldırılarıyla ürettiği yoksulluğun “sürdürülebilir” kılınması görevi
var. Kadın girişimciliğinin, kadınlara mikro-kredi vaatleri-

nin dillerden düşürülmediği bu dönemde, ailenin bakımının
yanı sıra geçiminin sağlanması işi de kadınlara yükleniyor.
AKP muhafazakâr liberalizmin, piyasa değerleriyle geleneksel değerleri birleştiren ikili söyleminden sonuna kadar
yararlanıyor: Bir yandan kadın emeği enformel koşullarda
metalaştırılır ve sermaye birikim sürecine dahil edilirken,
öbür yandan da kadınların ücretli çalışma koşulları aile eksenli olarak yeniden tanımlanıyor. Üstelik mikro-kredilerle
evlerde ya da akraba/komşu /mahalle atölyelerinde üretilen
“kadın emeği ürünleri”, STK’lar aracılığıyla, piyasaya genellikle piyasa değerlerinin altında sürülüyor. Kadınların
özgürleşmesinin bir aracı olarak sunulan mikro-krediler,
sanıldığı gibi kadınları patriyarkanın ve cinsiyetçi işbölümünün kıskacından kurtarmak bir yana, mevcut toplumsal
cinsiyet kalıpları içinde onlar üzerindeki zaman baskısını ve
iş yükünü artırıyor.
Mikro kredilerin yetmediği
yerde, kadınların aileleriyle
birlikte içine itildiği yoksunluk
ve yoksulluk koşullarını AKP
bu kez “sadaka” politikasıyla
telaﬁ etmeye çalışıyor. Geleneksel sosyal dayanışma bağları, yani kadınların tahakküm
altında tutulduğu dinsel ya da
seküler cemaat ve topluluklar
dolayımıyla sürdürülen bu politika ise, onları ahlak, gelenek
ve aile değerleriyle kıskıvrak
yakalıyor.
AKP’nin “kadınlar için”, projeler, STK’lar, mikro-krediler
ve sadakalarla, sosyal politika
adına sundukları bundan fazla
değil.
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Çocuk bakımı ve annelik
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Zaten erkekler eş seçerken öğretmen olunca daha bir memnun oluyorlar… Yarım gün çalışırsın çocuğuna daha iyi bakarsın, diyorlar

K

Firdevs Hoser

adının görünmeyen emeğinin
somutlandığı alanlardan birisi
de çocuk bakımı. Çocuk bakımı
deyince, nedense aklımıza önce anne,
sonra anneanne, babaanne, hala, teyze,
kadın bakıcı… gelir. Biz de kadınlara soralım, değişik işkollarında çalışan
üç kadınla söyleşelim dedik. Ama son
anda, tekstil çalışanı arkadaşımız gelemedi. Çünkü tatil gününde patronu aramış ve mesaiye gelmesini söylemişti.
Sadece bu bilgi bile, bize, tekstil çalışanı bir kadının çalışma koşullarıyla ilgili
iyi bir ipucu verdi. Ve çocuğunu hangi
koşullarda büyüttüğünü bilmek için müneccim olmak gerekmiyor diye düşündük. Söyleşi yaptığımız diğer kadınlardan Özlem eğitim, Birgül ise belediye
çalışanı. Söyleştik, dertleştik, çocuk bakımı deyince akıllara sadece kadınların
gelmediği bir dünyayı düşledik…
Firdevs: Anne-babaların, dedelerin,
ninelerin, yakın akrabaların çocuklara
bakması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Birgül: Benim öyle bir olanağım
olmadı, yaşamadığım, bilmediğim bir
olay… Keşke evde bir annem, kayınvalidem olsaydı, baksaydı, diye düşündüm zaman zaman. Bir yaşına kadar ben
baktım, bir yaşından sonra eve yaşlı bir
teyze aldım, o da baktı, sevgiyle baktı.
Hani onun yerine koyabileceğim birisi
olsun isterdim.
F.: Nasıl bir artısı olacaktı senin için
annen veya kayınvalidenin olmasının?
Nasıl hissedecektin kendini o zaman?
B.: Çocuğumu daha güvende hissedecektim; nasıl temizlik, yemek falan
yapıyor, benim için önemli değil; davranışı benim için önemli, sevgi verebilmesi. Teyze de sevgi verdi zaten.
F.: Yani annelerin yerine geçti?
B.: Öyle düşünmedim, ama yüzde
elli onların yerine geçti.
F.: Özlem sen ne düşünüyorsun bu
konuda?
Özlem: Bebeğim doğduğunda bakacak kişi sorunu bizi dokuz ay boyunca
düşündürdü. Kayınvalidem vardı ama
bakacak durumda değildi, hastaydı. Annem bakabileceğini söyledi ve biz henüz
bebek on günlükken annemin yakınlarında bir yere taşınmak zorunda kaldık.
İki yaşına kadar da annem baktı. Ama
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ben, belli bir yaştan sonra insanların
torun da olsa böyle
bir yükün altına girmemesi gerektiğini
düşünüyorum; dinlenmesi gerektiği bir
zamanda veya başka
işler yapması gerektiği zamanda niye
benim
çocuğumla
meşgul olsun yorulsun, zamanını onla
harcasın,
kendine
harcaması varken?
Ama mecburiyetten
annem baktı.
F.: Annenin bakması senin için de bir
artı mıydı?
Ö.: Tabii benim
için avantajdı. Önce
yakınına
taşındım
sonra üst kata taşındım. Bu hayatımı
çok
kolaylaştırdı,
çünkü diğerinde, sabahları işe gitmeden
önce kızımı anneme götürmek zorunda
kalıyordum. Ya da çok zor durumda kaldığımda annem geliyordu. Aynı binaya
taşındıktan sonra, annem uyanıp kızımın yanına gelmeye başladı. Onun dışında güvenilirlik de var artı olarak.
F.: Son zamanlarda ebeveyn izninden bahsediliyor. Babalar da izin kullansın deniyor. Kadınların, en azından
bazı kadınların böyle talepleri var. Siz
bu konuda ne düşünüyorsunuz?
B.: Ben, izin kullansalar da düzgün
bakacaklarını zannetmiyorum. Bilmiyorum, yani bir işle ilgilenirler… On
beş-yirmi dakikalık bir ilgiden sonra
bıkıyorlar. Bizim gibi bakacaklarına
inanmıyorum. Tamam izin verilsin ama
gerçekten bakacaklarsa, kadın çalışsın o
baksın...
F.: Niye inanmıyorsun?
B.: Çünkü yapı ile alakalı bir şey.
Gerçi kendi eşime göre değerlendiriyorum ama eşimin daha fazla sabredeceğine bir inancım yok.
Ö.: Bakabilir, bakmalı da. Şimdi
okullarda biz meslek grubu olarak daha
avantajlı görünüyoruz yarım gün çalıştığımız için. Zaten erkekler eş seçerken,
öğretmen olunca daha bir memnun oluyorlar. Yarım gün çalışırsın çocuğuna

daha iyi bakarsın, diyorlar. Ama hamile
olan arkadaşlarıma bakıyorum da, kadınlar çocuğun bakımından ne zaman
hamile kalacağına kadar her şeyi izin
günlerine göre ayarlamak zorunda kalıyorlar. Okulumda, yeni doğum yapmış
ve yapacak olan arkadaşlar var, onların
telaşlarına bakıyorum; bir de eşi yeni
doğum yapmış erkek arkadaşlar var,
onların telaşlarına bakıyorum; hiç aynı
telaş içinde değiller, onlar hayatlarını
planlamak için hiç böyle bir telaşa girmiş değiller. Dolayısıyla ben ebeveyn
izninin olması gerektiğini, babanın da
anne kadar sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Yapabilir, yapar.
B.: Sizin gibi bakacaksa...
F.: Sizin gibi bakmak nasıl bir şey?
Yani kadınlar gibi?
B.: Ben galiba biraz fazla koruyucu
mu davranıyorum, ne bileyim ben? Mesela çocuğum okuldayken, ne yapıyor,
yemek yedi mi, bu gibi şeyler düşünüyorum.
F.: Peki baba da bu gibi şeyleri düşünemez mi?
B.: O da düşünür de, herhalde biraz
tarif edemediğim bir şey. Yani tamam
baksın, zorunlu olduğunda bakacak tabii ki. Ama benim kadar bakacağını sanmıyorum.
F.: Zorunlu olduğu zaman mı baka-
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cak sadece?
B.: Bakıyor zaten.. Eşim her konuda
yardımcı oldu bana; ben uykusuz kaldıysam o da kaldı, çocuk ağladıysa o benim
başımda durdu. Doktora beraber götürdük, aşılarını beraber takip ettik, her şeyini beraber yaptık. Yani ben çocuğuma
bakmaktan bir rahatsızlık duymuyorum,
gitsin başımdan demiyorum.

Ben, izin kullansalar
da (erkeklerin)
düzgün bakacaklarını
zannetmiyorum. Bilmiyorum,
yani bir işle ilgilenirler…
on beş-yirmi dakikalık bir
ilgiden sonra bıkıyorlar
F.: Açmak istiyorum bu konuyu:
Yani Birgül sen çocuğu bakma işini kendi işin olarak mı düşünüyorsun?
B.: Yok kendi işim olarak düşünmüyorum. Bir anne olarak bakıyorum.
Kadının bakış açısı mı desem ya da gelenek mi desem… Bunu öyle düşünün.
Bakabilir, çocuğuna bakan babalar var,
annesiz çocuklar var.
F.: Yani anneler baktığında çocuklar
için daha iyi mi olacak diyorsun?
B.:Yok, öyle bir şey yok ama, baba
anne kadar iyi bakacaksa bakabilir, bir
sorun yok.
F.: Çocuğunu büyütürken; ben iyi bir
anne olamadım, bir şeyler eksik kaldı,
şunları yapsaydım daha iyi olurdu gibi
suçluluk duyguları yaşadın mı?
Ö.: Yaşamadım çünkü ben biraz rahat bir anneyim; kolay güveniyorum
insanlara. İnsanların da bana bu konuda güvendiğini düşünüyorum. Çünkü
öğretmenlikten önce bebek hemşireliği
yapmıştım; bu konuda kendime güveniyordum. Ama hiç kimseye güvenmeyen
bir tavrım olmadığından herkese emanet edebiliyordum. Bebekken suçluluk
duygum ya da pişmanlığım olmadı hiç.
Çünkü eksik bıraktığım bir şeyi olmadı
bakımı konusunda. Ama şimdi dışarıda
daha fazla zaman geçiriyorum. Siyasetle ilgileniyorum, sendikada yöneticilik
yapıyorum derken, şimdi acaba çocuğuma fazla zaman ayıramıyor muyum,
sınava hazırlanıyor derslerinde yardımcı olamıyor muyum diye zaman zaman
düşünüyorum. İleride nasıl bir şeyle
karşılaşırım acaba? Başarısız olursa
bunda benim katkım var mı, diye düşünüyorum.
B.: Ben de zaten bir yıl ücretsiz izin
alıp baktım, emzirdim. Bir yıl sonra evdeki teyze geldi. Ve iki yıl baktı. Onla
ilgili bir pişmanlığım yok. Sosyal bir

çocuk olmasını sağladı. Ama bir süre
sonra çocuğun şivesi falan değişti; bu
yüzden kreşe vermek zorunda kaldık.
F.: Benim bildiğim, belediyelerde
kreşler var.
B.: Yoktu. Ben Esenyurt Belediyesinde çalışıyorum. Şimdi biliyorsunuz
politikacılar belli bir dönem sözleşme
yapıyor, o sözleşmeler gazetede falan çıkıyor, uymuyorlar sonra. Bir yıl kreşten
yararlandım ben. Yeni yönetim gelince
sözleşmeyi iptal etti. Şimdi belediyenin
kreşi var ama çocuğumu oraya göndermek istemedim, çok kalabalık olduğu
için. Ben de özel kreşe gönderdim. Bir
yıl boyunca belediye bizim kreş paramızı ödedi. Sonra bıraktılar. AK parti döneminde belediye kreşler açtı, ama parasız gidiyorsun diye bir şey yok; sadece
diğer kreşlerden daha ucuz.
Ö.: Ben okullarda kreş olmadığı için
kreşe gönderemedim. İki yaşından sonra oyun çağına geldiğinde, annemle beraberken, annemle oynayamadığını fark
ettim ve o zaman kız meslek lisesinin
anaokulu bölümüne gönderdim. Bakımı
ve eğitimi konusunda oldukça güvenli
bir yerdi. Ücret konusunda herhangi bir
avantajım olmadı. Anaokul uygulama
sınıfı olduğu için beslenme ve sağlık
konusunda oldukça titizdiler.
F.: Çocuk bakımı konusunda size
sunulacak seçeneklerden hangisi tercih
edersiniz (ebeveyn, anne, baba, kreş
vs)?
‘Çocuk
bakımı aslında
şöyle olmalı’ya
cevabın ne?
B.: Annebaba bakmalı,
olanakları olduğu ölçüde;
benim tercihim
aileden birisinin bakması.
En azından, çocuğumu dövdü
mü? Biliyorsunuz bir sürü
olaylar oluyor.
Kreşler daha
iyi diye düşünüyorum; çünkü orada bir
eğitim alıyorlar. En azından
arkadaşlarıyla
uyum gösteriyorlar. Beraber
hareket etmeyi
öğreniyorlar.
Kreşi
tercih
ederim ikinci
seçenek ola-

rak. Ama
çocuk bütün bir aile
içinde büyürse daha
mutlu olur
diye düşünüyorum.
F . :
Ama şiddetle ilgili
yapılan
araştırmalarda ortaya çıkıyor ki, insanlar en çok
en yakınları tarafından şiddete maruz
bırakılıyorlar. Bu, kadınlar için de, çocuklar için de geçerli. Sen aile ortamının şiddetten arındırılmış olduğunu mu
düşünüyorsun?
B.: Ben öyle düşünüyorum, öyle bir
yaşantı sürdüğüm için. Ben amcamlar,
teyzemler, herkesle bir arada büyüdüm.
Şu anda ilişkilerim aynı şekilde devam
ediyor. Çocuğumun da öyle bir ortamda büyüyüp huzurlu olmasını istiyorum.
Ama böyle olmayan aileler de var; tabii
bu kişiye göre değişiyor, sokakta çocuğuna sus diyeceğine eliyle ittiriyor.
Bunları görünce canım yanıyor. Mutlu
bir çocuktum ben, kendi yaşadığımdan
dolayı diyorum. Çocuğunu itip kakan
bir anne de bu şekilde muamele görmüş
olabilir. Yani bilemiyorum. Çok karışık
konular bunlar. Ama çocuğumun benim
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Okulumda, yeni doğum
yapmış ve yapacak olan
arkadaşlar var, onların
telaşlarına bakıyorum; bir
de eşi yeni doğum yapmış
erkek arkadaşlar var, onların
telaşlarına bakıyorum; hiç
aynı telaş içinde değiller,
onlar hayatlarını planlamak
için hiç böyle bir telaşa
girmiş değiller
çocukluğum gibi bir çocukluk yaşamasını isterim.
Ö.: Çocuğun oyun çağına kadar, iki
yaşına kadar, evin içinde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sadece anne değil ama sadece baba da değil. Gerekirse
birer yıllık ücretli izinlerle ikisinin de
bakması gerekiyor. Kendi sosyal alanlarından ve iş alanlarından kopmadan kendi çocuklarına bakabilecekleri bir ortam
yaratılmalı. Bakım konusunda anne ve
babanın en sağlıklı biçim olacağını düşünüyorum.
F.: Şiddet derken bir sürü şiddet biçimi var ama...
Ö.: Tabii ki yaşam biçimi, kendi algılayışın… Benim kendi annemle çocuğum
arasındaki ilişki çok da hoşuma giden bir
ilişki biçimi değildi. Ama kreşe gittiğinde de her öğretmeniyle ilişkisi aynı şekilde olmuyor. Ama yine de toplumdaki
herkesi tek tek yargılayıp güvensiz bir
ilişki geliştirmesini de istemem. Ama tabii kreş seçeceksem nasıl bir yer olduğuna bakarım. Ben iki yaşından sonra kreşi
tercih ettim. Mesela annem çocukla oynamak yerine kendi işini yapmayı tercih
edebiliyordu. Çocukla oynamak ona bir
zaman kaybı olarak geliyordu. Mesela
çocuk için bence bu da bir şiddet. Çünkü
çocuk belli yaşlarda oyun oynamalı, sosyal ve zihinsel gelişimi için. Ben bunu
gördüğümde hemen kreşe verdim.
F.: Şimdiye kadar çocuk bakımına
çocuk açısından baktık. Hiç kendi açınızdan yani kadın açısından baktınız mı çocuk bakımı işine? Bir hayal kursak, hem
çocuğumuz hem kendimiz açısından nasıl bir hayal kurabiliriz. İşte bu! diyeceğimiz sistem hangisidir? Çocuk merkezli
olmayan, kadını da gözeten bir yerden.
B.: Çocuk ilk doğduğunda anneye
bağımlı, emdiği sürece. Gece kalkan, uykusunu bölen kadın olacaktır. Anne-baba
ortak baktıktan sonra kreşlere gönderilebilir çocuklar, ben ona karşı değilim. Ama
çocuğunu kreşe sabah kadın götürüyor
akşam kadın alıyorsa bunun bir anlamı
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yok. Kadın ve erkeğin sorumluluğu ortak
yüklenmesi lazım. Kadına yüklenmemeli
sorumluluk; ilk altı ay belki anne kalkar
ama daha sonra baba da kalksın... Toplu
bakıma karşı değilim elbette; belirli bir
yaştan sonra, mesela ben çocuğumu üç
yaşından sonra gönderdim. İyi baktılar,
iyi eğitim verdiler; şimdi ilköğretime gidiyor hiçbir şey yok. Şimdi kurstan başka bir şey yok, ama kreşte çok iyi şeyler
yaptılar.
Ö.: Belki de ilk altı ay anne-baba tarafından paylaşılabilir. Ama ben iş yerlerindeki kreşleri çok önemsiyorum. Göreve ilk başladığımda hastanede çalıştım;
vardı hastanenin kreşi ve doğar doğmaz
çocukları getirebiliyordu anneler ya da
babalar, hastane personeli. Ben hastanede çalışırken, doğum yapacak kadınların
hiç çocuğuma nasıl bakacağım kaygısı
taşıdıklarını görmedim. İşlerinden olmadılar mesela, zaman kaybı olmadı. İşe
gelirken bebeğini yanında
getirip kreşe
teslim ediyordu. Çalıştığı
süre boyunca
süt izinlerinde
gidip emziriyor, işine geri
dönüyordu.
Zaten mesai
arkadaşları
kreşte çalıştığı
için bakım ve
sağlık konusunda bir güvensizlik yoktu. Ben orada
çok huzurlu
olduklarını
gördüm arkadaşlarımın.
Ben çocuğum
doğduğunda
öğretmenliğe
başlamış olduğum için böyle bir şeyi hiç
yaşamadım.
İş
yerlerinde kreşlerin,
gündüz bakım
merkezlerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Hem kadının hem erkeğin rahat etmesi açısından. Bunun dışındaki
zamanların kadın ve erkek tarafından
paylaşılması gerektiğini düşünüyorum.
Bebeğim var çıkamam, bebeğim var tiyatroya gidemem, gibi bir yaklaşımım
olmadı benim, eşimin de olmadı. Ama
hayal kuruyoruz ya, mesela mesai saatlerinin içinde iş yerlerinde kreşler, mesai

saatlerinin dışında da, anne-babanın her
hangi bir sosyal etkinliği varsa güvenle
teslim edecekleri gece kreşleri de olabilir. Böyle bir şey herhalde hayatı çok
kolaylaştırırdı. Hem gece kreşleri hem
gündüz kreşleri... Gece çalışan anneler
de var, onlar için de elbette. Yani kadını
hem işinden hem sosyal hayatından alıkoymayacak bir sistem.
F.: Şimdiiii tuzak sorumuza geldik:
Çocuk doğurduktan sonra kadınlığınızı
nasıl yaşadınız? Yani çocuk doğurduktan
sonra kadın Birgül veya kadın Özlem’e
ne oldu?
B.: Daha yoğun çalışan bir Birgül oldum. Kendime bakamadım, uzun dönem
boyunca, onu emzirmekten dolayı sürekli yedim yedim, şişmanladım. Fizik olarak kendime bakamadım. Sonra, çocuk
büyüdükten sonra yavaş yavaş kendime
geldim. Şu an kendimdeyim.
Ö.: Herşeye daha az vakit ayırabili-

yorsun, özel hayatına eşine çok daha az
zaman kalıyor. Artık yüzde 75 anne, yüzde 25 kadın oluyorsun herhalde... Kadın
olduğunu hissetmek anne olduğunu hissetmekten daha az bir şey oluyor. Mesela
kendime bir şey almak yerine çocuğuma
almayı tercih ettim. Ama şunu da yaptım:
Çocuğum uyduktan sonra kalan zamanı
eşimle paylaşmayı tercih ettim, ama ne
kadar olursa işte...
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Kadınlık yüklerimiz, duygusal açmazlarımız...
Bir kadın olarak benim, tüm kadınlar gibi, kamusal alanda güçlenebilmem/güçlenebilmemiz için, bakım işlerinin üzerimizdeki ağırlığının kısa vadede en azından azaltılması gerekiyor

D

Sultan Atılgan

ünyanın farklı ülkelerinde, ev
ve bakım işleri, refah rejimlerine1 bağlı olarak, farklı düzeylerde de olsa, esas olarak kadınların
karşılıksız ve görünmeyen emeğine
dayanır2. Türkiye’nin “muhafazakârcemaatçi” (Esping-Andersen, 1999) refah rejiminin merkezinde, bazı Güney
Avrupa ülkelerine benzer bir biçimde
aile yer almaktadır. Bir başka deyişle,
yeniden üretim alanında kadınların patriyarka aracılığıyla meşrulaştırılan ve
görünmez kılınan karşılıksız ev ve bakım emeği, toplumsal refaha baskın bir
katkı sağlarken, kadınların istihdam,
eğitim ve politika gibi birçok alana erkeklerle eşit katılımını engellemektedir. Örneğin 2009 itibariyle kadınların
sadece yüzde 26’sı iş gücü piyasasına
katılırken ya da katılabilirken, erkeklerin yüzde 74’ü iş gücü piyasasına katılmaktadır3.
Ev emeği, ev işleri ile bakım işlerinden oluşmaktadır. Bakım emeği,
bunu kendisi yapamayacak olan çocuk,
yaşlı, hasta ve engelliler için harcanan
emektir. Bu emek, yüz yüze ilişkiye dayalı, bunu kendisi yapamayacak olanın
maddi ve duygusal ihtiyaçlarını sağlamaya yöneliktir. Duygusal emeği de
içeren bakım işleri, kadınların “duygusal” ve “doğal” faaliyetlerinin bir parçası olarak görülür. Buna bağlı olarak,
yaşlılara, çocuklara ve hastalara yönelik bakım işleri, belli bir standardı öngören “nitelikli” ve dolayısıyla pahalı
bir emek gerektirir. Buna karşın ev ve
bakım emeğinin düşük ücretli, güvencesiz ve düşük statülü farklı biçimleri
vardır. Örneğin 1989–1991 sonrasında
Türkiye’de de, aile içinde kadınların
karşılıksız ev ve bakım emeği, merkezi
yerini korumakla birlikte, “komünizmsonrası” ülkelerden yani Moldova,
Türkmenistan ve Ukrayna gibi ülkelerden gelen göçmen kadınların emeği,
orta ve üst sınıﬂar tarafından ev işleri
ve özellikle bakım işlerinde kullanılmaktadır4.
Yaşlı ve hasta bakımına yönelik,
devlet çerçevesindeki mevcut kurumsal
durumun kısa bir panoramasını çizmeye
çalışacağım. Mevcut yasal ve kurumsal
düzenlemeye göre, devlet esas olarak,

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu5 aracılığıyla yaşlılara hizmet
sunmaktadır. Bu kurum, yaşlılara Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri ile Yaşlı Hizmet Merkezleri
aracılığıyla hizmet sunmaktadır6. Bu
alanda devlet tarafından sunulan hizmetlerin yetersizliği ya da neredeyse
yokluğunu vurgulamak için, 65 yaş ve
üstü yaş grupları oranları ve kamunun
söz konusu gruplara sunduğu bazı bakım hizmetleri istatistiklerine kısaca
bakacağım. Örneğin Türkiye’de toplam
nüfus içindeki 65 yaş ve üstü yaş grubu, 2008 itibariyle yüzde 6.9 iken, 80
yaş ve üstü yaş grubunun oranı ise yüzde 1.1’dir7. Başka bir deyişle, 65 yaş
ve üstü yaş grubu yaklaşık beş milyon
kişiyi kapsamaktadır. Ve devlet, bu yaş
grubuna yönelik olarak 2009 itibariyle
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Genel Müdürlüğü’ne bağlı 85 huzurevi
ve bazı huzurevlerinin bünyesinde yer
alan yaşlı bakım merkezleri ile yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli bir hizmet

sunmaktadır (bkz 6. dipnot). Devletin yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerinin yetersizliğinin göstergelerini çoğaltmak
mümkündür.
Aslında Türkiye’de yaşlılara devletin sunduğu hizmetlerin sınırlı varlığını
ya da piyasanın sunduğu nitelikli hizmetlerin ulaşılmazlığını ve dolayısıyla
yaşlı bakım işlerinin, esas olarak, “sevgi karşılığı” aile içindeki kadınların
görünmeyen emeğine dayandığını, bu
ülkedeki çoğu kadın gibi ben de yaşadım: Annemin, özellikle seksenli yaşlarının ortalarından itibaren yaşamının
son on yılında, gündelik faaliyetlerindeki artan yardım gereksinimine, artan
kronik sağlık sorunlarına, bütün bunların sonucunda ortaya çıkan kırılgan
dengesine ve sürekli dalgalanan sağlık
sorunlarına tanık oldum. Bunları, verili
koşullar çerçevesinde çözmeye, her ikimiz için de uygun çözümler üretmeye
çalıştım ve yetemediğim zamanlar kendimi sıkışmışlık duygusuyla boğuşurken buldum. Annemin yardımcısıyla
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yaşadığı ve benim yarı-zamanlı çalıştığım dönemler; annemin kırılgan sağlık
dengesi ya da yardımcısıyla yaşanan
sorunlar ya da başka “kadınlık halleri”
nedeniyle birçok kez kesintiye uğradı.
Çelişkilerimin ve zorunluluklarımın
farkında olarak kendi evimi kapattım
ve annemin evinde anneme bakmak
üzere onunla birlikte yaşamaya başladım. Çünkü kamunun sunduğu/sunmadığı ve piyasadan satın alabildiğimiz/
alamadığımız hizmetler, annemin yaşamını sürdürmesi için yeterli olamıyordu
ve annem yaşamının son dönemlerinde
kızıyla birlikte yaşamayı şiddetle isterken ve buna şiddetle ihtiyaç duyarken,
kendim için yapmayı istediğim şeyleri
yapmayı sürdüremezdim, sürdüremedim. Diğer yandan biliyorum ki, kamunun yaşlılara yönelik çeşitli bakım hizmetleri, evde sunulan sağlık hizmetleri,
yaşlıların evde gündelik faaliyetlerini
sürdürmesine yönelik hizmetler gibi
farklı toplumsallaşmış bakım hizmeti
biçimleri olabilseydi eğer, hem annem
hem ben ve tabii ki dünyadaki tüm kadınlar, cinsiyetçi iş bölümünün yükle-

rinden “kurtulmuş” özneler olarak feminist “ütopya”larımızı keşfedebilir ve
peşinden koşabilirdik belki de…
Şairin8 şiirinde yazdığı gibi “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var…”
Bir kadın olarak benim, tüm kadınlar
gibi, kamusal alanda güçlenebilmem/
güçlenebilmemiz, için bakım işlerinin
üzerimizdeki ağırlığının kısa vadede en
azından azaltılması gerekiyor: Devlet
tarafından, kuşkusuz kâr amacı gütmeyen, nitelikli ve ucuz bakımevlerinin
kurulması gibi. Uzun vadede ise toplulukçu bir bakımın mümkün olması
için, bakım hizmetlerinin, çekirdek aileyi temel almayan farklı hane biçimlerini, paylaşımcı arkadaş-aile ağlarını
ve çeşitli düzeylerde sunulan kamusal
hizmetleri kapsayan bir yelpazeyi gerekli kıldığını belirtenlere katılıyorum.
Sonuç olarak toplum, devlet ve erkeklerin, kadınlarla birlikte, aslında paylaşıldığında doyurucu bir yanı da olan
bakım işlerini üstlenmesi gerekiyor.

_____________________

1- Refah rejimleri kavramı, refahın ana üre-

ticileri yani devlet, piyasa ve aile arasındaki
yasal, maddi ve kurumsal kaynakların bir
bileşimini betimlemektedir. Bkz. EspingAndersen, Gosta (2006), “Toplumsal Riskler ve Refah Devletleri”, Buğra, Ayşe ve
Çağlar Keyder (der.), Sosyal Politika Yazıları içinde, İstanbul: İletişim, 33-100.
2- Bu yazıda bakım emeği bağlamında,
esas olarak, şu kitaptan yararlanılmıştır:
Acar-Savran, Gülnur (2004), Beden, Emek,
Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul, Kanat.
3- “The Global Gender Gap Report” (2009),
http://www.weforum.org , (28 Mart 2010),
123.
4- Bkz. Erder, Sema ve Selmin Kaşka
(2003), Irregular Migration and Trafﬁcking
in Women: the Case of Turkey, Geneva:
IOM. Ayrıca bkz. Kaşka, Selmin (2007),
“Ev İçi Hizmetlerin Küreselleşmesi ve
Türkiye’deki Göçmen Kadınlar”, F.Aylan
Arı (der.), Türkiye’de Yabancı İşçiler, Uluslararası Göç, İş gücü Ve Nüfus Hareketleri
içinde, İstanbul: Derin, 225-240.
5- 2828 Sayılı Kanun
6- Bkz. http://www.shçek.gov.tr (5 Nisan
2010).
7- Tables (2008), http://www.epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm, (30 Mart 2010).
8- Ataol Behramoğlu

Huzurevinde çalışırken...
Hasbiye Günaçtı
Huzurevleri: Başhemşiremiz, “huzurevinde çalışacak hemşirenin, en
azından, demans nedir bilmesi gerekir”
demişti. Hemşirelik Lisesinde “yaşlılık
ve yaşlı bakımı”na dair hiç eğitim almadığımı o an fark etmiştim.
Huzurevlerine, 60 yaşını tamamlamış, günlük yaşam becerilerini yerine
getirebilenler alınıyordu. Hastalanırlarsa hastaneye götürülüyor, iyileşene kadar huzur evinde tutuluyorlardı. Ancak
öz bakım becerilerini yitirenler ya ailelerine gönderiliyor, ya da imkanı olanlar özel bakıcı tutuyorlardı. Çünkü özel
yaşlı bakımı için ne yeterli sayıda hemşire, ne de yaşlı bakımı için donanımlı
birimler vardı.
Tırnakların kesilmesinden banyo
günlerinin düzenlenmesine, ilaç ve tedavilerinin sağlanmasına kadar her şey
hemşirelik hizmetleri dahilinde idi.
Erkek yaşlıların kadın yaşlılara karşı
tutumları cinsiyetçiydi: kadın yaşlının
kapısını çalmak, kur yapmak, toplumsal
cinsiyet rollerini huzur evi koşullarında
da üretmek, yemekhane dönüşü kadının
yoluna çıkmak, aşk ilanları… Görece
dinç kadın yaşlılar, zihinsel geriliği de
olsa erkek yaşlıların gözdesi olmaktan
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kurtulamazlardı. Hayat, huzurevinde de
erkek merkezli akarken, yöneticilerin
tutumu da bunu destekleyici yöndeydi.
Kadın hizmetliler bütün yaşlılara bakım
hizmeti verir, erkek hizmetliler kadın
yaşlılara bakım hizmeti vermekten kaçınırlardı. Onlar yaşlıydı fakat cinsiyetliydiler. Cinsiyetçi iş bölümü kadın çalışanlar aleyhine huzur evinde de devam
ederdi.
Özel yaşlı bakımevleri: Başkalarının bakımına muhtaç, evde bakılması
olanaksız yaşlıların kabul edildiği bu
yerler ise yaşlılık hakkında bilgi ve donanımı olmayan, ticari maksatla “bakımevi” açan kişilerin elindeydi.
Hal böyle olunca; en ucuza çalışacak
hizmetlileriyle, düşük maaşı kabul eden
sağlık personeliyle, mümkün olduğunca
az kişiyle çok yaşlıya hizmet vermeyi
amaçlayan özel yaşlı bakımevi sahipleri
durumun meyvesini toplarlardı.
Bir bakımevinde, yaşlılar soğuk
odalarda tutuluyordu; bakıma muhtaç,
zihinsel, bedensel güçsüzlük içinde,
yatağa bağlı yirmi beş yaşlı, sigortasız
çalışan tek personelden hizmet alıyordu.
Bu, ömürlerinin son aylarında kaliteli
yaşamdan çok uzak olmak demekti. Bu
kurumlar özenle denetlenmezdi.
Hareket edemeyen veya zihinsel ge-

riliğe uğramış kadın/erkek yaşlıların yaşamsal ihtiyaçları gözetilerek düzenlenmemiş yerlere bakımevi açma izni verilmesini, üç kuruş uğruna çabalayan personelin asla yetemeyeceği hizmet ver(e)
meme biçimlerini, Mahsun Kırmızıgül
dahi “Beyaz Melek” ﬁlminde eleştirmek
istemiş. Tamam, yaşlılar oralara bırakılıyor peki bırakılmasa KİM bakacak,
NASIL bakılacak, NEREDE bakılacak?
Bunların cevabı o ﬁlmde de yoktu…

DOSYA
Çalışma yaşamında annelik sorunu:

Amerikan çıkmazı

Kadın emeğinin eşdeğer olmasını ve değer kazanmasını gerektiren stratejiler kadar, kadınların geleneksel olarak kadın
işi olmayan alanlara girmesini sağlamaya yönelik stratejiler
de anlamlıdır

T

Alev Özkazanç

C Anayasası’nın “kanun önünde eşitlik” maddesine, devletin
kadın-erkek eşitliğini sağlamak
için alacağı önlemlerin eşitlik ilkesine
aykırı sayılmayacağı ibaresinin eklenmek üzere olduğu şu günlerde, eşitlik
üzerine dönen feminist tartışmaya yeniden bakmakta fayda var. Çünkü eşitlik hiç de sanıldığı kadar düz bir talep
değil. Kadınlar yüzyıllardır eşitlik ve
adalet mücadelesi veriyorlar, ancak bu
mücadelenin stratejileri konusundaki
feminizm-içi tartışma ve ayrışmalar giderek derinleşiyor. Son zamanlarda tipik
olarak “eşitlik mi, farklılık mı” biçiminde kodlanan bu tartışma, temel olarak
şu soru etrafında şekilleniyor: Kadın
ile erkeği aslen benzer konumda varlıklar olarak algılayan, aralarında simetri
varsayan ve simetri yaratmaya çalışan
stratejiler mi, yoksa asimetriyi tanıyan
özel/farklı düzenlemeler mi eşitliği sağlamak için daha uygundur? Feministler
bu soruya yanıt verirken bölünüyorlar,
çünkü cinsiyetçi sistemin karmaşıklığı
kadınları çok zor ikilemlerle karşı karşıya bırakabiliyor. Geçmişten günümüze,
bu tür ikilemlerin en görünür olduğu,

en tartışmalı alanlardan birisi, hiç kuşkusuz gebe ve anne kadınların istihdamıyla ilgili sorunlar oldu. Ben bu kısa
yazıda ABD’de bu tartışmanın nasıl
seyrettiğine dikkat çekmek istiyorum.
ABD hem yarattığı kuramsal zenginlik
sayesinde feminizmin kavramsal setini
çokça belirleyen bir yer, hem de başka
coğrafyalarla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi gereken özgül bir bağlam olarak ilgiyi hak ediyor.
ABD 20. yüzyılın başında ve sonunda
iki farklı konjonktürde, çalışan kadınların haklarıyla ilgili önemli bir tartışmaya sahne oldu. Yüzyıl başında Amerikan
Federal Yüksek Mahkemesi, çalışma saatleri, asgari ücret ve çalışma koşullarını
tüm çalışanlar için düzenleyen yasaları,
erkekler için sözleşme hakkının ihlâli
anlamına geleceği gerekçesiyle reddederken, aynı yasaları kadınlar için kabul etmişti. Buradaki mesele kadınların,
üreme sağlığının korunması adına farklı
ve özel bir koruma altına alınmalarının
gerekli görülmüş olmasıydı. O zamanlardan günümüze, bu uygulamanın kadınlar için sonuçlarının ne olduğu konusunda feministlerin bölünmüş olduğunu görüyoruz. Bir kısım feministler,
bu özel korumanın, özellikle kadınların

yoğun olarak çalıştıkları işkollarında
kadınların durumunu iyileştirdiğini teslim ederken, öte yandan kadın emeğini
daha pahalı kılarak, kadınların belirli
sektörlerden dışlanmalarına ve kadın
işsizliğinin artmasına neden olduğunu
söylüyorlar. Dahası, istihdam alanındaki bu paternalist yaklaşımın, daha sonra refah, medeni hukuk ve ceza hukuku
gibi diğer alanlara yansıdığında hiç de
arzu edilmeyen sonuçlar doğurduğuna
da işaret ediyorlar.
Günümüzdeki “eşitlik mi farklılık
mı” tartışmasını yeniden alevlendiren
ise, 1970’lerden itibaren zorunlu gebelik izniyle ilgili yaşanan hukuksal sorunlar oldu. 1970’lere kadar, gebelik,
ultra liberal bir iş kültürünün hâkim
olduğu Amerika’da işverenler tarafından kadınlara karşı bariz bir ayrımcılık
gerekçesi olarak kullanılıyordu. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi,1974
yılında, California sigorta programının,
diğer işgöremezlik biçimlerini zorunlu
izin ve sigorta kapsamına alırken, gebeliği dışarıda bırakmış olmasının cinsiyet
ayrımcılığı sayılamayacağına karar vermişti. 1976’da verilen başka bir kararda
ise Mahkeme, kadın ve erkeklerin ortak
işgöremezlik biçimleri açısından eşit
olarak kapsandığını belirterek, gebeliğin sadece kadınlara özgü olan ekstra
bir işgöremezlik nedeni olarak kapsanmasının, kadınlara erkeklerden daha
fazla hak tanımak anlamına geleceği ve
eşitliği bozacağına hükmetti. Mahkeme, bu yorumlarıyla, kadınların talebini, eşitlik talebi değil, ekstra olan için,
“farklı olan” için “özel koruma” talebi
olarak kodlayıp reddediyordu. Gebelik
de böylece, norm olarak kabul edilen
erkek bedeni karşısında “ekstra” durum
olarak görülmüş ve ayrımcı uygulamayı
meşrulaştıran bir “fark” olarak kodlanmış oluyordu.
Bu tür ayrımcı uygulama ve hukuki yorumlara karşı giderek artan tepkiler sayesinde 1978 yılında, Gebeliğe
Yönelik Ayrımcılık Yasası çıkarıldı.
Zamanında tüm feministler tarafından
desteklenmiş olan bu yasa, gebelikle
ilgili ayrımcılıkların cinsiyet ayrımcılığı anlamına geldiği açıkça belirtiyor ve
istihdamla ilgili her konuda, gebelik ve
doğumla ilgili tıbbi durumlara, diğer işgöremezlik durumları ile tamamen aynı
şekilde muamele edilmesini hükmediyordu. Yasanın, gebeliği herhangi bir
işgöremezlik biçimi olarak kabul etmesinin ima ettiği sorunlar dizisi, başka bir
gelişme üzerine patlak vererek, ABD’li
feministleri, hâlâ içinden çıkamadıkları
bir çıkmaza sürükledi. Montana eyaleti, işverenleri (diğer işgöremezlik bifeminist
politika
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çimlerini dışarıda bırakarak) makul süre
doğum izni vermeye zorlayan bir yasa
çıkardığında, kadınlara tanınan bu özel
korumanın feminist politika için ne anlama geldiği sorusu üzerine çok derin bir
tartışma başladı.
Tartışmadaki belli başlı konumları
şöyle ayırt etmek mümkün: Bir uçta, simetrik eşitlik yaklaşımını savunan feministlerin, özel durum saptaması ve özel
muamele karşıtı eleştirileri var. Örneğin,
Williams “Diğer kadın-erkek çalışanlar,
başka hastalıklar nedeniyle işini kaybederken gebe kadının işine devam etmesini nasıl savunabiliriz”? diye sorar.1
Ona göre, kadınlar için özel avantajları
savunmak, dikkati, işveren ve kamunun
tüm çalışanlara yetersiz koruma sağlama
politikasından başka yöne çevirmekte ve
bir kısım çalışanı kayırarak, diğerlerinin
aleyhine koruma haksızlığına yol açmaktadır. Üstelik özel korumalar, işvereni,
kadınları hiç işe almamaya teşvik edebilir. Diğer uçta, asimetrik eşitlik yaklaşımını savunanların tezleri var. Örneğin
Littleton’a göre gebeliği herhangi bir
işgöremezlik durumu olarak gören yaklaşımlar, izin hakları dışında daha temel
bir hak olan üreme hakkını ve bu hakkın
kullanımındaki cins ayrımcılığını görmezden gelmektedir.2 Erkekler çalışma
yaşamında üreme haklarından serbestçe
yararlanırken kadınların yararlanamaması eşitsizlik yaratmaktadır. Üremeyi
erkek ve kadınları ortaklaşa ilgilendiren
bir insanlık durumu olarak gören ve eşit
kabul görmesini talep eden bu yaklaşım
“farklılıkçı” bir yaklaşım olarak görül-

meyebilirdi. Ancak Littleton’un asimetri
vurgusu, kültürümüzde askerliğin cinsiyet muadili olan anneliğin, haklar ve
statü açısından aynen askerlik gibi muamele görmesi önerisinde uç noktaya varır. Elbette bu tartışmada “eşitlik mi farklılık mı” ikileminin sınırlarını zorlayan
bir dizi ara konumdan da söz edilebilir.
Nitekim Rhode, kadının doğuran kadına
indirgenmemesi için, gebelik izni konusundaki feminist politikanın, tüm çalışanlar için mümkün olan en geniş kapsam için mücadele etmek olması gerektiğini savunur.4 Gebelik meselesi ne çok
abartılmalı ne de yok sayılmalıdır, çünkü
kadınlar gebelik dışında diğer hastalıklar
ve çocuk bakımı için de izne gerek duyarlar. Üstelik bu izinler sadece kadınlar
için değil, tüm çalışanlar için gereklidir.
Benzer şekilde, feminist stratejilerin kadına dair özsel vasıﬂar ileri sürmekten
kaçınarak, bağlama göre farklılaşması
gerektiğine işaret eden Flax, gebelik ve
annelik rolleri için talepler ileri sürmenin gerekli-uygun ya da gereksiz-yersiz

Kadın ile erkeği aslen
benzer konumda varlıklar
olarak algılayan, aralarında
simetri varsayan ve simetri
yaratmaya çalışan stratejiler
mi, yoksa asimetriyi tanıyan
özel-farklı düzenlemeler mi
eşitliği sağlamak için daha
uygundur?

olduğu bağlamlar arasında bir ayrım yapar.4 Ona göre, kadın emeğinin eşdeğer
olmasını ve değer kazanmasını gerektiren stratejiler kadar, kadınların geleneksel olarak kadın işi olmayan alanlara
girmesini sağlamaya yönelik stratejiler
de anlamlıdır. Ama ne kadın olmayı anne
olmaya indirgemek ne de kadın olmanın
kadınları belirli işler için uygun kıldığını
söylemek doğrudur.
Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım tartışmanın, bizleri, feminizmin felseﬁ, siyasi ve stratejik sorunları üzerine
düşünmeye zorlayan verimli bir tartışma
olduğunu düşünüyorum. Sosyal politika
alanına dair hukuksal bir tartışma olarak
somutluk kazanan bu tartışma aslında feminist politikanın en derin ikilemlerini
yansıtıyor. Öte yandan bu tartışma, birçok yönüyle “Amerikan” olarak belirli
bir özgüllük ve sınırlılık da barındırıyor.
“Eşitlik mi farklılık mı” tartışmasının,
Amerikan eril bireyci kültürü ve hukuk
düzeninin sınırlarını zorlamak gibi bir
niteliği olsa da, aynı zamanda o kültür
tarafından belirlendiğini, bazı açılardan
onun sınırlarını ve zaaﬂarını da yansıttığını görmek gerekiyor. Feminist politikayı Amerikan çıkmazına sokan iki temel
bağlamdan birisi, tartışmanın terimlerinin liberal bireyci çerçeveyi aşamıyor olmasıdır. İkincisi ise, özellikle kadınların
hak mücadelesinin, tüm çalışanların hakları temelinde savunulmasını mümkün
kılacak güçlü bir emek hareketinin yokluğu bağlamında yürütülüyor olmasıdır.
Bu iki bağlam nedeniyle, kadınların hak
talepleri, zorunlu olarak, kamu/devlet ile
kadın/bireyin karşı karşıya geldiği dar bir
hak/hukuk dilinin sınırlarına çarpmakta,
kurucu güç olma potansiyelini gerçekleştirmekte başarısız olmaktadır. Bu açıdan
Amerikan deneyimini, liberal birey ve
hak/hukuk geleneğinin zayıf olduğu ve
toplumsal mücadele dinamiklerinin daha
farklı şekillendiği Türkiye ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek de feminist
politika için önem taşıyor.
___________________________
1- W. Williams, “The Equality Crisis: Some
Reﬂections on Culture, Courts and Feminism”, D. T. Meyers, (der) Feminist Social
Thought içinde, Routledge, 1997.
2- C. Littleton, “Reconstructing Sexual Equality”, D. T. Meyers, (der) Feminist Social
Thought içinde, Routledge, 1997.
3- D.L. Rhode, “The Politics of Paradigms:
Gender Difference & Gender Disadvantage”,
G. Bock, S. James (der) Beyond Equality and
Difference içinde, Routledge, 1992.
4- J.Flax, “Beyond Equality: Gender, Justice and Difference”, G. Bock, S. James (der)
Beyond Equality and Difference içinde, Routledge, 1992.
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Aile ve iş yaşamını
uyumlulaştırma politikaları
AB ülkelerinde son dönemde oluşturulmaya çalışılan uyumlulaştırma politikalarının birincil hedeﬁ, genç
ve orta yaşlı nitelikli kadın
işgücünü istihdama katmak.
Ancak bu hedef gözetilirken
bir yandan da doğum oranlarının düşmesinin önüne
geçilmeye çalışılıyor. Konu
üzerine hemen bütün feminist yazında ısrarla altı çizilen nokta, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin bu öncelikli hedefe tabi kılındığı. Toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda
sağlanan kimi gelişmeler,
ancak küçük bir kadın kesimi için ve o da bir yan ürün,
dolaylı bir sonuç olarak söz
konusu olabiliyor.
Erkek
egemenliğinin
ve cinsiyetçi işbölümünün
aşılması açısından bu politikaların barındırdığı üç sınırdan söz etmek mümkün.
Her şeyden önce bu pakette
kadınlara, annelikle çalışma
yaşamını
bağdaştırmanın
öncelikli yolu olarak, kısmi
zamanlı çalışma, geçici iş
sözleşmeleri, evde çalışma
gibi esnek çalışma biçimleri sunuluyor. Ancak esnek
çalışma, gerek kadınların
harcadığı karşılıksız bakım
emeğini önemli ölçüde veri
olarak aldığı için, gerekse
esnek çalışma biçimleri kadınlar ve erkekler arasında
farklılaştığı için, çözüm olarak sunulan şey sorunu yeniden üretiyor: Kadınlar aile
yaşamından, erkekler kadar
ve onlar gibi kopamazken,
işgücü piyasasındaki cinsiyetçi yapılanma da pekişmiş
oluyor. Babalar ancak ücretleri etkilenmediği oranda
esnek çalışmaya geçiyor.
İkinci sorun dizisi ise, bu
politikaların asli bir öğesini oluşturan “karma bakım
sistemi”nden kaynaklanıyor.
Devlet, aile, işveren üçlüsü-

nün katkılarıyla oluşturulması öngörülen bu sistem,
kamu hizmetlerindeki geri
çekilmenin sonucu olarak
öne sürülen bir formül. Bu
formül esas olarak, özel kurumlarda ya da evde bakım
hizmeti satın almaları için
annelere yapılan nakit ödemelere dayanıyor. Ödenen
miktarın bakım hizmetini
karşılayacak düzeye gelmesi için aileden de katkı
bekleniyor. Göçmen kadınlar ve niteliksiz işgücü
sahibi kadınlar ise, bu sistemin tamamlayıcı unsurlarını oluşturuyor. “Karma
bakım sistemi”nin barındırdığı sorunlardan bazıları
şunlar: Göçmen kadınların
mahkûm edildiği çalışma
ve ücret koşulları; annelerin
ve yaşlı yakınlarının evde
bakım düzenini oluşturabilmek için harcamak zorunda
kaldıkları zaman ve emek;
“evin içindeki kadın” bakıcılara yaslandığı ölçüde,
evde çocuk bakımının annelik ideolojisini güçlendirmesi; birçok kadının bu hizmeti
satın alma olanağından yoksun olması…
Ve nihayet bu politikaların üçüncü ayağını, devredilemez babalık izinleri
getiren İsveç, Danimarka ve
Norveç dışındaki ülkelerde
benimsenen cinsiyetsiz ebeveyn izinleri oluşturuyor.
Ebeveynlerin
“özgürce”
paylaştıkları öne sürülen bu
izinleri genellikle babalar
kullanmıyor. İzinlerin nasıl
kullanıldığını yine, piyasanın cinsiyete göre bölünmüş
niteliği ve ev içindeki cinsiyetçi işbölümü belirliyor.
Sonuç olarak bu politikalar, uyumlulaştırmayı öngördükleri iki alanın, yani
aile ve işgücü piyasasının
hiyerarşik yapısına pek de
dokunmuyor.

Yaşasın 1 Mayıs!
Feministler olarak, işçi sınıfının birlik
dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs için
2010’da yine alanlarda olacağız. Ücretli çalıştığımızda iki kat fazla sömürülen, ücretli
çalışsak da çalışmasak da evdeki erkeğe karşılıksız hizmet etmek zorunda olan biz kadınlar, hayatımızı ve dünyayı değiştirme mücadelesinde bir adım daha atmak için
1 Mayıs’ta seslerimizi birleştiriyoruz.

Amargi 2010 Bahar sayısı çıktı!
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Uçakta düşündüm de…
Şimdi düşündüm de; ben feminist politikayı sadece kadınlara ilişkin politika üretmek için
değil, aynı zamanda kadınlarla birlikte siyaset yapmayı sevdiğim için tercih ediyorum…

Ş

Sahra Daşdemir

imdi düşündüm de; bu hosteslik
değişik bir alan. Yıllardır hep
kadınlar vardı. Tüm havayolu
şirketleri güzel kadınlarla reklam yaparlardı. Mesela İzmir menşeili bir havayolu şirketi çıkmıştı da ‘İzmirli kadın’
ve ‘hostes’ imajlarını harmanlayarak
acayip cinsiyetçi aﬁşlerle başlatmıştı
tanıtım kampanyasını. Hosteslerin hep
makyajlı olması, hep güzel olması beklenirdi. Sonra başımıza A-ke-pe iktidarı
çıkageldi. Sinsi bir muhafazakârlık kol
gezmeye başladı. Bu süreçte dikkat
çekici bir biçimde erkek ‘host’lar
çoğalmaya başladı. Şimdi bu durumda cinsiyetçi bir biçimde kadınlara yaftalanmış bir iş kolunda
erkeklerin varlığı ile artan bir biçimde karşılaşır olduk. Bir yandan
işin kadın işi olmaktan çıkmasından mutluluk duymalıyız ama bu
erkek hostesler muhafazakâr bir
temeli hatırlattığı için tedirginiz.
Düşündüm de benim bu konuda
biraz kafam karışık…
Şimdi düşündüm de; televizyon tamamen rol modelleri yaratarak hayatımıza, en “mahrem”
alanlarımıza nüfuz ediyor. Bu
alanda toplumun “norm”larının
yeniden ve hatta sıradanlaştırılarak, bu nedenle de gizli ve sinsi
bir biçimde üretildiğini biliyoruz.
Bir yandan da bu “gösteri toplumu” öyle bir hal aldı ki, her şey
hızlı bir biçimde popülerleştiriliyor. Siyasetten ekonomiye, spordan kültüre… Her alan ancak
popülerleştiği ölçüde izlenebilir
oluyor. Son dönemlerde gündeme gelen “Tarihin Arka Sayfası”
programı ise, bu popülerleşme sürecine
farklı bir noktadan müdahale ediyor. Bir
kere söz konusu olan TARİH. Burada
tarih bilimcisi ağabeylerimiz belgelere
dayalı bir tarih anlatımı içindeler. Belgeler elbette tarih açısından önemli ve
değerlidir. Ancak tarihsel bir belge bağlam içerisinde bir anlam kazanmaz mı?
Belgeler, tarihsel olaylar, insanlar arası
ilişkilerden koparılabilir mi?
Bu bilgin tarihçi adamların yanında
bir kadın duruyor. Kadın güzel ve genç
bir kadın. Bir oyuncu. Alışılmadık bir
temsil hali. Ama işte televizyon bunu
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toplumsal bir tabuyu yıkmak için mi
yapıyor? Yani genç ve hatta güzel bir
kadın da tarihten anlar ve ağır ağabeyler ile tarih tartışabilir demek için mi?
Yoksa ağabeylerin kadına saldırma, kadını yok sayma, küçümseme türünden
kişisel özelliklerini ve pek tabii en nihayetinde ciddi meselelerde erkekler laf
söyler genel algısını yeniden güçlü bir
biçimde üretmek için mi bunu yapıyor?
Samimiyetle genel kabulleri sorgulayan
popüler bir yayıncılık mümkün olabilir mi? Hele bir de Türkiye’nin kırmızı
çizgili konuları tartışılırken, adam olma,
bilim adamı olma, belgeleri bilme ve

ortaya koyma ve milliyetçiliğin salyalı
dili bir araya gelince nasıl da tahammül edilemez bir parodi çıkıyor ortaya.
Acaba Pelin Batu bu pis senaryoyu bile
bile, yine de orada kalmaya devam mı
etmeli, yoksa yeter artık aşağılandığım
diyerek çekip gitmeli mi? Düşündüm
de; bazen üzerimize yüklenen olumsuz
rolleri tümden reddetmek mi, yoksa o
rolü bile göre yine de mücadeleye devam etmek mi daha doğru bir yol, karar
vermek zor…
Şimdi düşündüm de; ben özellik-

le “şizofrenik” davranış kalıpları olan
adamlardan rahatsız oluyorum. Bu iki
yönlü işliyor. Bir yanda “dışarıda” kibar, zarif, centilmen, anlayışlı erkeklerimiz, ev içinde hoyrat, şiddet üreten,
baskılayan, nefes aldırmayan bir canavar oluyor. Sanki dışarıda kibar olmak
için o kadar fazla enerji harcıyor ve o
kadar zorluyor ki kendini, yeniden o
enerjiyi bulmak için gerçek hayvani
canavarını evinde besliyor. Hani kadın
evde adamın ertesi gün için yeniden
üretimini sağlayan çeşitli ev ve yuva
işlerinden sorumludur ya, bu tip adamların bir de sosyal maskelerini yeniden
üretebilmelerini sağlayan kadınlar
var. Madalyonun diğer yanında
ise; karısına, sevgilisine anlayışlı
ve “kibar” olup benzer durumlarda yüz yüze kaldığı diğer kadınlara, mesela kadın arkadaşlarına
saldıran adamlar mevcut. Sanki o
“özel alan”ında sorun yaşamamak
için kendini zorluyor da “dışarı”
çıkınca zincirlerinden boşalıyor.
Bu konuya ilişkin biraz daha düşünmeliyim…
Şimdi düşündüm de; ben feminist politikayı sadece kadınlara
ilişkin politika üretmek için değil,
aynı zamanda kadınlarla birlikte
siyaset yapmayı sevdiğim için tercih ediyorum…
Şimdi düşündüm de; kadınların
önemli bir çoğunluğu karşısındaki
kadın kolunu kaldırınca koltuk altına bakıyor. Bu ortak bir reﬂeks
haline gelmiş olabilir. Ama düşünüyorum da bunun altında kötü
niyet aranmamalı…
Şimdi düşündüm de; bugünden başlayarak çocukları büyütmek için daha kamusal formüller
geliştirmeliyiz. Her gece bir arkadaş baksa mesela doğan çocuklara, en
azından süt zorunluluğu bitince. Ama
görüyorum ki, esas sorumlu kişi algısını
yıkamıyoruz. Mesela bir yeğenim var.
Dünyaya gelmesinden önceden beri tüm
hikâyelerine tanıklık etmeye çalıştım.
İnsanın çocuğu olsa nasıl daha çok sever
bilemiyorum. Ama ben bile bazen annesi bir akşam yeğenime bakmamı istediğinde sinirlenebiliyorum. Düşündüm de,
yeğenimle daha çok vakit geçirmeliyim.
Hem kendim, hem yeğenim, hem de pek
tabii ablam için…

Nasıl Feminist Oldum?

Benim kadınlarım

Yüzlerce kadın ilk kez, erkeklerin olmadığı bir topluluk olarak bir aradaydı. Bir ağızdan söylenen “Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun” gibi sloganları dinliyor, bütün bunların neyi, nasıl açıkladığını tartıp duruyordum

H

Şöhret Baltaş

ani, adını bilmeden “feminist”
duygular hisseden kadınlar vardır; kadınlara verilen daracık
hayata öfke duyan, orasından burasından çekiştirip onu genişletmeye çalışan,
her kurala öfkeyle itiraz eden kadınlar...
Toplumsallığın çerçevesini çizdiği hangi
kişisel deneyimler, onları verili kalıpları
sorgulamaya iter, bilinmez. Ya da herkes
sadece kendi deneyimini bilir.
Benim için bu deneyim, kadınlardan
müteşekkil bir ailenin üyesi olmamla
şekillendi. Çok küçük yaşta gelen baba
ölümü ile annem, iki ablam, çok sık bizimle olan anneannem ve teyzem ile tam
bir kadınlar meclisiydik. Tek tek her birinin taşıdığı özgün renkler dışında, bir
araya geldiklerinde de son derece renkli, eğlenceli ve hüzün verici bir bileşim
oluyorlardı.
42 yaşında dul kalıp ömrünü
bize vakfeden, korkak ve güçlü bir
anne; 1930larda boşanmayı becerip
yalnız kadın olarak yaşama tecrübesini
örtük bir “feminizm”e çevirmiş bir anneanne; mutsuz ama eğlenceli bir teyze
ve iki de abla...
Bunlara bir de “bir ağabeye ya da
babaya hizmet etme zorunluluğu”ndan
muaf olmak ekleniyordu. Yani her şey
serbestti bu evde; kahkahalar, tartışmalar, ağlamalar, fısıltılar ve gürültüler ve
her şey...
Farklı kadınlar olmalarına rağmen,
hepsini ortaklaştıran o hüznün ne olduğunu, üniversiteye başladığımda anladım. Bu, erkekler tarafından sınırları
çizilen bir hayatı yüklenirken yaşadıkları ortak hüzündü. El yordamıyla bulduğum bu sonuç, tam bir tepkisellikle
“onlarınki gibi olmayan” bir hayatın
peşine düşürdü beni. Onlar gibi olmamanın yolu, “onları” aşmaktan geçiyordu. Bu hislerle başladığım üniversitede
devrimci sosyalizme dört elle sarıldım.
“Başka bir dünya”yı savunanların kaçının dünyasında, “benim kadınlarım”a
yer vardı, bilmiyorum; ama benim hayal
ettiğim dünya yalnızca yoksulluğun değil; her türden çaresizliğin de ortadan
kalktığı bir dünya idi.
Engels’in Ailenin, Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni kitabı, benim için
önemli bir atlama noktasıydı. Marksist yazın içerisinde ilk kez doğrudan

“kadın”a dokunan bir kitaptı ve
özel mülkiyet ile
ailenin kadının
köleleştirilmesi
ile el ele yürüdüğünü söyleyerek
yepyeni bir ufuk
açmıştı gözlerimin önünde. Bu
bilgi, bana o kadar önemli gelmişti ki, toplumda yaşanan her
ne varsa ailedeki
karşılığını aramaya başladım.
Engels’in ardından, sınırları zorlayan öfkeli kitabı Cinsel Devrim
ile Kollontay ve daha kuralcı Zetkin geldi. Hatta kadınların ezilmesinin temellerini bu topraklara uyarlamaya çalıştığım
acemice bir uzun makale de yazdım bu
yıllarda ve bir “iç bülten” gibi dolaşan
makalenin başına, yadırganmasına rağmen bir ithaf cümlesi koydum: “Bana
başka bir hayat ilhamı veren kadınlarıma...”
1986’da okulu bitirdim ve İzmir’den
ayrılıp İstanbul’a geldim. “Özgürleşme”
basamaklarını birer ikişer tırmandığımı
düşünüyordum. Pek çok kadının hissettiği o “eksiklik” duygusunu zaman
zaman yaşasam da somut bir problem
yoktu.
1987’de Dayağa Karşı Dayanışma
diye bir miting düzenlendiğini duydum.
1980 sonrasının yenilgi ortamında herkes kendi kabuğunda kalan işlerle ayakta durmaya çalışıyordu. Bu ortamda,
doğrusu, çok da inanmadan, biraz haﬁfseyerek gittim yürüyüşe.
Yüzlerce kadın ilk kez, erkeklerin
olmadığı bir topluluk olarak bir aradaydı. Bir ağızdan söylenen “Bağır herkes
duysun, erkek şiddeti son bulsun” gibi
sloganları dinliyor, bütün bunların neyi,
nasıl açıkladığını tartıp duruyordum.
Bir ara bir kadınla yan yana geldik.
Kadın yürürken iki erkek çocuğu koşturdu kenardan “anne, anne” diye... Adlarını sordum; “Mahir ve Ulaş” dedi kadın.
Elinde “Dayak aileden çıkmadır” diye
bir döviz vardı. Konuşmaya başladık:
- Sen dayak yemiyorsun tabii...

- Yoo, geçen bayram dışarı çıkamadım gözümün morluğundan.
- Çocukların adını kim koydu?
- Babaları.
Hiçbir şey söyleyemedim. Yaşadığım dehşet çok büyüktü. Kadın, şaşkınlığıma güldü; “hem öyle hem böyle işte”
dedi.
İşte o konuşma, benim hayatımda
bir dönüm noktası oldu. Sanki birden,
“kutsal” perdelerin hepsini yırtıp atmış;
gözümü sorgulamaya ve aşmaya açmıştım...
İstanbul’da o günlerin en önemli
entelektüel merkezlerinden Bilar’daki
feminizm seminerleri; seminerlerden
sokaklara taşan tartışmalar; pıtrak gibi
açılan kadın dernekleri; “yoldaş” bildiğimiz erkeklerin birden hasmımız olmaları ve bitmez tükenmez “kadınların
ezilmişliği özgül bir ezilmişlik midir”
kavgaları; bilinç yükseltme gruplarında
ilk kez ifade edilen yakıcı deneyimler;
toplantılar, kampanyalar ve tabii feminist yazına ait kitaplar...
Bütün o koşuşturmalar içinde, hangi
anda, kimseden çekinmeden “feministim” dediğimi hatırlamıyorum. Sanırım,
gözümün önündeki perde yırtılıp da ardındaki inatçı, kibirli ve değişmektense
suçlayan yüzleri apaçık gördüğümde...
İyi ki de dedim; artık ikisi iç yakan
bir hatıraya dönüşen “benim kadınlarım” için yapabileceğim en iyi şeydi bu.
Onları geride bırakarak değil; aksine,
onlarla buluşarak aşılıyordu bu hayat
çünkü.
feminist
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Saat kaç oldu?

KADINLIK HALLERİ

Bir öğrenemedim şöyle müdürlük yapmayı. İnsan gibi davranıyorum ya, adam yerine koymuyor beni. Ben kadınım ya, kendince müdürlüğü bana yakıştırmıyor

Z

Yasemin Köken

il sesi zırn zırn da zırn. Saat 6.
Duyuyorum. Kalkıp kapatmalıyım. Yoksa herkes uyanacak.
Ama kalkamıyorum. Şu sıcak yatakta
beş dakikacık daha uyusam… N’olur
sanki kalkıp zili kapatsa. Yanımda rahat
rahat uyuyor. Sanki duymuyor. Üstelik
dün gece benden erken yattı. Son anda
mavi çizgili gömleğimi ütüle diye tutturup bana iş çıkardı. Sanki gri çizgiliyi
giyse n’olcak. Şunu kurmadan yatmaya
cesaret edemiyorum. Ya uyanamazsam.
Ama zil sesiyle uyanmak da hiç hoş değil. Tamam tamam, ötme kalktım.
Benim güzel bebeğim
uyurken nasıl da hoş görünüyor. Gece iki kere
uyandı. Bir lokmacık
uykum iki kere bölündü. Uykulu, yorgun gece
vakti kalktığımda bu çocuk hiç de sevimli gelmiyor. Halbuki şimdi bir
melek gibi. Aman gürültü
yapmayayım, bir uyanırsa yandık. Bir de onla uğraşırsam işe yetişemem.
Saat kaç oldu ki?
Mualla hanım ya gelmezse? Ya yine hastayım
çocuğa bulaştırmayayım
diye ya da evde sorun
var diye telefon açarsa.
Bugün çok önemli toplantım var. Bu kadıncağızın gelemeyecek olma
korkusu beni paranoyak
etti. Ama korkulmayacak
gibi değil. Bu toplantıyı
organize edene kadar canım çıktı. Erteletmem mümkün değil.
Mualla da ne yapsın? İçkici sorumsuz
bir koca, üç de çocuk başında. İnşallah
adam akşam bir vukuat çıkarmamıştır.
Haa, Mualla demişken yılbaşı geliyor. Çocuklarına falan bir iki hediye
almalıyım. Aman hoş tutmalıyım. Ya
başkasına giderse. Nerden bulacağım
güvenilir bir bakıcı. Allah için kızıma
iyi bakıyor. Garibim gencecik yaşta
evlendirilmiş bu kazmayla. Üç çocuğu
okutacağım diye nelere katlanıyor. Kendisi nasıl da okumak istemiş ama izin
verilmemiş işte.
Bu bluzun yakası çok mu açık? Top38
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lantıya fazla mı kaçar? Yaa, ceket giyiyorum nasıl olsa, bir de fular bağlarım.
Bu etekten de göbeğim çıkıyor. Ha göbek demişken hâlâ regl olmadım. Göbek
bir bebeğe dönmesin de. Bir tahlil mi
yaptırsam acaba? Dur birkaç gün daha
bekleyeyim. Ama ya geç kalırsam. Yeni
bir bebek, Allahım kâbus gibi. Aldırtmak da ayrı bir dert ama, aman aman.
Bu ev yeni bir çocuğa katlanamaz.
Çıkmadan buzdolabına bir bakayım
ne eksik. Akşam gelirken alayım. Bugün elektrik faturasının ödemesinin de
son günü müydü? Aman unutmayayım
yatırayım. Saat kaç oldu? Çıkmalıyım.
Ama Mualla Hanım gelmedi. Hah kapı

çalınıyor. Çok şükür bugünü de atlattık.
Akşam biraz erken çıkamam. Anlıyorum gişe kapanıyor. En iyisi doğalgaz
kartını sen bana ver. Ben birine aldırtır
akşama sana getiririm. Saat kaç oldu?
İnanmıyorum otobüs gidiyor. Oyaladı beni kapıda. Hadi bakalım bekle bu
soğukta. Çok şükür iş yerine vasıl oldum. Bugün üşüdüm valla. Yün çorap
giysem iyi olacak. Ama toplantıya da
okula gider gibi gidilmez ki. Döpiyesin
altında yün çoraplar pek şık olur, ha ha.
Bir sıcak çay içeyim ısınırım şimdi. Bu
çaycı da çok sırnaşık oldu. Bir öğrenemedim şöyle müdürlük yapmayı. İnsan

gibi davranıyorum ya, adam yerine koymuyor beni. Halbuki idari işler müdüründen ödü kopuyor. Önünde el pençe
duruyor. Ben kadınım ya, kendince müdürlüğü bana yakıştırmıyor.
Saat kaç oldu? Aaa, üçe geliyor. Sendika toplantısına hazırlanmalıyım. Bu
sendikacıların içinde niye kadın yok.
Çalışan kadınların bir yığın sorunu var.
Bu erkekler bunları tam olarak bilemezler ki. Kadınlar da onlara her şeyi tam
anlatamaz. Akşama ne pişirsem? Balık
mı alsam acaba? Ama beyefendi sevmiyor. A evet çalışanlara servis imkânı
sağlamalıyız. Tavuk alayım en iyisi.
Evet evet, verimli bir toplantı oldu. Gelecek toplantıda umarım
tüm maddelerde karşılıklı
anlaşma sağlarız.
Odama gidip bir bardak ılık su içeyim. Günde bir buçuk litre içmek
lazımmış. Aa kocam aramış. Hemen arayayım,
evde bir sorun mu var
acaba? “Beni aramışsın
merak ettim. Nee bu akşam mı? Ama evde hiçbir
şey yok. Cumartesi gelselerdi. Biliyorum canım,
laf eder ama nasıl yetişeceğiz? Tamam, salatayı
sen yaparsın, hadi öptüm,
evde görüşürüz.” Yahu
bu saatte yemekli misaﬁr kabul edilir mi? Anacım hafta sonu gelin dese
n’olur? Neymiş torununu
özlemiş. Hafta sonu başka işleri varmışmış, mış
da mış. Sanki bir salata
ile iş bitiyor. Ne yapacağım ben şimdi. Öyle bir menemen makarnayla da olmaz ki. Beceriksiz gelin
önümüze bir şey çıkaramadı olur. Saat
kaç oldu?
“Evet efendim. Sendikacılarla görüştüm. Toplantı biraz önce bitti. Epey
maddede uzlaştık. Tabii efendim. Raporu size sunacağım. Peki efendim.” Yarın
sabaha masasında olacakmış. Hangi ara
toparlayacağım. Akşam da yemekli misaﬁr. Kimse gelmeseydi evde yazardım.
Ama yapacak bişi yok. Millet gittikten
sonra oturup yazacağım mecburen. Akşama ne pişireceğim hâlâ kararlaştıramadım. Saat kaç oldu?

KADINLIK HALLERİ

Kadın enternasyonali şart
Avustralyalı, Hindistanlı, İranlı, Nepalli, Yunan, Türk, Kürt kadınlar arasında “7 farkı” bulmak
çok zormuş. Çünkü onlar kadın. Bütün kültürel kodlamalara, sınıfsal farklılıklara, dinsel
inançlara, eğitim düzeylerine rağmen benzer bir gerçeği yaşıyorlar
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ürkiye’den 16 bin kilometre
uzakta deneyimlediğim farklı
kadınlık hallerini, kimi zaman
ıssızlık ruh haliyle kimi zaman da “gırgıriyede cümbüş var” tadında yaşadım.
Feminist olmak zor... Bu coğrafyada da
“ne gerek var” bakışlarıyla karşılaştım
zaman zaman. Ama hücrelerine oksijen
taşıyan feminizm artık ruhuna işlemiş,
yapacak bir şey yok. Hal böyle olunca
“çok kültürlülük” söyleminin devletin
resmî ideolojisi haline geldiği, kadınerkek eşitliğinin yasalarca güvence altına alındığı Avustralya’da bile vaktiyle
ve şimdi, aslında her zaman “kültür”
olarak sunulanlara aldanmıyorsun. Dünyadaki iki temel ezilme biçimini, karşılaştıkların sayesinde başka bir bilinçle
terennüm ediyorsun.
Avustralyalı, Hindistanlı, İranlı, Nepalli, Yunan, Türk, Kürt kadınlar arasında “7 farkı” bulmak çok zormuş. Çünkü
onlar kadın. Bütün kültürel kodlamalara, sınıfsal farklılıklara, dinsel inançlara, eğitim düzeylerine rağmen benzer
bir gerçeği yaşıyorlar. Başka başka ülkelerden çeşitli vesilelerle tanıştığım
kadınlarla sohbet ettim, İngilizcemin
yetmediği yerde devreye yazıyı soktum.
Sağ olsunlar yazdılar. Kimi de “kadın
olmayı” hiç düşünmemiş ben soruncaya
kadar. Gelelim derlediğim bilgilere…

Evlilik
Liberya, İran, Suudi Arabistan ve
Hindistan’da erkekler değil, ama kadınlar evlenmek için ailelerinden izin almak
zorunda. Ne kadar tanıdık değil mi? Liberya ve Hindistan’da eğer kadın ailesine karşı gelirse evi terk etmek mecburiyetinde. İran’da nikâh şahitleri erkekler.
Kadınların şahitlik yapması söz konusu
bile değilmiş. Evli bir çift ilk çocuklarına on yıl sonra sahip olursa devlet genetik testini zorunlu tutuyor. Maazallah ya
çocuk başka bir erkektense!
Japonya’da (şimdi yavaş yavaş değişiyormuş) kadınlar kocalarını ilk
isimleri ile çağırmıyor. Zira tersi bir tür
“statüye” saygısızlık. Erkek, statünün
simgesi.
Erken yaşta evlilik birçok ülkede
yaygın. Yasal evlenme yaşının 16 ol-

duğu Polonya’da, daha küçük yaşta
evlilik kız çocuğunun hamile kalması
durumunda mümkünmüş. Devlet ya da
toplum, doğacak çocuğun sorumluluğunu almak istemediği için küçük yaşta
evliliklere göz yumuyor.

Şiddet
Avustralya’nın güney eyaletindeki
resmî rakamlara göre haftada on iki kadın tecavüze uğruyor. Kadınlara şiddet
uygulayan faillerin yüzde 99’u erkek.
Kadınlarla erkekler eşdeğer işe eşit ücret almıyorlar; eşitlikçi, kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu Güney
Avustralya’da bile. Kadınların sadece
yüzde 1’i kendi bedenleriyle barışık. Bu
nedenle kadınlar her 6 Mayıs’ta “no diet”
yani “diyete hayır” diyor. Türkiye’de de
milyonlarca kadının hayatı “bu pazartesi diyete başlıyorum” diyerek geçmiyor
mu? Feminist dergi Pazartesi, bir türlü
gelemeyen pazartesilere gönderme yaparak çıkmamış mıydı?
Yine burada tanıştığım İtalyan bir
kadına sordum kadına yönelik şiddetin boyutlarını. İlk başta “Bizde şiddet
yok” dedi. Ama bunun bir yanılsama
olduğunu o da anladı; benim için araştırma yaparken. 2008 rakamlarına göre
14 milyon kadın ﬁziksel, cinsel ve psikolojik şiddetin kurbanı. Kadınlar daha
az istihdam ediliyor ve daha düşük ücret
alıyorlar. Japonya’da ise iş başvurusunda bulunan kadınların ilk karşılaştıkları soru evlenip evlenmeyecekleriymiş.
Eğer evli değilse bir yıl içinde evlenme-

yeceğine dair sözleşme imzalıyor. Aksi
takdirde iş için tercih edilmiyor. Bir an
gözümün önüne, Novamed’deki, hamilelikleri patron iznine bağlı olan kadınlar geldi.

Kutsal ailenin bakımı
“Ev kadınlığı”nın bu kadar evrensel
olduğunun farkında değildim buraya
gelinceye kadar. Avustralya’da çocuk
bakımı kadınların üzerinde. Devlet, evli
ya da değil her kadına çocuk parası yardımı yapıyor. Çocuk başına ayda 450
dolar gibi bir para. Ancak bu sistem başka güçlendirme sistemleriyle desteklenmediğinde kadınları pekâlâ eve kapatabiliyor. Sokaklarda genç yaşta anne olmuş çok sayıda kadın görmek mümkün.
Yaşlı bakımı ise “age care” dedikleri bir
sistem tarafından halledilmiş. Bu sistemde ağırlıklı olarak göçmen kadınlar
çalışıyor.
Japonya’da da ailenin devamlılığı
erkek üzerinden yürüyor. Soy taşıyıcısı
erkek, Türkiye’deki gibi. Bu nedenle erkek çocuklar daha önemli. Anne ve babanın bakımından erkek çocuk sorumlu.
O da karısına baktırtıyor tabii ki…
Kadınlık halleri yerkürenin her yerinde çok ortak. Kültürel farklılıklar
yutturmacasının altındaki yatan gerçek
şu: Kadınlar hâlâ eziliyor, sömürülüyor,
tacize tecavüze uğruyor ve öldürülüyor.
Onlara verilen rol, kendileri için değil,
başkaları için hayatı daha yaşanır kılmak. O yüzden kadın enternasyonali
şart!
feminist
politika
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87’den bugüne…

BELLEK

Büyükşehir bize önce sığınak yerine bir oda vermeye kalktı! Şişli’de sığınak açıldı ancak
bir sonraki Belediye Başkanı tarafından “kadınlara daha layık olanı açılacağı” gerekçesiyle
kapatıldı, bir daha da açılmadı
Filiz Kerestecioğlu

19

87 yılının Şubat ayında,
Çankırı’da bir hâkim, Mustafa Durmuş, şiddet gördüğü
için boşanmak isteyen bir kadının talebini, “...kadının üç çocuğu bulunması,
ayrıca dördüncü çocuğuna hamile olması... kocası geçimsiz de olsa kendisiyle
halen cinsel ilişkide bulunduğu...” şeklindeki bir girizgâhtan sonra “... ara sıra
kavganın evliliğin tadı tuzu olduğu...
Anadolu’da çok dikkatimi çeken bir söz
var ‘karının sırtını sopasız karnını sıpasız bırakmamak gerek derler...” sözleriyle reddediyordu!
Daha sonra “Dayağa Karşı Kampanya”nın bileşenlerini oluşturacak
olan bizler ise (Feminist dergisi, Kaktüs
dergisi, Ayrımcığa Karşı Kadın Derneği
çevresinden ve bağımsız kadınlar), Eskişehirli bazı avukat kadınların bu kararı protesto ettiğini gazetelerde okuduk.
Sonra kararın kendisini Ankara Barosu
Dergisi ilginç kararlar bölümünde bulduk ve hâkime karşı manevi tazminat
davası açmaya karar verdik. Elimizde
1 TL’lik manevi tazminat talep eden
dilekçelerimizle İstanbul Sultanahmet
adliyesindeydik. Ancak davamız “taraf
olmadığımız” gerekçesiyle reddedildi.
Bu olaydan sonra artık bir kampanya
şeklinde örgütlenmeye dönüşen eylemlilik, o günden başlayarak daha çok kadının katılımıyla genişledi. Tabii o za-
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man yeni yeni tartışılmaya başlanan ve
şiddete ilişkin de kullanılan “özel olanın
politikasını yapmak” ya da “yasal değil
ancak meşru” gibi kavramlar, bu meşruiyetin ve “dokunulmazlığı olan aile”nin
sorgulanması, hepimiz için önemli dönüşüm ve tartışma noktalarıydı.
Uzun, tartışmalı toplantılar sonunda, dayağı protesto eden bir yürüyüş
gerçekleştirmeye karar verdik. 12 Eylül
darbesinin ciddi etkileri ve o güne kadar
bir yürüyüş gerçekleştirilmemiş olması, ayrıca ilk defa kadınlar olarak kendi
taleplerimiz için düzenleyeceğimiz bir
yürüyüş olması, katılım konusunda içimizde biraz endişe yaratsa da, heyecan
ve mücadele ağır bastı ve karar verdik
az sayıda olsak da yürümeye...
Ayşe Düzkan, Şirin Tekeli, Özden
Dilber, Zehra Başer yürüyüşün konuşmacılarıydı, ancak ne yazık ki adını hatırlayamadığım travesti bir arkadaşımızın da “kayıt dışı” bir konuşma yapabilmesini sağlamıştık elbirliğiyle! O günlerin heyecanı ve yürüyüş toplantılarının
telâşı içinde yaptığım “Kadınlar Vardır”
şarkısı, -ben de dahil- hepimizde ayrı bir
şaşkınlık yaratmıştı sanırım... Ardından
İdil’in (Nalbantoğlu) yaptığı “İsyanı
var bizde haksız yüzyılların” şarkısı da
kampanyanın yadigârlarındandır… 17
Mayıs 1987’de Kadıköy’de Yoğurtçu
Parkı’nda toplandığımızda katılım umduğumuzun çok üzerindeydi. Yaklaşık
bin civarında kadındık. 17 Mayıs, aile
içi şiddete, dayağın meşrulaştırılmasına
karşı çıkılan, sadece kadınların düzenlediği ve katıldığı ilk yürüyüş oldu.
Yürüyüşün ardından dayanışmayı da
genişletebilmek için, şiddete ilişkin tanıklıklara dayanan bir kitap yayınlamaya ve gerekli fonu da bir şenlik düzenleyerek toplamaya karar verdik. 4 Ekim
1987’de Edirnekapı Kariye Müzesi’nde
gerçekleştirdiğimiz şenliğe iki binden

fazla katılım oldu ve şenlik, Dayağa
Karşı Kampanya’nın daha çok kadına
ulaşmasını sağladı. O günlerde biraz yabancı dil gibi algılanan “kota”, şenliğin
hararetli tartışma konularındandı. 1988
yılında, Bağır Herkes Duysun kitabı
Kariye Şenliği’nden elde edilen gelirle
basıldı.
Yine 88’in yaz aylarında dayanışma
ağları oluşturarak; şiddet görerek başvuran kadınların avukat, doktor, bir süre
kalacak yer ve sınırlı maddi yardım taleplerini daha düzenli ve örgütlü biçimde karşılamayı amaçladık.
Eylül 1989’da Şişli Belediyesi başkanına sığınak için gerekli bina başvurusunu yaptık. Büyükşehir Belediyesi’ne
yönlendirildik, Büyükşehir bize önce
sığınak yerine bir oda vermeye kalktı!
Şişli’de sığınak açıldı ancak bir sonraki
Belediye Başkanı tarafından “kadınlara
daha lâyık olanı açılacağı” gerekçesiyle
kapatıldı, bir daha da açılmadı!
1990’da ise Mor Çatı Kadın Sığınağı
Vakfı’nı kurduk ve sonrasında ilk bağımsız kadın sığınağı açılmış oldu.
Askeri nizam içinde yürümeden sokakta olunabileceğini, kurumsallaşmadan da kampanyalar yürütülebileceğini
görüp yaşamak önemliydi. Dayağa Karşı Kampanya’nın en önemli yanlarından
biri de, farklı politika yapma tarzlarının
olabileceğini göstermesiydi bence.
O yıllardan bugüne baktığımda; belki hâlâ Mor Çatı (sığınağı) yok, hâlâ
aile ve şiddeti besleyen bütün kurumlar
yeterince sorgulanabilir değil; ancak
kadınlara yönelik şiddetin en azından
meşruiyetinin azalması, “ev içi emek”,
“evlilikte tecavüz” gibi ciddi politik
kavramların da içinde yer aldığı birçok
yasal değişiklik, süren mücadele ve yeni
kampanyalar, kurumlar, feminist politikanın çok önemli kazanımları diyebilirim.
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Ücret iktidarının patriyarkası
Geçen sayımızda ilk bölümünü yayınladığımız, Küresel Kadın Grevi’nden Selma James,
Maggie Ronayne ve Nina Lopez ile söyleşinin ikinci bölümü
Ece Kocabıçak
Gülnur Acar Savran
Gülnur: Ben biraz farklı bir alana
geçmek istiyorum. “Patriyarka”yı, siyasal açıdan anlamlı bir kavram olarak benimsemediğiniz izlenimini edindim…
Selma: Hayır. Bu hepimizin kullandığı bir deyimdi. Başından itibaren
“ücret iktidarının patriyarkası”ndan söz
ettik. Erkeklerin iktidarı tartışma götürmez ve yaptığımız her şeyin hedeﬁndedir. Yapmadığımız şey ise, kapitalizmi
patriyarkadan farklı görmektir. Kapitalizm aramızdaki tüm iktidar ilişkilerine
dayanır: cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi, vs. Patriyarka, tüm kapitalist sömürü
düzeninden farklı ve ayrı değildir.
Gülnur: Peki kapitalizmden önce
var olan patriyarkaya ne diyorsunuz?
Selma: Anaerkilliğin ataerkilliğe
doğru yön değiştirmesinin tarihini çok
iyi biliyoruz. Ancak sermaye sahneye
çıktığında, sahip olduğumuz bütün mirası dönüştürdü. Size bir örnek vereyim.
Batı’da, kapitalizmden önce patriyarkanın başında Katolik Kilisesi vardı. Bu da
genellikle tüm ülkelerden ve kıtalardan
sorumlu olan devlet iktidarıydı. Fakat
kapitalizm sahneye çıktığında sermaye
ilişkileri kiliseyi zamana uyarladı. Kilise, kapitalist ve emperyalist bir kurum
haline geldi. Patriyarkaya olan da tam
buydu. Erkeklerin iktidarı yerinde kaldı, fakat o farklı bir iktidardı. Ve patriyarka farklı bir sınıf yapısını kendisine
temel aldı. Bugünkü Katolik Kilisesini
ve onun doğum kontrolüne karşı tavrını, 10’uncu yüzyıldaki Katolik Kilise ile
karşılaştırmak bence oldukça faydalıdır.
Kendimize anti-kapitalist diyorsak bunu
göz ardı edemeyiz, özellikle de Katolik
ülkelerde: çünkü kilise devlet iktidarı ile
bir bütündür. Ayrıca kiliselerin ayrıldığını biliyoruz ve kimi zaman kilisenin
bir kanadını diğerine karşı kullanabiliyoruz. Kurtuluş Teolojisi özellikle Latin
Amerika’da hareket açısından muhteşem bir iş çıkardı.
Kadınların durumunu, kapitalizmin
bizi yönetiş biçiminin bir parçası olarak
görmek yerine, kapitalizmden ayrı olarak ele almaktan her hâlükârda kaçınmamız gerekiyor. Bize göre kadınlar ve
erkekler, yaşlılar ve gençler, ırklar ve etnik gruplar vs. arasındaki hiyerarşi; bütün bunlar kapitalizmdir. Bunlar kapita-

lizmin sahip olduğu özellikler
ya da farklı
yönde ilerleyen ve devralınması seçime bağlı olan
birer
ekstra
değildir. Kapitalizmin kendisidir; onun
bizi bölme ve
yönetme, hepimizin üzerinde
iktidar kurma
biçimleridir.
Bizim
için
bu hayati bir
öneme sahip.
Cinsiyetçiliğe,
kapitalizme
saldıran yöntemlerle saldırmak ve onu
güçlendiren yöntemlerden kaçınmak
bizim görevimiz. Erkeklerin bizim üzerimizdeki iktidarını sarsmak istiyoruz,
ortak düşmanımız üzerindeki erkek iktidarını değil.
Gülnur: Biz kendi kolektiﬁmizde
kapitalizmin patriyarkayı devraldığı
gerçeğine göndermede bulunmak için
“patriyarkal kapitalizm” kavramını kullanıyoruz. Bununla birlikte patriyarkanın, kapitalizmin öncesine uzanan ve
sermayenin belirli açılardan gereksinim
duyduğu “kadınların bireysel özerkliği”
ile çatışan yönleri var. Bir yandan kapitalizmin bağımsız bireyler olan kadınlara ihtiyacı var çünkü böylelikle emeklerini tam anlamıyla sömürebilir; diğer
taraftan ise patriyarka, kadınları, onların
sermaye tarafından sömürüye uygun
hale gelmesini engelleyici bazı biçimlerde de denetler. Sırf örnek olması açısından: Türkiye’de kadın göçü bir sorun
olarak ortaya çıkmıyor çünkü kadınlar
kendi başlarına değil aileleri ile birlikte
göç ediyorlar. Dünya çapında ise kadınlar ya seks işçileri ya da ücretli ev işçileri olarak kendileri göç ediyorlar. Aynı
şekilde şiddet, cinsel taciz, tecavüz, kadın cinayetleri gibi kimi çıplak olgular
hiçbir şekilde kapitalizmle açıklanamaz.
Patriyarka ve kapitalizm birbirini yeniden üretiyor, birbiriyle ilişkili fakat aynı
zamanda da bağımsız dinamikleri var ve

bunlar kimi zaman birbiriyle çatışır. Kapitalizm ile açıklayamayacağınız birçok
olgu vardır, bunlar ancak patriyarkanın
boyutları olarak ayrı bir şekilde ele alınmalıdır diye düşünüyoruz. Bilmiyorum
bunlara başka bir şey eklemek ister misiniz?
Selma: Bence kapitalizm pekâlâ
aramızdaki çelişkilerle baş edebilecek
ve onları kullanabilecek güçte. İnsanlar
çeşitli biçimlerde mücadele ediyorlar
ve sermaye bu mücadeleyi kendi amacı
doğrultusunda kullanıyor; aynı şekilde
bir kesimin diğeri üzerinde iktidar fazlalığı vardır ve sermaye bunu kullanır. Bazen de sermayenin farklı kanatları bizi
nasıl denetleyecekleri konusunda birbiriyle anlaşmazlığa düşer. Fakat hiçbir
zaman, ihtiyaç duyduklarında bize karşı
birleşmeyi unutacak kadar çatışmazlar.
Doğum kontrolü ve kürtaj buna klasik
bir örnek. Çatışma ve çelişkilerle hiçbir
sorunları yok. Olsaydı, onunla ilgili yeni
bir çözüm üretirlerdi. Şayet zarar görürlerse en azından bu iktidarı ve o kesimi
kontrol altına almayı denerler. Örneğin,
tecavüze karşı bir mücadele verdiğinizde, tecavüzün yanlış olduğunu söyleyen, elinde iktidar gücü olan bir sürü
insan var. Birdenbire tecavüzün kötü bir
şey olduğunu keşfettiler. Eğer onlar için
yeterince sorun çıkarırsanız onlardan
değişim doğrultusunda bir şeyler koparabilirsiniz. Aslında erkeklerin bir çeşit
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kontrol aracı olarak kadınlara tecavüz
etmesiyle ilgili bir sıkıntıları yok. Bana
göre sermayenin, erkeklerin patriyarkal
iktidarına zarar verdiğini sanmak da bir
hata.
Gülnur: Ben de zarar veriyor demezdim, fakat farklı dinamikleri var.
Selma: Evet, öyle.
Ece: Bazı açılardan evet. Belki de
şöyle bir tespit yapmalıyız: Kapitalizmi
belirleyen patriyarka değil, patriyarkayı
belirleyen de kapitalizm değil. Biri ötekini belirlemiyor. Eğer kapitalizmin tamamen siyah ve patriyarkanın da beyaz,
olduğunu düşünürsek, yaşadığımız şey
ne tam olarak beyaz ne de siyah. Renklerin bir tür karışımı.
Selma: Buna katılamam. Benim
sermayenin iktidarından anladığım şey
oldukça farklı. Fakat kadınlara karşı
oluşun sermayeden başka bir kaynaktan
geldiğini düşünmek çok tehlikeli. Elbette erkekler bireysel olarak bize saldırıyor ve her zaman buna karşı çıkıyoruz.
Fakat sermayeye değil de bu tekil erkeklere karşı örgütlendiğiniz bir konuma
geliyorsanız, bu bir hatadır. Bunu daha
önce de gördüm ve bu sizi beklenmedik,
istemediğiniz bir yere götürebilir. Kendinizi sermayeye saldırmayan ve hatta
belki onu istemeden savunan bir konumda bulabilirsiniz, böyle bir niyetiniz
olmasa da, böyle bir noktadan başlamasanız da oraya gelebilirsiniz. Buna daha
önce harekette şahit oldum.
Nina: Örneğin kadın ticareti. Bugün
Britanya’da pek çok feminist, hükümetin polisin yetkilerini artırmasından
söz ediyor ve bundan hoşnutlar; ama
biz polisin bu gücü kadınlar üzerinde
kullanacağını çok iyi biliyoruz. Polisin
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baskıcı gücü gittikçe arttı ve bunun ilk
kurbanları kadınlar oldu. Kadın ticareti
karşıtı yasal düzenleme ile ilk sınır dışı
edilenler yine kadınlar oldu ve onlar feministlerin desteğini de arkalarına alarak güçlerini kullandılar, evleri bastılar,
kadınları dışarı çıkardılar ve sınır dışı
ettiler. Kadınları savunan hareket ile
kadın ticaretine karşı bizleri koruma sorumluluğunu polise veren yasaları istemek arasındaki farkı bulanıklaştırdılar.
Bizi sınır dışı ederek savunuyorlar!
Bizim yaptığımız ise, tecavüz hâlâ
devam ediyor, bununla ilgili hiç bir şey
yapmıyorsunuz ve yapmanız gereken
tam da budur, demek oldu. Erkeklerin
tecavüze devam etmesine izin verilmesinden devletin sorumlu olduğunu
söylüyoruz. Fakat tam da bu yolla feministler devlete iliştirilmiş oldu. Tıpkı
bazı gazetecilerin savaşa ilişkin olarak
yaptıkları gibi; feministler bunu polis
gücü ve insan ticareti karşıtı düzenleme
konusunda yaptılar.
Gülnur: Fuhuş yapan kadınların
suçlu olarak damgalanmaları ile ilgili
kaygılarını tamamen paylaşıyorum. Bununla birlikte bugün feminist hareket bu
konuda kutuplaşmış görünüyor. Bir uçta
ahlâkçı ve otoriter bir konuma meyleden feministler var. Karşıt uçta ise kadın bedeninin ticarileştirilmesini ultraliberalizm bayrağı altında neredeyse
kutlayanlar: “Her şey satılık ve bedenini
satmak senin özgürlüğün.” Bu kutuplaşmaya nasıl bakıyorsunuz? Bu konuda
sizin görüşleriniz nerede duruyor?
Nina: Biz her fırsatta fuhuş yapan
kadınlara karşı olmadığımızı dile getirdik. Asla fuhşu yüceltmeyiz, ama biz
zaten insanların emek güçlerini satmala-

rını -ne yolla olursa olsun- yüceltmeyiz.
Biz fuhşun cinsel olduğu için daha kötü
olduğunu düşünmüyoruz, ama daha iyi
olduğunu da düşünmüyoruz. Bazı seks
işçileri örgütlerinin hâlâ fuhşu parlatması çok can sıkıcı. Çünkü kadınlara
ekonomik kaynaklar sağlanması için
kampanyalarımız dolayısıyla o kadınların dışarıda fuhuş yapmaktan başka
seçenekleri olmadığını biliyoruz, çünkü
çocuklarını besleyecek paraları yok ya
da göçmenler ve çalışma izinleri yok;
bir sürü ekonomik sebep var… Fuhşu
parlatan seks işçileri örgütleri hiçbir
zaman yoksulluktan bahsetmiyor, sanki
bütün seks işçileri çok iyi vakit geçiriyormuş gibi davranıyorlar ki bu doğru
değil. Fabrika işçileriyle konuştuğunuzda ise, yaptıkları işin ne kadar zor
olduğunu anlatıyorlar. Ve özellikle seks
işçilerini suçlu olarak damgaladığınızda
bu durumu daha da kötüleştiriyor; çünkü onlar sürekli olarak polis baskınları
endişesini taşıyorlar; erkekler de bunu
suiistimal ediyorlar –yasal olarak çalışamayacağınızı biliyorlar ve bu da sizi
daha savunmasız bir konuma sokuyor.
Biz her zaman, fuhuş yapan kadınların
şiddete karşı bu kadar savunmasız olmalarının merkezinde kadınların birer
suçluya dönüştürülmesinin olduğunu
söyledik çünkü erkekler başka çareniz
olmadığını biliyorlar. Çocukların yanı
sıra, kadınların şiddete karşı en savunmasız olan iki kadın kesimi var: evdeki
eşler ve seks işçileri.
Ece: Su kaynaklarının özelleştirilmesine karşı da çalıştığınızdan bahsettiniz; Ilısu da bunlardan bir tanesi. Ben de
bu sorunla ilgilendim: Suyun ticarileştirilmesinin kadınların ev içi emekleri

üzerindeki etkisi üzerinde çalıştım. Bu
konudaki çalışmalarınızı biraz daha detaylandırabilir misiniz?
Maggie: Evet, akademisyen olarak
yaptığım iş bu ve çalışmalarımı Küresel
Kadın Grevi’ndeki (Global Women’s
Strike) çalışmalarımız yönlendiriyor.
Orduya ayrılan bütçeden para almak ve
bu kaynakları kadınlara tahsis etmek
yerine -çünkü her gün temiz su bulabilmek için kadınların belleri bükülüyor- hükümetler ve çokuluslu şirketler
dünyada her gün daha fazla insana su
için para ödetmeyi öneriyorlar. Bu öneri kadınlara nasıl yardım edecek? Toplumsal cinsiyetin, bu tip özelleştirmeleri
kabul ettirmek için kullanılması sadece
Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerli. Hatırlıyorum birkaç yıl önce yoğun
bir kampanya sürdürürken, GAP ve
özellikle de Ilısu Barajı hakkında Kürt

kadınlarının söylediklerinden haberler
üretirken, GAP ve UNDP kendi web sitelerinde Türkiye’de kadınların kalkınması için GAP’ın öneminden bahsediyorlardı. Oysa bu, söz konusu kalkınma
biçiminin hiçbir yönden sürdürülebilir
olmadığı, kadınlara ve çocuklara zerre
kadar yararı olmadığı gerçeğini örtmek
için kullanılan propagandaydı. Gerçekte bu, yaşamı son derece tehdit edici bir

proje.
Bir akademisyen olarak, çeşitli ülkelerdeki kalkınma projelerine karşı duran
yerel toplulukları desteklemek için çalıştım. Kadın Grevi ağı içerisindeki pek
çok kadın, temiz suya erişim ve diğer
hayati ihtiyaçlar için verilen mücadelelere dahil oldu. Tüm bu mücadeleler içerisinde “toplumsal cinsiyet”in bir propaganda aracı olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Dün yapılan toplantıda, benzer
bir durumu ABD’nin Irak işgalinde de
görebileceğimizden bahsediyordum: örneğin kadın hareketine zarar vermek ve
işgal altındaki ailelerle yerel toplulukları ayakta tutma çabası içinde olan taban
hareketine mensup kadınlara saldırmak
için, toplumsal cinsiyet odaklı sivil toplum örgütlerini ve kariyer peşinde koşan
feministleri kullanmaları…

2010 LGBTT Onur Haftası yaklaşırken
Eşcinsel kadınlar olarak; bir taraftan lezbiyenliği eşcinsellikten saymayan erkeklere, diğer taraftan lezbiyenliği eşcinselliğe indirgeyerek kadın kimliğimizi silmek isteyenlere
karşı birlikte mücadele etmeliyiz

S

on dört senedir olduğu gibi, bu
sene de 8 Mart’ta lezbiyen biseksüel, trans ve queer kadınlar olarak kendi pankartımızı açtık; emeğimizi,
bedenimizi, kimliklerimizi, yönelimlerimizi yok sayan heteroseksist patriyarkal
düzene karşı alanlara çıktık.
Yaşadığımız dünyada erkek egemen
söylem, homofobi ile iç içe geçmiş durumda ve gündelik hayatın içinde eşcinsel kadınlar “iki kere dışlanıyor.” Bu
çifte dışlanmanın birinci aşaması; doğduğumuz andan beri üzerimize giydirilen toplumsal cinsiyet, ikincisi ise cinsel yönelimimiz. Bu ikisi birlikte, bizi,
eşcinsel kadınları “görünmez bir alana”
hapsediyor. Bunun en yakın ve canlı
örneği, geçtiğimiz günlerde “Eşcinsellik bir hastalıktır” diyen Bakan Aliye
Kavaf’a destek vermek için yazılmış
olan imza metninde mevcut. Metinde,
eşcinsel ilişki yaşayınca ailesi, karısı,

çocukları ile ilişkileri bozulma ihtimali
olan erkeklerden bahsediliyor (!) yani
referans verilenler yine erkekler; kadın
eşcinseller akıllara bile gelmiyor.
Eşcinsel kadınlar olarak; bir taraftan
lezbiyenliği eşcinsellikten saymayan
erkeklere, diğer taraftan lezbiyenliği
eşcinselliğe indirgeyerek kadın kimliğimizi silmek isteyenlere karşı birlikte
mücadele etmeliyiz. Türkiye’de gerek
yerel düzlemde gerekse yerellikler-arası
lezbiyen/biseksüel kadın örgütlülüğü
üzerine yeniden düşünmeye başlamalıyız.
2010 LGBTT Onur Haftasının bu seneki teması “aile”: 17- 27 Haziran tarihleri arası sürecek etkinliklerde bir dizi
forum, atölye, panel, parti vs. düzenlenecek. Biz de onur haftası hazırlık grubu toplantılarına katılan kadınlar olarak,
kendi grubumuzu kurduk, işlerimizi örgütlüyoruz: Kadın kadına cinsellik, queer, feminist porno, seks oyuncakları kullanımı ve cinsel sağlığımız üzerine hep
birlikte bir atölye hazırlıyoruz. Bacaklarımız kıllı ya da erkeksi (!) göründüğümüz için ya da hiç diğer lezbiyenlere
benzemediğimiz için eleştirilebiliyoruz;
penis olmadan nasıl sevişebildiğimiz
soruluyor; barlar ya da internet dışında birbirimizi bulma şansımız çok az.
Lezbiyen-biseksüel kadınlar forumunda

sorunlarımızı konuşacağız. Panel başlıklarımız: Heteropatriyarkal bir kurum
olarak ailenin eleştirisi ve lezbiyen ebeveynlik.
Tüm bunların dışında da hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek:
ﬁlm gösterimleri, kadın kadına partiler,
şaraplı sohbetler, okuma tiyatroları vs.
2010 Şubatı’ndan beri, cuma akşamları
toplanıyoruz; biraraya gelmek ve birlikte yol almaya çalışmak bu süreçte bize
çok şey kattı, katıyor.
Nihai hedeﬁmiz, lezbiyen-biseksüel
kadınlar olarak kendi grubumuzu kurup,
birbirimize daha yakın olup, daha özgür
olabileceğimiz alanlarımızı ve kendi
örgütlülüğümüzü oluşturmak. Haziran
ayında görüşmek üzere…
2010 ONUR HAFTASI HAZIRLIK GRUBU KADIN KOMİSYONU
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Şiddeti seçme özgürlüğü var mı?

Ya da fuhuş neden ortadan kalkmalı?

Fuhşu ortadan kaldırmacı yaklaşımın merkezi argümanlarından biri, fuhşun talep yaratan
kısmına yöneliktir; yani fuhşun varlığı erkek talebinin bir sonucudur
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eks endüstrisi milyarlarca dolarlık bir pazar. Bu pazarın bileşenleri, kadın/erkek bedeninin
seks amaçlı satışından pornograﬁye,
Tayland genelevlerinde satılan ünlü
içki markalarından GSM operatörlerine
kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.
Interpol’e göre bedenini seks amaçlı
satan bir kadın, çalıştığı pazarın durumuna göre, “yöneticisine” yılda 75 ila
250 bin dolar kazandırabiliyor. Pazarın
durumu ise fuhşun yasal olup olmamasıyla yakından ilişkili. Nitekim fuhşa yaklaşımlarına göre ülkeler, fuhşu
yasadışı ilan edenler ve fuhşun yasal
olduğu ülkeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ancak çoğu ülkede seks endüstrisi ulusal, eyalet ya da belediye düzeyinde meşruiyet kazanabiliyor. Örneğin
Avustralya’da federal düzeyde olmasa
da Victoria eyaletinde fuhuş yasal kabul
ediliyor. Fuhşu yasa dışı ilan eden ABD
ve İsveç arasında da önemli bir fark var.
ABD, fuhşu suç içeren bir eylem olarak
tanımlarken fuhşa karışan herkesi cezalandırıyor, özellikle de fuhuş yapan kadınları. Tam tersine 1999’da fuhşu yasa
dışı ilan eden İsveç’te ise fuhuş “kadına
yönelik bir şiddet biçimi” olarak görülüyor. İsveç yasaları, talebin cinsiyetini
“eril” olarak tanımlarken talebi ortadan
kaldırmak için erkekleri cezalandırmayı
tercih ediyor. Bu yüzden tüm dünyada,
ABD yasaklamacı, İsveç ise fuhşu ortadan kaldırmacı yaklaşımın temsilcileri
olarak görülüyor. Hollanda ve Almanya tarafından öncülüğü yapılan düzenlemeci ya da yasallaştırıcı yaklaşımda
ise fuhuş herhangi bir hizmet sektörü işi
gibi muamele görüyor. Böylelikle seks
endüstrisini kontrol altında tutmak, pratikte ise devlete vergi geliri sağlamak
hedeﬂeniyor (yıllarca vergi rekortmeni
olan Matild Manukyan’ı hatırlayınız).
Elbette Türkiye de devlet kontrolündeki
56 genelevi ile bu gruba dahil.
Fuhşun ortadan kaldırılması taraftarı
feminist/akademisyen Sheila Jeffreys1,
Endüstriyel Vajina adlı kitabında günümüzde fuhşun iki özelliğine dikkat çekiyor: endüstrileşmesi ve küreselleşmesi.
Jeffreys, seks işinin endüstrileşmesini,
“fuhşun örgütlenmesinin geleneksel bi44
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çimlerinin ekonomik ve sosyal güçler
sayesinde daha geniş ölçekli hale gelmesi, yoğunlaşması, normalleştirilmesi
ve iş dünyasının bir parçası olma yolunda değişmesi” olarak tanımlarken, küreselleşmesini, internet sayesinde gelişen
seks turizmi, insan ticareti, mektupla
gelin siparişi gibi yollarla kadın bedeninin artık ulusal sınırlara hapsedilmekten
kurtulmasına dayandırıyor. Ancak kadın
bedeninin erkek alıcılarına ulaştırılması teknoloji sayesinde ne kadar gelişse
de, Jeffreys fuhşun ham bileşenleri olan
vajina ve kadın bedeninin diğer parçalarının azimli bir şekilde “eski teknoloji”
olarak, yani değişimden etkilenmeden
kaldığına işaret ediyor.

Feministler nerede
duruyor?
Kadın bedeninin cinsel amaçlı satışı/kiralanması üzerine tartışmalar hiç
şüphesiz özellikle feministler açısından
turnusol kağıtlarından bir tanesi. Bu konuda feministler, fuhşun yasallaşmasını
(liberal) ve ortadan kaldırmasını savunanlar (radikal) olarak iki farklı kampa
ayrılmış durumda. Öncelikle belirtmek
gerekir ki, bu yazıda seks işinin normal
bir iş olmadığı kabulünden hareketle,
“maddi bir çıkar karşılığında bedenin
cinsel olarak kiralanması” anlamında

“fuhuş” ve “fuhşa zorlanan” kelimeleri
kullanılacaktır. Bu tercih elbette ki fuhşun sona erdirilmesini savunan yaklaşımdan etkileniyor.
Feministler arasında son dönemdeki tartışmalara somut bir örnek vermek gerekirse: Geçen yıl kasım ayında
İngiltere’de cinsel istismar amaçlı kadın ticaretini hedef alan bir yasa, parlamentoda kabul edildi. Yeni yasa, zorla
çalıştırılan bir kadından seks satın alan
erkekleri -bilmese de- cezalandırmayı
öngörüyor. Yasa, radikal feministler ile
Uluslararası Seks İşçileri Sendikasını
(IUSW) karşı karşıya getirdi. Fuhşu ortadan kaldırmaya doğru atılan bir adım
olarak yorumlanan yasanın uygulamada ne kadar amacına hizmet edeceğine, özellikle de fuhşa zorlanan göçmen
kadınları nasıl etkileyeceğine dair ciddi
soru işaretleri bir tarafa; IUSW yeni yasanın istenilenin tam tersi bir etki yaratacağını, hem “seks işçilerine” yönelik
polis baskınlarını hem de müşterileri
üzerindeki baskıyı artırarak seks işi yapanları daha da savunmasızlaştıracağını
iddia ediyor ve seks işçilerinin insan haklarının kabulü ve “tercih özgürlüğü”nün
tanınmasını istiyor.
Aslında fuhşun ortadan kaldırılmasını savunan görüşün güç kaybetmeye ve
fuhşun normalleşmeye başladığı 80ler-

Fotoğraf: Nilgün Yurdalan, “Genelev ziyareti” eylemi

den itibaren süregiden tartışmalar da
bu “tercih özgürlüğü”ne odaklanıyor.
Elbette bu bir rastlantı değil. 1960ların ahlâki tabuları yıkan cinsel devrim
rüzgârından güç alsa da, fuhşun normal
bir iş olarak algılanmaya başlamasına
neden olan bu dönüşümün asıl tetikleyicisi, 1970lerden itibaren dünyayı kucaklayan neoliberal ekonomi politikalarıdır.
Keza kapitalist üretim ilişkilerinin merkezindeki liberalizm düşüncesi, bireyin
“özgür irade”sini temel alır; “tercih”,
bireyin özerk iradesinin uygulanmasıdır
ve toplamda toplumun yararına hizmet
eder. Kapitalizmin “özgürlükçü” söylemini takip eden fuhşun yasallaştırılması
taraftarı yaklaşım da “bedenini satma”
özgürlüğünü yansıtır. Bir yandan seks
işinin normalleştirilmesi sayesinde fuhşa
zorlanan kadınlara saygınlıklarını iade
etmeyi amaçlayan liberal söylem, diğer
yandan kendine “seks işçisi”, “seks işi”
ve “seks endüstrisi” kelimelerini de içeren yeni bir dil yaratır. Ancak bu yaklaşım sadece kadının insan hakları değil,
feminist bir perspektif açısından da derinden sorunludur.
Bu konuda radikal feministlerin
eleştirilerinden yararlanırsak, “fuhuş
bireyin özgür tercihidir” söylemi, ne
bu tercihin nasıl şekillendiğini tanımlama zahmetine girer ne de bu “normal”
işte çalışan kadınların toplumda neden
böyle acımasızca dışlandığını açıklayabilir. Nitekim, fuhşu ortadan kaldırmacı
yaklaşım, tercihin hangi şartlarda yapıldığını sorgularken, öncelikle kadınları
fuhuş sektörüne çekmek için kullanılan
tehdit ve kandırmanın aldığı değişik
biçimler ortadan kaldırılmadan özgür
iradeden bahsedilemeyeceğini savunur.
Öte yandan yasallaşma taraftarları, fuhşun bir endüstri olarak varlığını sorgulamazken, ortadan kaldırmacı yaklaşımın
merkezi argümanlarından biri, fuhşun
talep yaratan kısmına yöneliktir; yani
fuhşun varlığı erkek talebinin bir sonucudur. Doğası gereği fuhuş, kadının cinselliği üzerindeki patriyarkal egemenlik
olarak “kadına yönelik bir şiddettir”,
kadını satın alınan bir nesneye indirger
ve zorunlu olarak kadının toplumdaki
ikincil konumuna katkıda bulunur, bunu
normalleştirir.

Kadınlar fuhuştan
çıkmak istiyor
Her ne kadar konuşulmayan, tartışılmayan ve hatta araştırılmasına bile izin
verilmeyen bir alan olsa da, Türkiye’yi
de kapsayan bir araştırma2, çalışma koşulları iyileştirilirse fuhşun yol açtığı
zararların engellenebilir olduğuna dair
yanlış inanışları çürütüyor. Dokuz farklı

ülkede (Kanada, Kolombiya, Almanya,
Meksika, Güney Afrika, Tayland, Türkiye, ABD ve Zambia) fuhşa zorlanan 854
kadın ile yüz yüze görüşmelerle yapılan
araştırmanın sonucu, fuhşun çok yönlü
travmaya yol açan bir eylem olduğunu
ortaya koyuyor. Türkiye ayağı Ufuk
Sezgin tarafından yapılan araştırmanın
çarpıcı sonuçlarını kısaca özetlemek
gerekirse; görüşülen kadınların yüzde
71’i seks satışı sırasında ﬁziksel olarak
saldırıya, yüzde 63’ü tecavüze uğradığını, yüzde 49’u pornograﬁ malzemesi
olarak kullanıldığını söylüyor. En sık
karşılaşılan ﬁziksel şiddet biçimleri ise;
sözlü aşağılama, memelerin ve kalçanın
çimdiklenmesi, yüze boşalma, saçların
kontrol ve işkence amaçlı çekilmesi,
yüze yumruk ve tokat, bıçakla yaralama,
sigara söndürme. Kadınların yüzde 68’i
travma sonrası stres bozukluğu sendromları gösteriyor. Araştırmanın önemli
sonuçlarından biri de, genelev fuhşunun yasal olduğu Almanya’da görüşülen kadınların yüzde 59’u fuhşun yasal
olmasının onları tecavüz ya da ﬁziksel
şiddetten korumadığını söylüyor. Belirtmek gerekir ki, bu konuda Almanya
bulguları dokuz ülke içerisinde en yüksek orana sahip. Özetle fuhşa zorlanan
kadınlar için şiddet gündelik bir olay,
yasallaştırılması ne bu şiddeti ortadan
kaldırmaya ne de bu sektörü kontrol
etmeye ya da “şartlarını iyileştirmeye”
yetiyor.
Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri de şu: Kadınların yüzde 89’u
fuhuştan çıkmak istediğini ancak başka bir seçenekleri olmadığını söylüyor.
Yani fuhşa zorlanan kadınların büyük
çoğunluğu yaptıkları “işi” bırakmak
istiyor. Peki nasıl? Öncelikle yine araş-

tırmanın sonuçlarına kulak verelim ve
“Neye ihtiyacınız var?” sorusuna kadınların verdiği yanıtları yan yana koyalım:
güvenli bir ev (yüzde 75), mesleki eğitim (yüzde 76), alkol/uyuşturucu tedavisi (yüzde 47), tıbbi bakım (yüzde 61),
bireysel terapi (yüzde 56), kendini savunma eğitimi (yüzde 45), çocuk bakımı (yüzde 44). Elbette bunlar, kimi sivil
toplum kuruluşlarının cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellemek için fuhşa
zorlanan kadınlara bedava prezervatif
dağıtmasının çok ötesinde istekler.
Toparlamak gerekirse, fuhuşla ilgili
sorun “özgür” ya da “zorunlu” tercih ayrımının çok ötesine düşüyor ve bu tartışma seks endüstrisine daha güçlü bir
meşruiyet ve piyasa istikrarı sağlamaktan başka bir amaca hizmet etmiyor. Tam
da bu yüzden fuhşa zorlanan kadınların
“özgür tercih”lerini başvurulan son çare
olarak görmek ve fuhşun erkek egemenliğinin bir kurumu ve erkeğin kadına
yönelik cinsel şiddet uygulamasının yasalarla korunan yegâne şekli olduğunu
kabul etmek gerekiyor. Bu yolda fuhşun
ortadan kaldırılması için kadınları değil
talebi, yani erkekleri cezalandırmak,
fakat en önemlisi de fuhşa zorlanan kadınları cezalandırmadan bu “normal işi”
bırakmalarına destek olacak çıkış stratejileri hazırlamak gerekiyor.
_________________________
Referanslar
(1) Jeffreys, S. (2009), Industrial Vagina,
Routledge, Londra.
(2) Farley et al., “Prostitution and Trafﬁcking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder.”
Journal of Trauma Practice, cilt 2, sayı 3/4,
2003.
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Şiddetin namusla pazarlığı:

Devletin seks işçileriyle ilişkisi üzerine bazı notlar
Seks işçiliği yapmak zorunda bırakılan kadınlar kadar, bu işin cinsel ve ekonomik açıdan
özgürleştirici olduğunu düşünen ve bu bağlamda bir güçlenme hikayesi anlatan hayat kadınlarını da yadsımamak önemli
Aslı Zengin

“O

rospu”, “kötü kadın”,
“düşmüş kadın”, “kaltak”,
“fahişe”… Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu adlandırmalar biz
kadınları belli bir ahlâk ekonomisinin
içine yerleştirirken, bedenlerimize ve
cinselliğimize dair pek çok yargıyı da
beraberinde üretiyor. Erkek egemen dilin kadın bedeniyle girdiği bu namus pazarlığı, bir yandan sembolik şiddet ağları
örerken bir yandan da gündelik yaşamlarımıza nüfuz eden türlü çeşit cinsiyetçi
yaptırım ve sosyal baskının temellerini
atıyor. Gittiğimiz mekândan, giydiğimiz
kıyafete; konuştuğumuz dilden, sokakta
olduğumuz zaman dilimine kadar yaşamımızın her alanının didiklenerek iki
kocaman kadın kategorisine mahkûm
edilişine şahit oluyoruz: namuslu ve namussuz kadın. Peki “namus”un en ağır
şekilde yargıladığı öznelerden biri olan
seks işçileri nasıl bir şiddet ekonomisine
dahil ediliyor?
Bu soruya cevap vermeye başlamadan önce vurgulanması gereken birkaç
nokta var: Seks işçilerinin hepsini tek
bir kategori altında toplayıp, onlara ortak bir şiddet ya da hayat faturası kesmemek gerekiyor. Yine “orada kurtarılmayı bekleyen zavallı bir kadın var”
görüşüne eleştirel yaklaşarak, yaşanan
hayat durumunu sadece beden-sömürü
ilişkisinden hareketle düşünmemek lazım. Seks işçiliği yapmak zorunda bırakılan kadınlar kadar, bu işin cinsel ve
ekonomik açıdan özgürleştirici olduğunu düşünen ve bu bağlamda bir güçlenme hikâyesi anlatan hayat kadınlarını da
yadsımamak önemli. Örneğin, iş yerinde
alt düzey bir eleman veya sekreter olarak çalışırken maruz kaldığı cinsel tacizden artık bıkıp kendi isteğiyle fuhuş
yapan, fuhuş yaparken de müşteri konusunda seçici olan, seçtiği kişilerle cinsel
tatmine ulaştığını söyleyen ve kazandığı
paranın sunduğu ekonomik rahatlıkla
övünen kadınlar var. Fuhuş, literatürde
hâlâ üzerine önemli tartışmalar dönen
ve hakkında henüz politik ya da akademik bir uzlaşıya varılamayan bir alan.
Uzlaşıya varma derdinden öte, bu alanın içindeki çokluluğu esas alan ve seks
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işçilerinin sözünün öncelikli olduğu bir
analiz ve politik tahayyülün elzem olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan bu
çokluluğa, seks işçilerine karşı uygulanan şiddeti dışarıda bırakan bir yerden
değil, aksine şiddet biçimlerindeki çokluluğu da vurgulayan bir perspektiften
yaklaşmak gerekiyor. Yazının devamı
bu çokluluğun sadece devlet kanadına
eğilirken, devletin İstanbul’daki seks işçileriyle kurduğu şiddet ilişkisinin çokluluğuna da vurgu yapıyor.
Bilindiği üzere Türkiye’de fuhuş
1870lerde çıkarılan düzenlemelerden
beri yasal olan ve devlet tarafından düzenlenip sıkı denetim ve gözetim altında
tutulan bir alan. Cumhuriyetin kurulmasından önce yasal olarak fuhuş yapmasına izin verilen kadınlar daha çok
azınlıklardan oluşurken, cumhuriyetle
beraber bu durum vatandaşlık temeline
bağlandı. Yani din ya da etnik kimlik
ne olursa olsun, Türkiye vatandaşı ve
kadın kimliğine sahip olunduğu sürece
devletin verdiği vesikayla genelevlerde çalışılabiliyor. Diğer yandan yasal
düzenlemeler, seks işçilerini vesikalı
ve vesikasız olarak ikiye ayırıp, her iki
kategoriye özel çeşitli disiplin mekanizmaları üretiyor. Bunlardan en önemlileri
geneleve kayıt süreci, sağlık kontrolleri
ve fuhuş mekânlarının düzenlenmesini
kapsayan devlet pratikleri. 21 yaşından
küçük ve evli olan kadınlar genelevde

çalışmak için başvuramıyorlar. Ayrıca
kadınların geneleve kayıt yaptırabilmeleri için, kayıt dışı fuhuş yapmaktan dolayı emniyette en az üç sabıka kaydına
sahip olmaları gerekiyor. Aslında fuhuş
tüzüğüne göre, kayıt dışı fuhuş yaptığından şüphelenilen kadınların takibi ve
yukarıda sayılan koşullar sağlandığında
ise geneleve zorunlu kayıtlarının yapılması öngörülüyor. Fakat seks işçileriyle 2006 yılından beri yapmış olduğum
aralıklı görüşmelerde, 2001 yılından
beri geneleve yeni bir kaydın yapılmadığı, aksine genelevde çalışmak için sıra
bekleyenlerin çokluğundan bahsedildi.
Özellikle son iki yıldır trans-kadınlara
karşı gerçekleştirilen nefret cinayetleri,
geneleve kayıt olmak için sırada bekleyenlerin çoğunluğunun trans-kadınlardan oluşmasının nedenlerinden biri.
Sokakta, otobanda ya da evlerinde her
an öldürülme riski altında çalışmaya
devam etmektense, genelevde çalışarak
en azından canlarını güvence altına alabileceklerini düşünen trans-kadın sayısı
az değil.
Diğer yandan aynı genelev, özellikle
de Ayşe Tükrükçü ve Saliha Ermez’in
2007 genel seçimleri sırasında hepimize duyurduğu gibi, devletin hayat kadınlarına ihanet ettiği ve bedenlerine el
koyarak kendi malına dönüştürdüğü bir
mekân. Ayşe Tükrükçü, kollarının arasından hiç ayırmadığı oyuncak bebekle,

kendi bedeninde devletin açmış olduğu
koca bir yarayı bizlere gösteriyordu.
Defalarca maruz kaldığı kürtajlar sonucu, Ayşe artık doğurganlığını yitirmişti.
Kucağındaki bebekle, hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacağını gösteriyor ve
bunun için de devleti suçluyordu.
Sadece Ayşe değil, başka genelev
emeklisi kadınlar da devletin sürekli
önayak olduğu cinsel şiddet ortamından
bahsettiler: Günde bazen 20 müşteriye
kadar hizmet verme zorunluluğu, regl
döneminde dahi verilmeyen izinler, çalışılan her gün için yarım gün işlenen
sigorta primleri, gece yarılarına kadar
çalışma mecburiyeti, belli şehirler1 dışında kendi evine çıkamama durumu,
genelev hayat kadınlarını haftada iki
kere sağlık kontrolüne tabi kılan yasal
düzenlemeler. Kimi kadının yarı açık
cezaevi diye betimlediği, kiminin ise
devletin kendisini seks kölesine çevirdiğini düşündüğü bir mekân genelev.
Diğer bir deyişle, bedenlerin, devletin
cinsiyetçi ve cinsel politikalarına alet
olduğu, heteroseksüel erkeklerin cinsel arzularının yasayla onandığı bir yer.
Tüm bu düzenlemeler devletin erkek
vatandaşlarıyla imzaladığı gizli erkeklik
anlaşmaları olarak da yorumlanabilir.
Vesikası olmayan ve devlet tarafından
temizlikçilik yapmakla görevlendirilmiş
kadınların dışındaki kadınlar genelevlere giremezken, 18 yaşını doldurmuş erkeklerin hepsi herhangi bir kısıtlamaya
tabi olmadan genelevlere girebiliyorlar.
Hatta çoğu genç erkeğin yaşamında, genelev ziyareti ilk cinsel ilişki ve “erkek
olmanın” ön koşullarından birisi. O yüzden toplumsal jargonumuzda “mektepli
olmak”la özdeşleştirilen ve erkeklerin
cinsel “eğitim”lerinin devlet tarafından
önayak olunduğu yer.
Genelev dışında ise durum biraz
farklı. Özellikle de polisin yoğun baskısı altında çalışan kayıt dışı seks işçileri
hem sokakları hem de belirli bir komisyon ödeyerek müşterilerini getirdikleri
koli evlerini çalışma mekânı olarak kul-

lanıyorlar. Koli evlerine sık sık düzenlenen baskınlar ve sokakta seks işçiliği
üzerinden yapılan pazarlıklar esnasında
yakalanan kadın ya da trans seks işçileri, zaman zaman karakola götürülüp
haklarında kayıt tutulurken, devletin
erkek vatandaşıyla imzaladığı gizli anlaşmalardan birine daha şahit oluyoruz;
çünkü baskın anında karakola götürülen
hiçbir zaman erkek müşteri olmuyor.
Bunun dışında kadınlar da aslında her
zaman karakola sevk edilmiyorlar; karakola götürülecek olmanın tehdidiyle
karşılıksız cinsel ilişki veya paraya dayalı rüşvet ekonomisinin içerisine sokulabiliyorlar.
Polisin kayıt dışı seks işçilerine uyguladığı şiddet biçimlerini tek bir başlık
altında toplamak mümkün değil. Polis
seks işçileriyle girdiği şiddet ilişkisinde
cinsiyet temelli teknikler de geliştirebiliyor. Mesela son dönemde traﬁğe ve
Kabahatler Kanunu’na muhalefet bahane edilerek kesilen para cezaları, daha
çok trans bireyleri hedeﬂiyor ve onların
devlete yüksek meblağlarda borçlanmalarını sağlıyor2. Devlet bu cezaları
sokaktaki fuhşun önüne geçmek için
kestiğini iddia ederken, aslında trans
seks işçilerini yeniden fuhşun kucağına itiyor çünkü trans kadınlar, devlete
olan borçlarını ödemek için yine fuhşu
tek çare olarak görüyorlar. Bunun yanı
sıra görüştüğüm birçok trans kadın artık
polisin Ülker Sokak dönemindeki kadar
şiddet kullanmadığını ifade ederken, gerekçe olarak zaten tüm toplumun polisleştiğini ve kendilerine hem ﬁziksel hem
de sembolik şiddet uygulamalarının iyice yoğunlaştığını söylüyorlar. Aslında
son iki yılda yaşanan trans cinayetlerini
bunun somut örneği olarak düşünmek

mümkün.
Öte yandan kayıt dışı çalışan kadınlar, bu tip yasal para cezalarına trans
seks işçileri kadar maruz kalmazken,
polisle kurdukları ilişki arasında gözaltı, rüşvet ve karşılıksız cinsel ilişki öne
çıkıyor. Bu durum vesikasız çalışan kadınların yaşadıkları ekonomik ve cinsel
şiddeti katmerleştirirken, aynı zamanda
polise yakalanmama derdiyle yerlerini
sürekli değiştirmelerine ya da şiddete
tanıklık edilmesine izin vermeyen izbe
yerlerde müşterileriyle buluşmalarına
neden oluyor. Yaşanan birçok aşırı şiddet durumunda polis dışında yardım isteyebilecekleri merciinin eksikliğinden
hayıﬂanırken, polisin de zaten kendilerini “normal” bir vatandaş kategorisine
koymadığından ve çoğu zaman hakaret
ve aşağılayıcı tavırlarla bu şiddeti hak
ettiklerine dair davranışlara başvurduğundan bahsediyorlar.
Toparlamak gerekirse, var olan kayıtlı ve kayıt dışı fuhuş ortamı devletin
şiddet üzerinden kurduğu çeşitli müdahalelerle şekilleniyor ve bu müdahaleler devlet dediğimiz yapının cinsiyet ve
cinsellik temelinde iktidarını yeniden
ve sürekli olarak ürettiği bir alan yaratıyor. Seks işçiliğine dair bir analiz ya
da politik tahayyül geliştirirken, tartışmalarımızı sadece ekonomi ve beden
ilişkisini öne çıkaran bir çerçeveden
kurarsak, bu durum çeşitli kurumların
ve aktörlerin bu alandaki rollerine ve
uyguladıkları şiddet biçimlerine gözlerimizi yummamızı ve birçok hikâyeyi
sessizleştirmemizi beraberinde getirir.
Aktif politika ya da bilgi üreten kadınlar
olarak, sadece gördüklerimizden değil,
göremediklerimizden ve yine sadece
dillendirdiklerimizden değil, dillendiremediklerimizden de sorumlu olduğumuzu hatırlayarak, seks işçiliğine belirli bir perspektiften bakmanın neleri
sessizleştirdiğini ve görünmez kıldığını
sürekli kendimize sormamız gerekiyor.
Aksi takdirde, istemeden de olsa, karşı
durmaya çalıştığımız cinsiyetçi iktidarın belli alanlarda yeniden üretilmesine
ve onun sözcüsü olmaya devam ediyor
oluruz.
_______________________
1- İstanbul, Ankara ve İzmir
2- Kesilen bu cezaları sadece seks işçiliği
üzerinden düşünmemek gerekiyor çünkü
trans bedeninin kadın-erkek cinsiyet ikiliğiyle uyuşmazlığı, egemen cinsiyet ve beden
kodlarını tehdit ediyor. Dolayısıyla bu cezalarla amaçlanan şey sadece sokaktaki seks
işçiliğini engellemek değil; aynı zamanda
sokakları trans bedenlerden “temizleyerek”
hakim toplumsal ahlâk ve cinsiyet düzenini
yeniden üretmek.
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Seks işçilerinin “yasal” durumu:

Erkeklere cinsel hizmet güvencesi!

Türkiye’de seks işçilerine ilişkin yasal mevzuatta amaç, seks işçilerinin haklarının korunması değil, erkeklerin “cinsel hizmet” taleplerinin “sağlıklı” bir biçimde karşılanmasıdır

S

Fatoş Hacıvelioğlu

eks işçileri bütün dünyada faaliyetlerini iki biçim altında sürdürmekteler: Devletlerin ya doğrudan mali ve idari kontrolü altında ya
da mali ve idari anlamda denetlemediği,
ancak dolaylı olarak gayri resmî yollarla
hâkim olduğu biçimde.
Türkiye’de seks işçilerine ilişkin
yasal mevzuatta amaç, seks işçilerinin
haklarının korunması değil, erkeklerin
“cinsel hizmet” taleplerinin “sağlıklı”
bir biçimde karşılanmasıdır. Yani müşteriler düşünülerek “seks hizmeti” serbest
bırakılmış, ancak bu “hizmet”i verenlerin hakları ise tamamen yok sayılmıştır.
Seks işçileri, kayıtlı ve kayıtsız olmak
üzere ikiye ayrılmış; kayıtlı olanların
sömürülmesi için gerekli düzenlemeler
yapılmış, kayıtsız olanlar ise tüm ekonomik ve sosyal haklardan mahrum bırakılmıştır. Ancak kayıtlı ya da kayıtsız
tüm seks işçilerinin maruz kaldıkları,
nefret cinayetlerine varan sistematik
şiddete ilişkin bugüne kadar tek bir düzenleme dahi yapılmamıştır.
Bu mantığın en çarpıcı örneği, 1961
tarihli “Genel Kadınlar ve Genelevlerin
Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla
Mücadele Tüzüğü”dür. Tüzükle kurulan
“Fuhuşla Mücadele Komisyonu”nun öncelikli görevi, “kadını fuhşa sürükleyen
sebepleri araştırarak, onun namuslu bir
hayata dönmesini sağlayacak önlemleri
düşünmek” olarak tanımlanmıştır. Diğer
görevleri ise, “fuhşu denetlemek, fuhuş
nedeniyle bulaşan zührevi hastalıkların
yayılmasını ve bu yüzden kamu düzeninin bozulmasını engellemek”tir. Görüldüğü gibi esas amaç seks işçilerinin değil, “genel sağlık ve kamu düzeni”nin,
yani “namuslu hayat”ın korunmasıdır.
Türkiye’de 56 genelevde 3.000 kadar
kayıtlı seks işçisi çalışmaktadır. Buna
karşılık kadın, travesti ve transseksüel
seks işçilerinin gerçek sayısı yüz binin
üzerinde olup, bu sayıya yabancı ve
erkek seks işçileri dahil değildir. Genelevlerde çalışanların müşteri seçme
hakları ellerinden alınmış, kimliklerine
el konularak yerine bir vesika verilmiştir. Maddi açıdan sömürüldükleri gibi,
patronların keyfî uygulamaları sonucu
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şiddete uğramaktadırlar. Her ne kadar
sigortalı olsalar da bu, hastalık sigortasını kapsamamaktadır. Kayıt altına
alınmaları aynı zamanda adli sicillerine
“fuhuş” yaptıklarının işlenmesi anlamına geldiğinden, bu durum ayrımcılığı
körüklemekte ve başka iş bulma şansını
ortadan kaldırmaktadır. Toplum sağlığı
için bir tehdit olarak görüldüklerinden
genelevde yaşamak zorunda bırakılmışlar, evlenmeleri yasaklanmış, seyahat
özgürlükleri ellerinden alınmıştır. Çalıştıkları ilin dışına çıkabilmeleri resmî
izne tabidir.
Bütün bu kısıtlamalara rağmen, başta genelevde çalışmaları yasaklanmış
olan travesti ve transseksüel seks işçileri olmak üzere, genelevde çalışanlar
kadar “şanslı” olmayan kayıt dışı seks
işçileri son derece kötü koşullarda çalışmakta ve şiddetin daha ağır ve farklı
türleri ile karşılaşmaktadır. Sokakta hem
“aracı”lardan, hem müşterilerden, hem
de diğer erkeklerden sistematik olarak
şiddet görmekte, yaşadıkları haklı güvensizlikten dolayı emniyet güçlerine
başvuramamakta, başvurdukları zaman
da benzer şiddet uygulamaları ile karşılaşmaktadırlar. Şiddet ve cinsel yolla
bulaşan hastalıklara, toplum tarafından
aşağılanma ve dışlanma nedeniyle ağırlaşan psikolojik sorunlar, geçim sıkıntısı

ve can güvenliği kaygıları da eklenince
durum daha da zorlaşmaktadır. Polis
şiddetine en yoğun biçimde maruz kalan
kesim ise, daha çok sokakta çalışan ve
seks işçiliği dayatılan trans-kadınlardır.
Türk Ceza Kanunu’nun “Fuhuş” başlığını taşıyan 227. maddesi, tek başına
fuhuş yapmayı “suç” saymamaktadır;
kişiyi “fuhşa sunmak, çalıştırmak, çıkar
sağlamak” suçtur. 77. maddede, “İşkence, eziyet ve köleleştirme, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı,
zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk
etme” suçları, “insanlığa karşı işlenen
suçlar” kapsamında değerlendirilmekte
ve buna göre cezalandırılmaktadır. “İnsan Ticareti” başlıklı 80. maddede sıralanan “zorla çalıştırma, hizmet ettirerek
esarete tabi kılma” eylemlerine “fuhuş
yaptırma” da eklenmiştir.
Buna karşılık seks işçilerine uygulanan şiddetin de “insanlığa karşı suç”
kapsamında ele alınması ve daha ağır
cezalar verilmesi gerekirken, bu şiddet,
basit bir adli vakaymış gibi değerlendirilmektedir.
Kabahatler Kanunu ise seks işçilerine yönelik ayrımcılığı güçlendirmekte
ve sokakta seks işçiliği yapanlara, “gürültü”, “traﬁği engelleme”, “teşhircilik”
gibi dolaylı yollardan keyfî suçlamalarla
cezalar kesilmesine yol açmaktadır. Po-

lis Vazife ve Salahiyet Kanunu da benzer
bir biçimde, polise, kayıt dışı alan olarak
değerlendirilen evlerin “basılması”, mühürlenip kapatılması yetkisini vermektedir. Ayrıca polis, seks işçilerinin parmak
izlerini, fotoğraﬂarını alma, genelevler
ve fuhuş yapılan yerleri mahallin en büyük mülkî amirinin emriyle faaliyetten
men edebilme yetkisine sahiptir. Bütün
bu yetkiler, polise, sokakta çalışan seks
işçilerinin takibi ve kaydı konusunda
geniş bir iktidar alanı sağladığından ve
bu konuda hiçbir denetim mekanizması
olmadığından, polis, şiddet uygulamada
hiçbir çekince duymamaktadır.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası’nda genelevde çalışan
işçi kadınların sigortalılık koşulları diğer işçilerle aynı şekilde düzenlenmiştir: Kayıtlı çalışan bir seks işçisinin yaş-

lılık sigortası için dokuz bin gün prim
ödeme ve 60’tan 65’e uzanan yaş koşulu
aranmaktadır. Bu kadınların, söz konusu
koşulları tamamlayarak emekliliğe hak
kazanmaları mümkün değildir çünkü bir
seks işçisinin 65 yaşına kadar çalışması neredeyse imkânsızdır. Daha çok erkeklerin çalıştığı ordu, emniyet, maden,
çimento ve cam fabrikaları, dalgıçlık
gibi iş kollarında çalışan işçiler ve kamu
görevlilerine uygulanan ﬁilî hizmet süresi zammı, çalışma koşulları daha ağır
olan “genelev” seks işçilerine uygulanmamaktadır. Yine yaşadıkları sağlık
sorunları, meslek hastalığı kapsamında
değerlendirilmemektedir. Yalnızca “erken yaşlanma” hakkı verilmiştir ki, bu
da ancak, yaşlılık aylığından yararlanma yaşına ulaşmadan biyolojik yönden
emeklilik yaşına gelmiş olduklarını

tıbbî olarak ispatlamaları durumunda
geçerlidir. Yeni Sosyal Güvenlik Yasası
uyarınca ise, devlet genelevlerde çalışan
kadınlara işsiz kaldıklarında “işsizlik
yardımı” ödemek, “meslekî geliştirme
kursu” vermek ve iş bulmalarına aracılık etmek zorundadır.
Seks işçilerinin bir emek kategorisi
olarak tanımlanması ve yasal haklarından bu çerçevede faydalanmalarının
sağlanması gerekmektedir. Sağlık sigortası, seyahat özgürlüğü, çalışma, evlenme, annelik ve barınma dahil tüm insan
hakları ve özgürlükleri acilen güvence
altına alınmalıdır. Bu “meslek”in yeryüzünden tamamen kalkacağı bir toplumsal düzene ulaşılıncaya kadar, seks
işçileri için gerekli yasal güvence sağlandıktan sonra, bu işi istemeyerek yapanlara iş alanları yaratılmalıdır.

Bitmeyen terane: “Eşcinsellik hastalıktır”
Her özgürlük arayışı, diğer yandan da, o grubun “değersiz, aşağı” sosyal konumuna rıza
göstermesi gerektiğine ilişkin arsızca siyaset üreten eşitlik karşıtlarının gerici tepkisini büyütüyor

K

Hülya Sur

adın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın;
“Ben eşcinselliğin biyolojik
bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gereken bir
şey bence…”1 şeklindeki demecine
karşı güçlü bir tepki yükseldi. LGBTT
örgütlerinin, Kavaf hakkında suç duyurusunda bulunmaları dışında; Mehmet
Sevigen ve Sebahat Tuncel’in, mecliste
konuya ilişkin soru önergesi vermeleri,
AKP içinden de, milletvekili Nursuna
Memecan’ın, Kavaf’ın sözlerini açıklıkla eleştirmesi önemliydi. Yine Türk
Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri
Derneği ve Cinsel Eğitim Tedavi ve
Araştırma Derneği de, yayınladıkları
açıklamalarda; eşcinselliğin bir bozukluk ve hastalık olmadığını, Kavaf’ın

sözlerinin, bilimsel tıbba ve insan haklarına aykırı olduğunu; kendisinin istifa
etmesi gerektiğini belirttiler. Tepkilerin
böylesine yoğun olduğu günlerde, neredeyse her akşam, bir ya da iki kanalda,
eşcinselliğin konu edildiğini gördük.
Ancak, LGBTT örgütlerinden katılımcı
arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine rağmen, bu programlara dahil olmanın ne getirip, ne götüreceğini iyice
düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
Çünkü “uzman” LGBTT-fobikler de,
heteroseksizmin sözcülüğünü yapacak
karşı tarafı oluşturmaları için oradaydılar. Ana akım medyanın, alışılmış tavrıyla, bu programlarda da gayet kışkırtıcı bir yayıncılık anlayışı sergilemesi
endişe verici…
Her özgürlük arayışı, diğer yandan
da, o grubun “değersiz, aşağı” sosyal
konumuna rıza göstermesi gerektiği-

ne ilişkin arsızca siyaset üreten eşitlik
karşıtlarının gerici tepkisini büyütüyor.
Kavaf’ın nefret söylemini eleştirenlerin
ardından, bu defa, yurttan sesler nefret
korosunun karşıt tepkisi yükseldi. Önce,
ismi “Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları
Derneği” olan Müslüman bir sivil toplum kuruluşu açıklama yayınladı: Bakan Aliye Kavaf’ı Hedef Haline Getiren
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Eşcinsellik Lobileri İnsan ve Fıtratına
Yönelik Ahlâksız bir Tuzak Kuruyorlar!2
başlıklı açıklamada, “ahlâk karşıtı kara
propaganda” yapmakla suçlanan eşcinseller ve -kendi ifadeleriyle- eşcinsellik
teşvikçilerinin, ev sahibini bastırmaya
çalışan yavuz hırsızlar oldukları beyan
ediliyor. Yine, 22 Mart tarihinde, yirmiden fazla Müslüman kuruluş, “Eşcinsellik hastalıktır” görüşünü destekleyen
mektuplarını kamuoyuna duyurdular.
Bu mektuptaki ağır itiraz şu: “Eşcinselliğin, cinsel yönelim kabul edilerek meşrulaştırılması ve nesil emniyetini tehdit
eden bir anomali olarak görülmemesi,
aile yapısının bozulmasına ve neslin imhasına sebep olmaktadır.”3 Mektup imzacılarının, çözüm için de kapsamlı bir
önerileri var:
“Bu durumu yaşayan kişilerin alabilecekleri her türlü tedavi ortamını kolay
ulaşılabilir bir şekilde sağlamak ve eşcinselliğin yaygınlaşmasını engellemek
gerekmektedir. Bunun için Sağlık, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet, İçişleri
ve Milli Eğitim Bakanlıkları olmak üzere, ilgili tüm birimlerin -gerek duyulan
hallerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde- yapacağı çalışmalar hayati önem taşımaktadır.”
Bu metinlerde geliştirildiğini gördüğümüz, güncellenmiş heteroseksist
söylem, 2008 yılında Bulgaristan’da
aşırı milliyetçi Bulgar Ulusal Birliği
Partisi’nin, “Toleranslı Olma, Normal
Ol!” sloganıyla örgütlediği eşcinsel karşıtı kampanyayı hatırlatıyor. Heteroseksizmin bekçileri artık Lût kavmi meselini vermekle yetinmiyorlar. “Günahkâr,
sapık, hasta, iğrenç” demeyi sürdürmekle birlikte, bunların kâﬁ gelmeyeceğini
nihayet anlamış olmalılar ki, hak savunuculuğunun ve LGBTT örgütlerinin

Siyah Pembe Üçgen Derneği
hakkındaki kapatma davası
Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT
Derneği “Baki Koşar Nefret Suçlarıyla Mücadele Günleri”nin ikincisini, 6-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdi. Geçen yılki ilk etkinlik
sırasında, dernekleşme süreci yeni
tamamlanmıştı. Bu yıl ise, Siyah
Pembe Üçgen derneği 9 Şubat tarihinde fesih talebiyle hâkim karşısına
çıkarıldı. Duruşma 30 Nisan tarihine ertelendi. Savcı, Siyah Pembe
Üçgen’in kapatılması talebine ilişkin hukuki bir açıklama yapmaksızın durumu özlü bir sözle açıkladı:
“Her önüne gelen dernek kurarsa,
toplumda anarşi baş gösterir.”
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terimlerini de katarak, lafzı tazeleme
çabasına girerken, yeni bir hayalet korkuya sarılıyorlar: eşcinsel lobiler…
Bilindiği gibi, lobicilik kavramının
çağrışımları Türkiye’de tümüyle olumsuz… Ve azınlık gruplarla özdeşleştirilmiş durumda... Mesela dünyada Ermeni,
Yahudi lobisi faaliyetleri vardır da Türk
lobisi faaliyetleri yoktur. Eşcinsel, gey
lobisi (!) vardır da, eşcinsellere ayrımcılığın diz değil, baş boyu olduğu sosyal yapıda, güya heteroseksüel lobicilik
yoktur. Ne de olsa, “ev sahipleri”nin
yaptığı şey lobicilik olamaz. Onlar, evin,
yani mülkiyete dönüştürdükleri yaşam
alanının tapusunu, kendi üzerlerine geçirmişlerdir ve bu işgalciliğe, hiyerarşik
düzene yapılacak her itiraz haliyle hırsızlıktır. Aslında, kapalı kapılar ardında
bir kulis faaliyeti şeklinde tanımlanabilecek lobiciliğin, daha çok egemen sınıfın, erklilerin hatta cemaatlerin tarzı olduğu, ama açık politika yürüten Türkiye
LGBTT’lerinin örgütlenme yöntemi
olmadığı aşikâr… Ancak terimin uyandırdığı irrasyonel hissiyat sebebiyle; özgürlükçü ve eşitlikçi bir sosyal yapıdan
yana olan LGBTT hareketini bu isimle
etiketleme siyasetini güdecekler.
Öte yandan, neslin emniyetini sağladığı iddiasıyla heteroseksüelliği kutsarken, eşcinselliği, neslin imhasına sebep
olduğu varsayımıyla tedaviye muhtaç
bir anomali olarak kabul etmek, en haﬁf deyimle, üzerinde yaşadığı dünyadan
bihaber bir şuursuzluğun göstergesidir.
Diğer hayvanlarla empati ilişkisini, yenilecek etin mundar olup olmadığı ya da
kurbanlıkların ve mezbahalardaki hayvanların dine uygun kesimi üzerinden
kurmuş olanların; insan merkezli bir
“nesil devamlılığı” tezine panik içinde
sarılmalarına şaşırmıyorum. Cinselliği,
şka, hazza değil, salt üreme amacına
bağlama gayretkeşliğinin kendi içindeki tutarsızlıkları bir yana, gözden
kaçırılmaması gereken, gerçekte, nesil
emniyetini asıl tehdit edenin, gezegenin

tüm biyolojik kaynaklarını gasp ederek
canlı çeşitliliğini hızla azaltan tüketici
bir insan kalabalığının varlığı ve aşırı
nüfus artışının olduğudur. Bugün, insan
kaynaklı kirlilik ve kıtlıktan en çok etkilenenler; balıklar, kuşlar, sürüngenler,
memeliler olsa da, milyarlarca insanın
da, açlık ve sefalet içinde yaşamını sürdürdüğünü biliyoruz. Heteroseksizmin
bekçileri, gezegendeki ekolojik dengeyi
yok eden, üreme-tüketme döngüsü ve
nüfus patlamasının sonuçlarına ilişkin

ahlâki bir kaygı taşıyorlar mı? Kaldı ki,
dertleri illa üreme ise, eşcinsellerin kısır
olmadığını ve diledikleri takdirde çocuk
sahibi olabildiklerini de hatırlatmak isterim.
“Ahlâk karşıtı kara propaganda”
yapma suçlamasına gelince… Söz konusu ahlâkın, hangi cinsiyetçi sömürülerin paravanı olduğu insanlık dışı sonuçlarıyla ortadayken, kara propaganda
yapmaktan ancak gurur duyulabilir.
_________________________
1- Hürriyet, Pazar eki, 07.03.2010, Selma
Aliye Kavaf ile yapılan röportaj.
2- www.ozgurder. org
3- www.mazlumder. org’de yayınlanan
mektup.
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Hem feminist hem hamile
Hamile olduğum için özel ilgi görmekten hiç hoşlanmıyorum. Kırılacak bir biblo gibi davranılması beni rahatsız ediyor. Eskiden sevgilimle gün içinde hiç telefonlaşmazdık ama o
şimdi sürekli arıyor ve ben sinir oluyorum
luyum…
Dört feminist kadın hamilelik deneFatmagül: Ben de iki kez kürtaj olyimlerini tartıştılar…
dum. Sonra uzun yıllar boyunca spiralle
Dürdane: Ben çocuk doğurmaktan
yaşadım. Spirali çıkardıktan sonra ko30 yaşımdan sonra vazgeçmiştim. Yarunmadım. Korunmayı kestim ama bu
şantım böyle devam etsin diye düşüçocuk istediğim için miydi, ondan emin
nürken pat diye bu yaz hamile kaldım.
değilim. Sonra sekiz ay böyle devam
Sevgilim “yaşımız kırka geldi sonra pişetti. Bir baktım cinsel hayatım devam
man olursak ne yaparız” falan diyordu...
ediyor ama ben hamile kalmıyorum. BeÇelişki yaşıyordum. Sevgilim kürtajın
nim herhalde çocuğum olmayacak falan
sözünü bile ettirmediğinden dolayı oladerken hamile kaldığımı öğrendim. Bu
cak ki, sanki hamile kalınca doğurmak
ﬁkre çok hazırlıksız değildim. Hamilegerekiyormuş hissiyatıyla devam ettik.
lik halimi sonuna kadar kullanmaktan
Fitnat: Yani aslında sen doğurmaya
yanayım. Hani sana kırılacak eşya gibi
karar verdiğinde öyle ezelden beri var
olan çocuk yapma isteğiyle falan
Fotoğraf: Özlem Molla
olmadı…
Dürdane: Hayır. Hamile kaldığımı öğrendiğimde oturup ağladım. Ne yapacağım ben diye…
Fitnat: Ben de hamile kaldığımı öğrendiğim zaman büyük
çelişki yaşadım. Ne kürtaj olmayı
istiyordum, ne de doğurmayı…
Çok sağlıklı gerekçelerle doğurmaya karar vermedim. Daha çok
eşimin isteğiyle oldu. Cahil cesareti diyorum şimdi. Önce eşime
söylemedim hamile kaldığımı,
belki kürtaj kararı verebilirdim.
Sonra onunla paylaştım ve onunla
paylaştığım an bebek ana rahmine
düşmüş gibi oldu. Paylaşmadan
önce hâlâ, “Ben hamile sayılmam
gidip aldırabilirim” gibi hisler
yaşıyordum. Biraz sancılı bir başlangıç yaptım.
Bahar: 39 yaşındayım. Beni
doğa zorladı. Hamile kalınca gidip
imza attık, evlendik. Ayrı evlerde
yaşıyorduk. Ama şimdi aynı evde
davranıyorlar ve acayip hassaslar ya…
yaşıyoruz. İki defa kürtaj oldum. “Ben
Bundan büyük keyif alıyorum. Hatta baanne olmalıyım, hamile kalmalıyım, bu
zen yapabileceğim şeyleri de yapmıyoduyguyu tatmalıyım” duygusuyla harerum, sonuna kadar zorluyorum.
ket etmedim. Ama yaştan dolayı “Sonra
Bahar: Sevgililik, aşk, cinsellik…
pişman olur muyum” duygusuyla hareBebeğin dünyaya gelmesinden sonra bu
ket ettim. İlişki güzel gidince ve sevgitür şeylerin etkilenecek olması beni çok
lim de isteyince oldu. Şu an inanılmaz
düşündüren şeylerdi. Bu süreçte sevgimutluyum. Bu süreci çok olumlu yaşılimin katkısı inanılmaz. Paylaşım çok
yorum. Benimki planlı bir hamilelikti.
fazla ve bu beni çok rahatlatıyor. Yani
Ben de bazı kaygılar taşıyorum ama,
ben şimdiye kadar doktora hiç yalnız
“Bebekle de birçok şeyi yaşayabilmeligitmedim. İnanılmaz bir paylaşım…
yim, yaşamımın bir parçası olabilmeli”
Belki beni mutlu kılan şey o. Ailem de
duygusunu kendime aşılıyorum. Doğçok ilgili ama sevgilimin ilgili olması
duktan sonra ne yaşarım onu kestiremibeni çok daha fazla etkiliyor.
yorum tabii. Ama şu an inanılmaz mut-

Fitnat: Eskiden de böyle miydi?
Bahar: Öyleydi. Erkeklerin bu süreçte uzaklaştığını duyarız ya. Ben onları yaşayacağımdan korkuyordum. Ama
öyle olmadı. Bu süreci mutlu geçirme
nedenlerimden biri bu.
Dürdane: Benim de asıl mutsuz geçirme nedenlerimden bir tanesi bu. Yani
hamile olduğum için özel ilgi görmekten hiç hoşlanmıyorum. Kırılacak bir
biblo gibi davranılması beni rahatsız
ediyor. Eskiden sevgilimle gün içinde
hiç telefonlaşmazdık ama o şimdi sürekli arıyor ve ben sinir oluyorum. “Ne
yapıyorsun?” diyor… “Sana
ne, ne oldu?” diyorum… “Merak ettim” diyor. “Bir şey yok”
diyorum… Hamileliğin ekstra
bir şey getirmesinden rahatsız
oluyorum.
Fitnat: Hamileliğimin başlangıcından itibaren eşimin benle aşırı ilgili olması beni de çok
rahatsız etti. Çünkü orada bir
“bebeği yüceltme” var seninle
ilgilenmekten ziyade… Hamile
kaldıktan sonra her yere benimle birlikte gelmek istiyor olması
beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü orada “sen” yoksun aslında...
Orada “Bebeğin yüceltilmesi, senin doğurganlığının, doğurmaya
karar vermiş olmanın” ödüllendirilmesi var. Eşimin dışında da
birçok kişinin yaptığı bir şeydi
bu. Aslında düşündükleri sen
değilsin, korumaya çalıştıkları
sen değilsin. Bebek. Doğuracağın için çok önemli oluyorsun.
Kendin olduğun için değil. Ve bu
beni acayip daraltan, bunaltan iç sıkıntıları yaratan bir durumdu.
Dürdane: Sen olmaktan çıkıp klasik anne kutsallığına yüceltiliyorsun.
Birlikte olduğun erkek ve çevrendekiler
seni alıyor ve kutsallığın içine yerleştiriyor.
Fatmagül: Eşime “Arada bir nefes
sigara çekiyorum” dedim, acayip panik
yaptı.
Bahar: Benim söylediğim öyle bir
şey değil. Benim söylediğim o paylaşım
gerçekten çok farklı bir şey. Yani sadece
bebeği korumaya yönelik değil. Ben kaç
aydır temizlik yapmıyorum, yemek yapfeminist
politika
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Sancı/Pain, Canan Şenol

mıyorum. Bunlar sevgilim tarafından
yapılıyor. Sadece bebeğe ya da benim
bedenime yönelik yapılan şeyler değil.
Ciddi anlamda bir paylaşım ve bunu görev gereği yapmıyor. Sadece bebeğe yönelik mi değil mi, ancak bebek doğduktan sonra anlayacağım. Ama süreceğini
düşünüyorum.
Fitnat: Bu sürecin sizi daha da yakınlaştırdığına inanıyorsun.
Bahar: Birlikte karar verdiğimiz
için. Yani ben hamilelik testini yaparken
bile yalnız yapmadım.
Dürdane: Ben şu an bedenimle barışık değilim. Başka bir bedenmiş gibi
hissediyorum ve artık doğmasını ve bedenimi bana bırakmasını istiyorum.
Fitnat: Ben vücudumdaki değişiklikleri pek kendimle barışık bir şekilde
kabullenemedim. Bir an önce doğsun,
beni rahat bıraksın istiyordum. Başından
itibaren bu olaya kendimi çok yabancılaşmış hissettim. Uzayda gibiydim çoğu
zaman. Ama bu hali sürekli düşündükçe daha da zorlanıyor insan. O yüzden
yaşantını normal bir şekilde sürdürmeye
çalışmak, ne kadar olabiliyorsa, o biraz
daha rahatlatıyor.
Dürdane: Ben belki o yüzden biraz daha rahat bir hamilelik geçirdim.
Kendi yaşantımdan o anlamda çok taviz
vermedim. Yani normal rutin yaşantıma
devam etmeye çalışıyorum ama hani bu
çevre baskısı, mahalle baskısı…
Bahar: Acaba iki uçta mı yaşıyoruz?
Benim annem bu süreci gözlüyor. Sevgilimin ilgisi falan… Bana şöyle diyor,
“Biz hiç böyle şeyler yaşamadık.” Muhtemelen hiçbir ilgi gösterilmemiş ona.
Fitnat: Doğurmak bir görev olarak
görüldüğü için…
Dürdane: Annem cinselliği de görev
olarak yaşamış benim.
Fitnat: Benim doğurmaya karşı ne
iştahım vardı, ne de bunu bir görev olarak görüyordum.
Bahar: Mesela benim annem yeni
farkına varıyor, bu durumu gözledikçe
farkına varıyor. Kendisinin ne yaşadığını ya da ne yaşamadığını. Belki de iki uç
biraz çekilse, hani biz bu kadar rahatsız
olmasak, onlar da o kadar kabullenmiş
olmasa.
Dürdane: Ben hiç baskı hissetme-
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dim mesela. Aileden hiç kimse, özellikle annem, evlen demedi. Hep şunu söyledi: Ben evlendim hayatım bitti, gün
yüzü görmedim; yaşayabildiğin kadar
yaşa, en iyi erkeğin köküne kibrit suyu,
derdi.
Fitnat: Önce evlen evlen evlen, ev-

Ben uzunca bir süre bebekle
ilgili hiçbir şey yapmayı
öğrenmedim, özellikle
öğrenmedim, evde annem
vardı, eşim vardı. Bebeğin
altını değiştirmeyi bile
öğrenmedim. Gece kalktığım
zaman emzirmeye, eşim
de kalkıyordu. Bazen o
uyuyorsa, kalk altını değiştir
diye özellikle
kaldırıyordum onu
lendikten sonra da çocuk yap çocuk yap
çocuk yap… Ben hamile kaldığımda ailem benim “teslim olduğumu” düşündü
aslında. “Oh bunu teslim aldık”… Yani
önce evlendi, şimdi hamile de kaldı,
teslim oldu. Buna istediğimiz kadar müdahale edebiliriz artık. Artık bizim avucumuzda, tamamen onların safına geçtiğimi düşündüler. Ne kadar dirensem de,
ben normal hayatıma devam edeceğim,
sizin bildiğiniz gibi bir hamile değilim
diye, onlar bildiğini okumaya çalıştı.
Fatmagül: Çünkü bizim hamileliklerimiz onaylanmış hamilelikler. Yani
evliyiz, nüfusta kaydımız var, aile denilen şeyi oluşturmuşuz ve çocuk yapıyoruz. Bu anlamda herkesin beklediği bir
şey, o yüzden sana öyle der, bana dedemin bilmem nesi bile karışır. Bu evlilik
denen hikâye bunun özü. Ama bununla
baş etme biçimleri üretmek gerekiyor.
Bahar: Ben tam olarak sizin tanımladığınız gibi yaşamadım. Ailemle çok
samimiyim. Çok iç içe bir yaşantımız
var, imza atış nedenimizi biliyorlardı:
bebek. Zaten ailem oldukları için onlarla beraber değildim, iyi insanlar… Özellikli insanlar oldukları için...
Fitnat: Ben müdahale anlamında

diyorum. Hepimiz ailemizle yakınızdır
ama onların belli bir müdahale etme
ayarı var ya. O ayarı biraz kaçırıyorlar o
gelenekselliğin içine girdiğin zaman.
Fatmagül: Evli olduğunda da yapabiliyorlar, “senin bir kocan var eve gitmen gerekmiyor mu?” gibi.
Fitnat: Evet ama hamilelikte bunlar
ayyuka çıkıyor. Senden, daha önce yaptığın şeylerden vazgeçmeni istiyorlar;
çok bariz bir şekilde; böyle gizleyerek,
yavaş yavaş falan da değil, açık açık,
göstere göstere… “Sen artık hamilesin; anne ol artık” diyorlar. Ve sen birçok şeyden vazgeçtiğin oranda anneliğe
daha yatkınsın, yakınsın onların gözünde.
Bahar: Sevgilimin bir yakını “Anne
olmak çok güzel bir duygu, bak bunu
yaşayacaksın” dedi. Bu duygu bana şu
an çok yabancı. Bugüne kadar bir sürü
şey ürettin, meslek sahibisin, mücadele
ediyorsun kadın olarak; bütün bunlar
yok sayılıp, en güzel duygu, anne olma
duygusu diye yüklemeler…
Dürdane: Ben bebekle, varlığını
kabul etme noktasında barıştım aslında.
Anneliğin güdü olduğunu düşünmüyorum. İlişkiler gibi düşünüyorum. Bir ilişki için ne kadar çok emek harcıyorsun,
yoğun duygular içerisinde çaba gösteriyorsun, bebekle gelişen ilişki de böyle
bir ilişki olacak diye düşünüyorum. Mesela ben emzirmek istemiyorum. Bunu
çok iyi biliyorum. Sadece emzirmem
gerektiğini biliyorum. Bunun bir zorunluluk olduğunu biliyorum.
Bahar: Mesela dün ben böyle bir şey
söyledim. Ya emzirmek istemezsem, ne
olacak?
Dürdane: Bebeğin sadece anneye bağımlı olma ﬁkri mesela. Şimdi
sevgilimle bunun savaşını veriyorum.
“N’apıcaz?” diyorum, o da diyor ki
“niye bu kadar panik yapıyorsun. Korkma, n’olacak, emzireceksin, altını temizleyeceksin…” Bakıyorum: temizleyecek miyim? Ya ben ne anlarım, ben de
daha önce doğurmadım, ilk kez doğuruyorum sonuçta.
Fitnat: Mümkün olduğunca geç öğren zaten.
Dürdane: Yani ben de yeni öğreneceğim, sen de yeni öğreneceksin. Diyor

YUVARLAK MASA
ki, “Merak etme, bebek karnı doyunca
altı temiz olunca uyur.” “Oldu” dedim.
Anneliğin içgüdü olduğuna inanmıyorum.
Fitnat: Öyle bir şey yok arkadaşlar;
tabii başkalarının gerçekliğini de inkâr
etmek istemiyorum aslında, belki bunu
farklı hissedenler de vardır ama tamamen koşullandırmayla alâkalı gibi geliyor.
Bahar: Sorumluluk duygusu olabilir.
Fitnat: Öyle. Emek verdikçe, onunla
bir ilişki kurmaya çalıştıkça seviyorsun.
Bahar: Sadece ben bazen şöyle bir
duyguyu hissediyorum, mucizevi bir
şey gibi geliyor; yani hani şu an içimde
bir canlı büyüyor. Ama bu öyle annelik
duygusu falan değil. Yine de doğduktan
sonra ne yaşayacağımı bilmiyorum.
Dürdane: Ben gerçekle o zaman
karşılaşacağımı sanıyorum. Hayatımın
kararacağını düşünüyorum. Ben doğum
sonrası için kendimi şimdiden, yani hamileliğimin en başından beri rahatlatma
çabası içindeyim.
Bahar: Ben de korkuyorum.
Fatmagül: Ya benim etrafımda beni
rahatlatan insanlar var. Benim annem
çok yakın, eşimin annesiyle beraber
yaşıyoruz zaten. Ama şunu söylemek
istiyorum: Ben doğurma kararını kendi
veren kadınların doğuma kadarki süreyi keyiﬂi geçirebilmelerinin mümkün
olduğunu düşünüyorum. Kadınların doğurması halinden rahatsız değilim, buna
karşı değilim, bunun olmaması gereken
bir şey olduğunu düşünmüyorum, hatta gayet kadınsal bir durum olduğunu
düşünüyorum; yaşamak istedikten sonra bunu kadınların sonuna kadar en iyi
koşullarda yaşaması gerektiğini düşü-

Doğurduktan sonrası
için, annelik durumuyla
ilgili bir sıkıntım var.
Mesela şu an kendimi
anne gibi hissetmiyorum;
doğurduktan sonra anne gibi
hissetmekten korkuyorum
nüyorum. Doğurduktan sonrası içinse,
annelik durumuyla ilgili bir sıkıntım
var. Mesela şu an kendimi anne gibi hissetmiyorum; doğurduktan sonra anne
gibi hissetmekten korkuyorum. Ama
emzirmek, altını değiştirmek, geceleri
kalkmak ağır geliyor. İki saatte bir emzirmek gerekiyormuş, bu bir kâbus.
Fitnat: Ya bu iki saat meselesi de benim için ezberden başka bir şey değil.
Dürdane: Vazgeçme şansım olsaydı

vazgeçmek istediğim çok zaman oldu.
Bahar: Bundan sonrası ne olacak bilmiyorum, doğumdan sonraki süreci hiç
canlandıramıyorum kafamda, ama inanılmaz korkularım var, tamamen çocuğa
bağımlı, eve bağımlı, işiyle evi arasında
mekik dokuyan bir kadın olmaktan çok
korkuyorum. Ben ne kadar emek harcayacaksam sevgilimin da o kadar emek
harcamasını istiyorum. Ya harcamazsa
düşüncesi beni tedirgin ediyor.
Fatmagül: Zaten harcamayacak,
dünyanın en muhteşem erkeği de olsa
harcamıyor. Yapsa bile, işi gibi yapmıyor, “ah sana da yardım ediyorum” gibi
yapıyor. Ben yardım edilmesini istemiyorum. Niye yardım? “Direkt senin işin
zaten, e ben de sana yardım ediyorum”
gibi oluyor öyle.
Bahar: Biz bu süreçte sendika üzerinden dava açmayı düşünüyoruz. Ebeveynlik, babalık izni için. Benim sekiz
haftalık iznim varsa onun da izni olsun.
Dil de önemli. Sevgilim “yardım ediyorum sana” dilini kullanmıyor.
Fitnat: Ben uzunca bir süre bebekle
ilgili hiçbir şey yapmayı öğrenmedim,
özellikle öğrenmedim, evde annem
vardı, eşim vardı. Bebeğin altını değiştirmeyi öğrenmedim. Gece kalktığım
zaman emzirmeye, eşim de kalkıyordu.
Bazen o uyuyorsa, kalk altını değiştir
diye özellikle kaldırıyordum onu.
Fatmagül: Kesinlikle öyle şeyler
yapmak lazım.
Fitnat: Eşimin bebek doğduktan
sonra onuncu günde kendi yaşantısına
dönmüş olması, ama benim dönememiş
olmam kendimi kötü hissettiriyordu.
Üstelik dediğim gibi bebekle ilgili hemen her şeyi eşim ve annem yapıyordu.
Ben sadece emziriyordum.
Fatmagül: Mesela baba olmayı tercih edebilirdim. Başıma gelecekleri tahmin edebiliyorum.
Dürdane: Dönülmez akşamın ufkundayız.
Fitnat: Dur daha. Doğum sonrası
ise, hiç daha önceden tahmin ettiğim
gibi bir şey değil… Tabii ki şimdi bebeği çok seviyorum, artık bir ilişki kuruldu, dördüncü ayına girdi, birbirimize
alıştık, kaynaştık. Ama bana yolun başındayken, bir sene önce, bugünden bir
kesit gösterseler ve doğurduktan sonra
bir günün böyle, bu duygularla geçecek
deselerdi, ben doğurmazdım arkadaşlar…
Bahar: Ben bu süreci beklediğimden
çok daha iyi yaşıyorum. Bu böyle iyi, en
azından bu süreci böyle iyi yaşayabileceğimi zannetmiyordum. Şu an herhalde 39 yaşında olmanın verdiği duygu;
dedim ya doğa zorluyor böyle bir şeyi,

ya sonradan istersem duygusu çok daha
ağır bastı bende. Şu an dediğim gibi çok
mutlu, mesudum, oyun gibi, öyle tarif
ediyorum.
Fitnat: Ya bir de şu karnıyla konuşma mevzuu var...
Dürdane: Sev diyorlar, nasıl seviliyorsa, sev!
Fatmagül: Valla ben müzik falan
dinletmiyorum, hatta bebekler için özel
kasetler varmış. Ben ne dinliyorsam, ben
neden zevk alıyorsam onu dinliyorum.
Bahar: Biz yeni kulaklık aldık büyük, karna takılıyor. Kulaklığı karnıma
koyduğumda ona tepki verdi, müziğe mi
tepki veriyor, rahatsızlığından mı, hoşlandığından mı onu bilmiyorum...
Dürdane: Annenin mutlu olduğu
şeyden bebek de mutlu oluyorsa eğer,
bırakın ben mutlu olduğum şeyi yapayım.
Fitnat: Bu anne karnındaki bebeği
mutlu etme hali ne kadar garip bir şey
ya, bebek mutlu olsun diye yapılanlar…
Yani bilmiyorum nedir bu ya…
Bahar: Şöyle bir duygu oluyor: Sağlıklı bir bebek olsun.
Fatmagül: Bu bana bağlıysa.
Bahar: Bebek olduğunda her şeyiyle
tam o duygu hâkim, zihinsel, bedensel
sağlıklı olsun.
Fatmagül: Hamileliğe karar vermiş
birisi, isteyerek yapan birisi ise eğer,
bazı şeyleri yapacağına karar vermiştir
yani ve bu süreci devam ettiriyorsa da
ne yapacağını bilir, kötü de davranabilir
iyi de davranabilir. Bu iyilik, kötülük de
başka bir şey.
*Özlem Molla ve Ayşe Toksöz’e katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
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Tecavüze karşı eylem…

Devlet ve koca el ele

gının birbiriyle çelişen kararlarının ortak
noktası ise tecavüzcünün korunmasıydı.
Yargının erkek yapısı bir kere daha gözler
önüne serildi.
Bu iki davayı takip eden Feministbiz
üyeleri, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü’nün önünde, yargının verdiği
çelişkili kararlar sonucu tecavüzcülerin
korunmasına, erkek adalete, kadının beyanının hiçe sayılmasına ve sistemin kadınlara tecavüzü tekrar tekrar aklamasına karşı
eylem yaptı.
Muğla’da gerçekleşen bir toplu tecavüz
vakasında, Adli Tıp’tan alınan, mağdurun
ruh sağlığının bozulmuş olduğuna dair rapor, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
hiçe sayılmış ve tecavüzcüler yargılanmamıştı. Dosya, kanun yararına bozma talebi
ile Adalet Bakanlığı’na iletildi. Öte yandan, hakkında birçok cinsel saldırı suçlaması olan Şahin Öğüt’ün davalarından bir
tanesinde verilen 20 yıllık mahkûmiyet kararı Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmamış olduğu gerekçesiyle bozulmuştu. Yar-

Olumlu bir gelişme
Basın açıklamasının ardından gelen haber ise herkesin yüzünü güldürdü. CMK
309. maddeye göre, Adalet Bakanlığı,
Muğla’daki tecavüz davasındaki takipsizlik kararına karşı yapılan itirazın kaldırılması talebini ve dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kararda
şüphelilerin zorla cinsel tacizleri sonucunda mağdurenin ruh sağlığının bozulmasının dikkate alındığı belirtiliyor. Bu kararla,
Muğla’daki tecavüz çetesine karşı yargı
yolunun açılmasına dair bir adım atıldı.

Kars merkez köyü Çığırkan’da,
altı çocuk annesi 40 yaşındaki
Yosma Altunbey’in burnu, kocası
ve kocasının kardeşi tarafından
kesildi, vücudunun çeşitli yerleri
de bıçaklandı. Altunbey, “Eşim ve
kayınbiraderim tarafından şiddet
gördüğüm yetmiyormuş gibi jandarmadan da dayak yedim. Jandarma beni yumrukladı ve tehdit
etti. Şikâyetçi olmamı istemiyorlar. Ben de eşim, kayınbiraderim
ve jandarmadan şikâyetçi oldum.
Köyde can güvenliğim yok” diye
konuştu. Olay sonrası gözaltına alınan eş ve kardeşi aynı gün
serbest bırakıldı. İddialara göre
jandarmaya rüşvet verildi. Yaşananları gazetecilere anlattığı için
dövülen Yosma’nın amcaoğlu Ramazan Şut da sürekli tehdit edildiklerini söyledi. Altunbey’in savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde
geçen yıl da kolunun kırıldığı ortaya çıktı. BDP Milletvekili Fatma Kurtulan konuyla ilgili olarak
Meclis’e soru önergesi verdi.

3 Mart Dünya Seks İşçileri Hakları Günü

“Patronsuz ve Pezevenksiz Bir Dünya İstiyoruz”

“Döktüğünüz kan bizim”
Adana’da öldürülen Demet Eygi,
Tuğçe Anlaş, Derya Boğa’nın davaları ile Mersin’de öldürülen Gülbinşah
Yerci’nin dosyası ve Niğde Ulukışla’da
9 Mart 2010’da cinsel şiddet gören
G.Ö.’nün davası Adana Kadın Platformu tarafından takip ediliyor.
Adana’da 30 Kasım 2009’da, Seyhan Barajı ÇEAŞ Hidroelektrik Santrali Yüreğir kıyısındaki kayalıklarda 28
yerinden bıçaklanarak öldürülen Tuğçe
Anlaş’ın katillerinin yargılandığı duruşma sonrasında Adana Kadın Platformu
üyeleri, “Kadınlar, erkeklerin aşkını,
sevgisini reddettiği için katlediliyor.
Devletin aldığı cılız önlemler kadınları
koruyamıyor” ve “Namus belasına döktüğünüz kan bizim” dediler.
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3 Mart Dünya Seks İşçileri Hakları günü nedeniyle Ankara, İstanbul
ve Konya’da basın açıklaması yapıldı. Ankara’da geçen yıl Pembe Hayat
LGBTT Derneği’nin çağrısıyla Kırmızı
Şemsiye Seks İşçileri İnisiyatiﬁ oluşturulmuştu. Bu sene Ankara’da biraraya
gelen bu İnisiyatif, hikâyelerini paylaşıp, seks işçiliğinin Türkiye ve dünyadaki durumunu tartıştı ve etkinliklerini
bir basın açıklamasıyla sonlandırdı.
Açıklamada “Sağlık Seks İşçilerinin de
Hakkıdır”, “Patronsuz ve Pezevenksiz
Bir Dünya İstiyoruz”, “Polis Şiddetine
Son”, “Seks İşçiliği de İşçiliktir” pan-

kartları ve kırmızı şemsiyeler taşındı.
Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları
Anıtı önünde yapılan sözlü basın açıklamasında, “Seks işçileri olarak, yaşamsal
önemde bir dizi sorun, risk ve tehlike ile
başa çıkmak zorunda oluyoruz… Seks
işçiliğinin de bir iş, bir meslek olarak
kabulünü ve belli standartlara kavuşturulmasını istiyoruz. Sağlıklı ve güvenli
çalışabileceğimiz mekânlar istiyoruz.
Diğer tüm vatandaşların yararlandığı
sosyal güvenlik haklarından yararlanmak istiyoruz. Örgütlenme özgürlüğümüzün güvence altına alınmasını istiyoruz’’ denildi.

TÜRKİYE’den

Patronlar, çekin ellerinizi kadınların bedenlerinden!
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi’ne temizlik hizmeti veren Unisaş taşeron ﬁrması
işçisi Fatma Baytar, işe girerken imzaladığı
boş belge kullanılarak, hamile olduğu nedeniyle işten atıldı. Uygulama, hem ucuz
işgücü, güvencesizlik, örgütsüzlük anlamına gelen taşeron sisteminin gerçek yüzünü
ortaya çıkardı, hem de erkek patron/kapitalizm ilişkisini görünür kıldı. Zira patronlar,
kadınların emeklerini sömürürken onların
bedenleri üzerinde tahakküm kurma hakkını da kendilerinde görüyor. Kadının kendi
bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkını
kabul etmek istemiyor. Bu uygulamalar
münferit değil, sistematik. Daha önce Antalya Serbest Bölge’de Novamed ﬁrmasında çalışan kadınlar da hamileliklerinin
patron iznine bağlı olması baskısına maruz
kalmıştı. Oysa hamilelik nedeniyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, Anayasa’nın

“eşitlik” ilkesini düzenleyen 10. maddesi
ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun “ayrımcılık
yapılamaz” diyen 5. maddesine göre mümkün değil. Hatta İş Kanunu, eşit davranma
ilkesine aykırılığa para cezası ile yaptırım
getiriyor.

Sağlıkçı Seher Tümer 7 yıl 1 ay ceza aldı
KESK/SES Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi, Hukuk, TİS ve Kadın Sekreteri
Seher Tümer, “Yasadışı slogan atmak” iddiası ile 17.04.2009’da çalıştığı hastaneden
“görevi başındayken”, gözaltına alındı.
Seher o tarihten beri Ankara/Sincan F tipi
Kadın Cezaevinde tutuklu. 18.03.2010 tarihindeki karar duruşmasında mahkeme 7
yıl 1 ay hapis (indirimler çıkarıldıktan
sonra) ve tutukluluk halinin devamına, cezanın infazından sonra da bir
yıl süre ile denetimli serbestlik uygulanmasına hükmetti. Seher, 2008
Temmuzu’nda, çalıştığı Zekai Tahir
Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde üç gün
içerisinde yetmişin üzerinde bebeğin hastane enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü, sendika yoluyla
kamuoyuna duyurmuştu. Hakkında açılan davada “yasadışı örgüt üyesi
olmak ve örgüt propagandası yapmak” iddiasına dayanak olarak, sendika üyesi ve
yöneticisi olarak katıldığı mitingler, basın

açıklamaları, yürüttüğü sendikal çalışmalar ve bu çalışmalar içerisindeki kadın çalışmaları da gösterilmiş. Hatta sendikanın
şube kadın komisyonuna üyelik başvuru
listesi bile “delil” olarak dosyaya girmiş.
KESK yöneticileri gibi Tümer’in de örgüt üyesi olmakla suçlanması ile yükselen

Pınar Selek, Sürüne Sürüne
Erkek Olmak adlı kitabıyla 2009
PEN Duygu Asena ödülünü aldı.
Amargi Feminist Kitabevi’nde
20 Şubat günü gerçekleştirilen
törende, Pen Başkanı İnci Aral,
ödülü, Pınar Selek adına babası
Alp Selek’e verdi. Törende konuşan Alp Selek “PEN’e bu iki
kadını, Duygu Asena ve Pınar
Selek’i bütünleştirerek bu ödülü
verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Meslek
örgütlerinde erkek
zihniyeti
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nda on bir yıldır çalışan
Esra Demirkan, yönetim tarafından cinsiyetçi gerekçelerle işten
çıkarıldı. Demirkan’ın işten çıkarılma nedeni; cinsiyetçi işbölümünün getirdiği bir zorunluluk
olarak çocuğunun sömestr tatilinde izin almak istemesi ve yedi
buçuk aylık hamile olması.

Hamile işten
atılamaz

ırkçı-milliyetçi dalganın sağlık alanında
yürütülen mücadeleyi ve sendikal alandaki kadın çalışmalarını vurmayı amaçlaması
dikkat çekici.

Nusaybin Belediyesi’nden erkeklere uyarı
Yer: Nusaybin Belediyesi. Başkanı bir kadın: Ayşe Gökhan. Hal böyle
olunca, belediye ile sendika arasında
imzalanan sözleşmenin içeriği kadınların güçlenmesine destek veriyor. Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökhan ile
Belediye-İş Mardin Şubesi yöneticileri
arasında imzalanan sözleşmeye göre,
sendika üyesi erkek işçinin ikinci bir kadın ile evlenmesi, aile içi şiddet, kadına
ﬁziksel, ekonomik, sosyal ve iradesini

2009 Pen Duygu
Asena Ödülü Pınar
Selek’e verildi

kıran psikolojik ve benzeri şiddet uygulaması, kız çocuklarının eğitimini engellemesi vb. durumunda, aylık ücretinin
yarısı ve ikramiyeler kadına verilecek.
Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet
disiplin suçu kapsamına alınırken, sendikalı erkek işçinin görevinde pasiﬂeştirilmesi kabul edildi.
Ayrıca 25 Kasım ile 8 Mart’ta kadın
çalışanlar ücretli izinli sayılacak.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
hamile ve doğum yapan kadınları
sevindirecek bir karara imza attı.
Daire, hamile kalıp doğum yaptığı için işveren tarafından iş akdi
feshedilen işçiye “kötü niyet”
tazminatı ödenmesine karar verdi. Aynı kararda, doğum nedeniyle kullanılan izin süresinin, ihbar
tazminatına esas hizmet süresinin
hesaplanmasında dikkate alınacağı da belirtildi.

Aynur Camalan
direnişte
13 yıldır kadrolu olarak
TÜBİTAK’ta çalışan Aynur Camalan, Tekel işçilerinin eylemleri
kapsamında 4 Şubat’ta konfederasyonların kararıyla alınan bir
günlük dayanışma grevine katıldığı için 04.03.2010’da işten çıkarıldı. Camalan’ın bağlı olduğu
Tezkoop-İş sendikası yasal süreci
başlatırken, Çamalan ise 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde TÜBİTAK önünde bir direniş başlattı.
feminist
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TÜRKİYE’den

8 Mart’ta sokaklardaydık!

8 Mart’ta sokaklardaydık!

Adana

Adana Kadın Platformu, 1 Mart’ta Postane önünde kadın tutuklu ve hükümlülere kart atma eylemi ve basın açıklaması yaparak haftaya başladı. 7 Mart’taki
yürüyüşün ardından, Uğur Mumcu alanında miting yapıldı. Mitingdeki Türkçe
ve Kürtçe konuşmalarda, 8 Mart’ın 100.
yılında kadınların özgürlük çığlığını
yükseltmek, namus cinayetlerine, kadın
katliamlarına, erkek egemenliğine karşı
çıkabilmek için alanlarda olduğumuz
vurgulandı. Ekonomik krizin en çok kadınları vurduğu anlatıldı ve yaşamın her
alanında eşitlik talepleri dillendirildi.
Taş atan çocuklarla ilgili düzenlemelerin hâlâ yapılmadığına dikkat çekilen
konuşmada, yıllardır, barışçıl, adil ve
siyasi çözüm talep eden Kürt kadınlarının taleplerinden bahsedildi. Cezaevindeki kadınların hak ve özgürlüklerinin
tanınmasına da değinilen konuşmaların
sonunda, kadınlar erkek egemenliğine
karşı örgütlenmeye ve mücadeleye çağrıldı. 8 Mart akşamı ise İnönü Parkı’nda
bir araya gelen kadınlar, boyaya batırdıklar elleriyle rengârenk bir pankart
yaptılar. Kadın cinayetlerine karşı yapılan “Ellerimizi birleştiriyoruz” eylemi
haftanın son etkinliğiydi.

Ankara
Ankara’da 8 Mart etkinlikleri erken başladı. Sokak eylemlerini Kızılay meydanıyla sınırlamak istemeyen feminist
kadınlar, 6 Mart’ta Ulus meydanındaydılar. Ulus meydanında eylemliliğe alışık olmayan insanların, dağıtılan çağrı
metnine ve eyleme gösterdikleri ilgi,
sesimizi her yere yaymamız gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. 7 Mart günü
ise, Yüksel’de açılan masalarla 8 Mart
yürüyüşüne çağrı yapıldı. 8 Mart’ta yaklaşık bin kadının katılımıyla Ziya Gökalp Caddesi boyunca süren bir eylem
yapıldı. Yürüyüş boyunca patriyarkaya,
homofobiye, kadın cinayetlerine, cinsiyetçiliğe ve kapitalizme karşı sloganlar
atıldı. Basın açıklamasının ardından Tekel direnişinden işçi bir kadın arkadaşımız kısa bir konuşma yaptı.

Eskişehir
Eskişehir’de 8 Mart günü yaklaşık 4 yüz
kadının “Ev işini bırak dünya dursun”,
“Kadınlar tek-el oluyor”, “Erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı 100 yıldır sokaktayız” pankartları ile katıldığı
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ganlar atıldı, talepler dile getirildi. Sonrasında, Beyoğlu Tünel Meydanı’nda;
yüzlerce kadın şarkılar söyleyerek, içki
içerek, dans ederek, “Sokaklar bizimdir
hesap sorulmaz, 12’den sonra büyü bozulmaz” diyerek sokakta eğlendiler.

İzmir

yürüyüş, Novamed, Desa, Tekel direnişlerinin vurgulandığı basın açıklamasıyla
sona erdi. Eskişehir Demokratik Kadın
Platformu’nun düzenlediği etkinlikler
sırasında dikkatleri en çok, platform
dışından bir kadının Porsuk köprüsüne, üzerinde bekâret kanını simgeleyen
kırmızı boya lekesi olan ve “Kimsenin
namusu değilim!” yazılı beyaz bezden
bir pankart asması çekti. Bir kadının
anarşist eylemliliği çerçevesinde astığı
bu pankart akşam saatlerine kadar asılı
kaldı.

İstanbul
Her yıl olduğu gibi bu yıl da feministler,
İstanbul’da, 8 Mart Kadın Platformu’nun
örgütlediği gündüz mitingi ile sekizincisi gerçekleştirilen feminist gece yürüyüşüne güçlü bir biçimde katıldılar.
8 Mart akşamı, Taksim Meydanı’ndan
Galatasaray’a kadar yapılan geleneksel
feminist gece yürüyüşü, hiç olmadığı
kadar kalabalık ve coşkuluydu. Yürüyüşte “Erkek egemen düzene karşı
feminist mücadele” pankartı taşındı.
Lambda ritm grubunun eşliğinde slo-

İzmir’de 8 Mart Dünya Kadınlar günü,
bir hafta boyunca, İzmir 8 Mart Kadın
Platforumu’nun düzenlediği etkinliklerle kutlandı. 1 Mart’ta basın açıklaması,
kart gönderme eylemi ve Buca’daki kadın yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, 8
Mart’a kadar, çeşitli konser, panel, sergi, müzik dinletisi, dans gösterileriyle
devam etti.

Bağyanfest buluşması
Bir grup feminist, İstanbul’da
9-11 Nisan’da “bağyanfest”i gerçekleştirdi. Cuma günü, blogging,
stencil, photoshop ve yoga atölyeleri ile başladı. Dans, asi palyaço
ordusu ve fotoğraf atölyeleri de
gerçekleştirildi.
Cumartesi günü, şehirde ekolojik yaşam, yeniden ﬁlm seslendirme, feminist küfür, örgü ve kroşe
atölyeleri vardı. “Amargi’den Dijital Hikayeler” adlı ﬁlmin gösterimi
yapıldı. Konserler ve yalnızca kadınlarla trans bireylerin katılımına
açık bir festival partisi de gerçekleştirildi.
Pazar günü, feminizmde güncel
sorunlar forumu ile başladı, müdahale performans ile devam etti. Festival, Büyük Bayram sokağın “kadınlar tarafından işgali” ve sokak
partisi ile son buldu.

DÜNYADAN

Londra’da 8 Mart’tan izlenimler
Bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nün 100. Yıldönümü kapsamında düzenlenen Dünya Kadın Yürüyüşü
eylem programının bir parçası olarak
Londra’da 6 Mart’ta düzenlenen yürüyüşe katıldık. Aslında 8 Mart yürüyüşü 2008’den beri Milyonlarca Kadın
Ayakta adıyla yürütülen, erkek şiddetine karşı bir koalisyon etrafında örgütleniyor. Buluşma noktasında toplanan
kadınların sayısı başlangıçta umut kırıcı
olsa da yürüyüş giderek kalabalıklaştı.
Birmingham, Bournemouth, Bradford,
Cornwall, Leeds, Lincoln, Manchester,
Nottingham, Oxford, İrlanda ve Galler
gibi Birleşik Krallık’ın birçok farklı
bölgesinden gelen kadınlar Trafalgar
meydanında buluştu.
Birçok kadın örgütünün katıldığı yürüyüş, her ne kadar renkli ve kalabalık
olsa da, bizi iki temel noktada düşünmeye itti. Öncelikle eylemin genel havası,
Türkiye’deki 8 Mart eylemlerindeki
şenlik havasından ve birliktelik coşkusundan uzaktı; kadın örgütleri kendi
içlerine dönüktü. Türkiye’deki yaratıcı
sloganların uzağında, yürüyüşün ses-

sizliğini bazı örgütlerin kendi sloganları
kırdı. “Bir kadın, bir şarkı, bir beden, bir
aşk!” ve “Kadınlar birleştikçe yenilmeyecekler!” kulağımızda kalan sloganlar oldu. İkinci olarak, Londra’nın en
hareketli caddelerinden birinin traﬁğe
kapatılarak eylem için gün boyu ayrılmış olmasının verdiği hazza karşın, olayın turistlerin fotoğraf makinelerinde
“Londra’da bir eylem gördük” anısına
dönüştürülmesi, rahatsız edici bir duygu
bıraktı bizde.
Milyonlarca Kadın Ayakta, farklı
ülkelerden, farklı kültürlerden gelen kadınları buluşturan bir eylem olmasına
karşın, kadınlar arasındaki etkileşimin
sınırları dikkat çekiciydi. Eylem boyunca “Üçüncü Dünyalı” kadınlar olarak
inceden inceye hissettik farklılıklarımızın aramıza çektiği çizgileri. Diğer
taraftan eylemde bizi “koruyan” kadın
polislerle aramızdaki görünmez gerilim,
kadın dayanışmasının sınırları üzerine
bizi düşünmeye iten başka bir konuydu.
8 Mart eylemlerinde Türkiye’de alışık
olduğumuz coşkunun olmayışına rağmen, farklı kültür, tarih ve deneyimler-

den gelen kadınlarla ortak taleplerimizi
haykırmak güzeldi. Aramızdaki çizgilerin nasıl incelebileceğini düşünerek ayrıldık eylemden.

Berﬁn Emre-Özlem Çelik

Striptiz kulüpleri tartışmaya neden oldu
İzlanda’da 23 Mart’ta iki çekimser
oyla kabul edilen striptiz kulüplerinin kapatılma yasası, parlamenterlerin yaptığı
açıklamalara göre dini muhafazakârlık
ya da geri kafalılıktan kaynaklanmıyor,
kadınların daha iyi bir yaşama sahip ol-

masını amaçlıyordu. Hiçbir kadın ya da
insan ürün olarak satılamazdı. 25 Mart
tarihinde The Guardian gazetesindeki
makalesinde, Julie Bindel bu olayı “İzlanda: Dünyanın En Feminist Ülkesi”
diye yorumlamıştı. Bu yoruma tepki

Feministing’den Miriam Perez’den geldi: Perez kulüplerin yasaklanmasının hiç
de feminist bir zafer olmadığını, önemli
olanın kadın dansçıların haklarının korunması olduğunu söyledi.

Endonezya’da regl izni
Kadınların regl dönemlerinde ücretli
izinli sayılmalarının hem olumlu hem
olumsuz sonuçları var.
Bir açıdan, kadınların işten izinli sayılmaları, “regl hali”ni, kadınları elden
ayaktan düşürüp sakat bırakan bir hastalık gibi gösteriyor. Diğer açıdan bakıldığında, bazı kadınlar için regl hali, çalışmalarını yürütmelerini engelleyecek
sancılı kramplara neden oluyor, kendilerini diğer insanların çevresinde rahat
hissedememelerine veya verimli çalışamamalarına yol açıyor ve dolayısıyla
da kadınların regl dönemlerinde izinli
sayılmaları gerekiyor.
Endonezya yasalarına göre, hem
özel hem devlet sektöründe çalışan her
kadın, her ay iki gün regl izni alma hakkına sahip. Temmuz 1995’te, Başkan
Suharto’nun en büyük kızı Siti Hardijanti Indra Rukmana ve Endonezya’nın

önde gelen tekstil ihracatçılarından birinin birlikte sahip oldukları halka açık
bir şirket olan Great River Industries
Şirketi’nin 13 bin çalışanından 6 bini
greve gitti. İşçiler, maaş artışları ve daha
iyi istihdam koşullarının yanı sıra,
Endonezya İş Kanunu’na göre hakları olan regl iznini talep ettiler. Diğer
grevci işçiler de benzer taleplerde bulundu. 14 Kasım 1997’de, Endonezya’nın
en büyük sigara ﬁrması Indon Cigarette,
bir grevi bitirmek için kadınların ücretli
regl iznini kabul etti ve başka ayrıcalıklar tanıdı.
1997’de iş gücü mevzuatı üzerine, kadın işçilerin de katıldığı bir konferansta,
bazı işverenlerin regl iznini kullanmakta
ısrar eden işçileri işten çıkarmakla tehdit
etmeleri ve regl izni kullanan kadınların
işe çağrılmaları tartışıldı.
Batı ülkeleri regl iznini desteklemez-

ken, regl izni hakkı Asya ülkelerinde
norm haline gelmiş. Çin, regl dönemindeki kadınlar için iş kanunlarında özel
düzenlemelere sahip; regl döneminde
kadın işçiler “yüksek rakımda, düşük
sıcaklıkta ya da soğuk suda vb.” görevlendirilmiyor. Birçok şirket kendi özel
düzenlemelerine iki günlük regl iznini
dahil etmiş; ancak sıklıkla kadınlardan
regl döneminde olduklarını kanıtlayan
idrar testi isteniyor.
1987’de, Filipin Kadın İşçi Hareketi, kadınlara regl sancıları nedeniyle en
az iki gün ücretli izin sağlanması için
imza kampanyası başlatmış. 1989’daki
bir Japon anketi, 987 birliğin kadın çalışanlarına regl izni verdiğini göstermiş.
Kore’de ise, tek günlük ücretli izin,
1994’te tek günlük ücretsiz izne dönüştürülmüş.
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Bosna’da tecavüze uğrayan kadınlar anlatıyor

Bosna Hersek’te 1992 yılında başlayan ve 1995’te Dayton Antlaşması’yla
silahların sustuğu savaşın en büyük
mağduru çocuklar ve kadınlar oldu.
Yaklaşık 300 bin sivilin katledildiği,
binlerce kadının tecavüze uğradığı,
masum sivillerin toplama kamplarında
açlığa terk edildiği acı savaşın mağdurlarından birisi de Bakira Haseçiç. Haseçiç, yaşadığı bu acı olayların ardından,
kendisi gibi tecavüze uğramış kadınlarla
birlikte, haklarını savunmak ve tecavüzcülerini adalete teslim etmek amacıyla
2003 yılında, Tecavüze Uğramış Savaş
Mağduru Kadınlar Derneği’ni kurduklarını söylüyor.
Derneği kurmalarının Bosna’da tecavüze uğramış olan, başta Boşnaklar

Güney Afrika ülkeleri kadına
yönelik şiddette birinci
Mart ayının üçüncü haftasında
Johannesburg’da toplanan üç yüz
politikacı ve çeşitli hak savunucuları, Güney Afrika ülkelerinin kadınlar için nasıl yaşanabilir kılınacağına dair ﬁkir paylaşımında bulundular. Üç gün süren toplantının
ardından Güney Afrika Kalkınma
Kurulu, 2015 yılına kadar, kadına
yönelik şiddeti yasaklayacak her
türlü yasayı yürürlüğe koymayı
hedeﬂediğini belirtti. Öte yandan
Sağlık Kaynakları Kurumu, Güney
Afrika ülkelerinin kadına yönelik
şiddette, polise rapor edilen vakalar arasında dünyada birinci sırada
olduğunu bildirdi.
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olmak üzere Sırp ve Hırvat kadınlara da
cesaret verdiğini anlatan Bakira Haseçiç şöyle diyor: “Tecavüze uğradıkları
için daha önce toplum içine çıkmaktan
utanan, travma yaşayan binlerce kadın
vardı. Ancak bu kadınlar derneğimiz
sayesinde artık suçluları adalete teslim
etmek için çaba gösteriyor. Çünkü utanması gereken bizler değil, hâlâ hiçbir
şey olmamış gibi rahat bir şekilde gezme cesareti gösteren tecavüzcülerimizdir.” Haseçiç, savaşın ardından ülkeyi
terk eden kadınları eski topraklarına
döndürmek için de çaba harcadıklarını
belirterek, 2000 yılında savaştan kaçan
göçmen Boşnakların toplu şekilde ülkelerine dönüşlerini organize ettiğini
söylüyor. Lahey’deki uluslararası mah-

kemenin yanı sıra, Bosna Hersek’teki
savaş suçlularıyla ilgilenen mahkemelerin de tanıklıklarına büyük önem verdiği Tecavüze Uğramış Savaş Mağduru
Kadınlar Derneği’nin girişimleriyle,
savaş suçlularının yüzde 90’ı yakalanmış. Bakira Haseçiç, tecavüzlerin kanlı
savaşın stratejisinin bir parçası olduğuna işaret ediyor: “11 ila 60 yaş arası on
binlerce çocuk ve kadına tecavüz edildi.
Tecavüzler sonucu birçok evlilik son
buldu. Birçok kadın memleketinde yaşayamayıp gurbete gitti. Yine tecavüzler
sonucu hamile kalan çok sayıda kadın,
doğan çocuklarını çeşitli devlet kuruluşlarına verdi. Bunun sonucunu ilerleyen
yıllarda daha acı bir şekilde göreceğiz.”
(Radikal, 16.04.2010)

Hindistan’da sokak tacizleri ve kadınların tepkileri
Hindistan’da artan sokak tacizlerine
karşı 2003 yılında Jasmeen Patheja öncülüğünde bir öğrenci projesi olarak ortaya
çıkan Blank Noise projesi, sokaktaki tacizi görünür kılmayı amaçlamıştı. Kadınlar
tacizin yoğun
olduğu sokakları spreylerle
boyayıp olaya
dikkat çeker
ve tacizi görünür kılarken,
bir yandan da
baskılı tişörtleriyle, giydikleri kıyafetlerin taciz
nedeni olmadıklarını haykırıyorlardı.
Sürekli göz temasından kaçınmak zorun-

da kaldıklarını, kalabalık topluluklar içerisine girmekten tedirginlik duyduklarını,
laf atmaları duymazdan gelmek durumunda kaldıklarını dile getiriyorlardı.
Geçen süre içerisinde, Hindistan’ın
kozmopolit ve nispeten daha liberal şehri olan Mumbai’de cesur kadınlar tacize karşı direnişi sürdürmeye devam etti.
New York ve Boston’da uygulanmış olan,
tacizcilerin fotoğraﬂarını teşhir etme ve
bunu sanatsal bir gösteri ile sokakta ya da
internette deşifre etme yöntemi çok tutulmuş ve işe yaramaya başlamıştı. Birbirlerinden güç alan kadınlar artık yaşadıkları
taciz olaylarını sohbetlerinde paylaşıyor
ve kendi bloglarında anlatıyorlar. Bu paylaşımlar ve isyanlar sayesinde kadınlar tacize karşı daha güçlü durup ses çıkarmaya
başladı. Kadınların tacizcilere müdahale
etmeye ve birbirlerini kollamaya başladıkları da gözlemleniyor.

KİTAP

Kadın, emek, savaş...
“İster doğuştan ister kazara olsun, bu farkı yaratan hukuk ve uygulamadır. Tarihte, bir kadının bir silahı, çok nadir olarak bir kimseye doğrulttuğu olmuştur; kuşların ve hayvanların
büyük bir çoğunluğu kadınlar değil erkekler tarafından öldürülmüştür”
Feryal Saygılıgil
Virginia Woolf, Üç Gine, çeviren:
İlknur Güzel, İletişim Yayınları, İstanbul 2010.
Üç Gine, Virginia Woolf tarafından
İkinci Dünya savaşı öncesinde, 1938
Haziran’ında yazılmış anti-militarist
bir kitap. Tankların dönüştürülme projesi için 687,5 milyon dolarlık bütçenin
ayrıldığı, aynı zamanda açılımı konuştuğumuz, barışı telaffuz ettiğimiz şu
günlerde oldukça anlamlı, bir o kadar da
güncel bir metin.
Bir erkek tarafından Woolf’a gönderilen, savaşın nasıl engelleneceğine dair
ﬁkirler soran bir mektup kitabın yazılmasına vesile olur. Woolf, yanıtını tam
üç yıl erteler. Sonunda yanıtlamaya ka-

Woolf, (…) erkeklerin savaşmasının üç nedenini sıralar: “Savaş bir meslektir,
bir mutluluk ve bir heyecan
kaynağıdır; erkeklerin erkekçe niteliklere sahip olmalarını sağlayan bir araçtır”

rar verir. İlk olarak mektubu göndereni
hayal etmekle mektubuna başlar: Mektubu yazan büyük bir olasılıkla eğitimli
bir babanın eğitimli bir oğludur. Woolf
da eğitimli bir babanın kızıdır, ancak
biri evde diğeri okulda eğitim görmüştür ve birbirlerini anlamaları bir hayli
zordur. Savaşa ilişkin duyguları işte burada devreye girer: Savaş ona göre kadınların değil erkeklerin huyudur. “İster

doğuştan ister kazara olsun, bu farkı
yaratan hukuk ve uygulamadır. Tarihte,
bir kadının bir silahı, çok nadir olarak
bir kimseye doğrulttuğu olmuştur; kuşların ve hayvanların büyük bir çoğunluğu kadınlar değil erkekler tarafından
öldürülmüştür. Bu açıdan bakıldığında
paylaşamadığımız bir şeyi yargılamamız oldukça zor” (s.10). Woolf, bir askerin ve bir havacının biyograﬁlerinden
yararlanarak erkeklerin savaşmasının üç
nedenini sıralar: “Savaş bir meslektir,
bir mutluluk ve bir heyecan kaynağıdır; erkeklerin erkekçe niteliklere sahip
olmalarını sağlayan bir araçtır” (s.12).
“Vatanseverliğin” ne olduğunu sorgular.
Bir erkek ve bir kadın için vatanseverlik
aynı şeyleri ifade etmez. “İngiltere’yle
gururlanma, İngiltere’yi sevme ve savunma sebepleri aynı mıdır?” diye sorar. Kadınlar olarak farklı düşüncelere
sahip olduğumuzdan, erkeklerin savaşa
gitmesine yol açan nedenleri, duyguları ve bağlılıkları anlamamızın mümkün
olmadığını dile getirir. Biyograﬁ ve tarih anlatıları dışında Woolf’un bir başka
başvuru kaynağı fotoğraﬂardır: Savaş
fotoğraﬂarı. Woolf’a göre aynı fotoğraflara baktığı zaman bir erkek ve bir kadın
aynı şeyleri hissedemez.
Kadınların savaşı engellemeleri için
ellerinde neleri vardır? Kadınların savaşmaları da, borsaya üye olmaları da
yasalarla engellendiğine, yani ne gücün
ne de paranın baskısına sahip olduklarına göre, savaşı engellemek için ne yapabilirler? Eğitimli adamların kızları sınıf
olarak işçi kadınlara göre son derece
güçsüzdür. Çünkü işçi kadınlar cephane
üretmeyeceğiz deseler savaşmak zorlaşabilir. O halde en başta yapılması gereken, kadınları özgür okullarda verilen
eğitime dahil etmektir. Woolf’un elinde,
savaş karşıtı faaliyetlerde harcamak için
üç gine (para birimi) vardır. İlk gineyi,
kusurları da olsa değişeceğini umarak,
özel eğitimin tek alternatiﬁ olan koleji
inşa etmeye bağışlamaya karar verir.
Bir kadın eğitim gördükten sonra nasıl iş bulacaktır? İkinci Dünya Savaşı’nın
neden olduğu işsizlik, kadınların ekonomik hayattan çekilip erkeklere yer
açmasını isteyen söylemin de önünü
açmıştır. Meslek sahibi vasıﬂı kadınlar
bile erkeklere göre çok daha az para ka-

zanmaktadırlar. Woolf, bunu Hitler zihniyeti olarak yorumlar. Kendi parası ve
geçim kaynağı olmayan birinin onu geçindiren kişinin politik seçimlerine tabi
olması kaçınılmazdır. Kadınları savaşa
karşı çıkmaya ikna etmenin diğer yolu,
ekonomik özgürlüklerine giden yolun
önünü açmaktır. İkinci gine de kadınlara
iş bulmak için çalışan bir topluluğa verilir. Üçüncü gine ise, mektubun yazarının haznedarlığını yaptığı savaş karşıtı
topluluğa verilecektir. Woolf mektubuna şöyle son verir: “Sizin sözcüklerinizi
tekrarlayarak ve yöntemlerinizi izleyerek değil, yeni sözcükler bularak ve yeni
yöntemler geliştirerek savaşı önlemenize en iyi şekilde yardımcı olabiliriz…”
(s.203).
Kitap, kadınların eğitimleri, meslek
edinmelerinin önemi ile ilgili birçok bilgi içeren, sistemin işleyişini sorgulayan
ve sorgulattıran bir içerikte. Üç Gine’de,
cinsiyet ayrımcılığının nedenleri, bakım
emeği ve ev emeğinin kadınların sorumluğunda olması gibi daha pek çok sorun
tartışılır. Kitabın bir diğer özelliği de,
hep sorular sorarak, kuşkuyla yaklaşarak, “ben” değil “biz”, yani çoğul konuşarak, örnekler vererek, gazete haberleriyle tezlerini destekleyerek, “vatanseverlik”, “eğitim” gibi kavramlar üzerinde tartışarak, hegemonik ve de eril bir
dil kullanmayarak yazılmış olması. Asıl
önemli olan da tabii ki bir Virginia Woolf kitabını okuyor olmamız…
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“Birbirimize kenetlenmemiz lazım!”

Kameralarını serbest bölgelerde çalışan kadınlara çeviren Güliz Sağlam ve Feryal Saygılıgil
ile “Bölge” ﬁlmi üzerine söyleştik…
Perihan Meşeli

Perihan: Serbest bölgeye ilişkin belgesel çekme ﬁkri nasıl oluştu?
Güliz: Serbest bölgeyi Novamed
grevi başladığında duyduk. Petrol-İş
Kadın dergisinde Novamed’de çalışan
kadınlarla yapılan bir röportaj çıkmıştı.
Feryal ile bu konuya dair bir şey yapmak lazım dedik. Hemen atlayıp gittik; Novamed’in 104. günüydü, iki gün
boyunca kadınlarla görüşmeler yaptık.
Görüşmeler sonucunda serbest bölgelerin varlığından çalışma koşullarına
kadar çok şey öğrendik. Serbest bölgeyi
anlatan bir belgesel ﬁlm yapma ﬁkri o
zaman doğdu.
Feryal: Novamed’le, serbest bölgeleri merak ettik. Yaşamımızın içinde
olmayan, çok temas etmediğimiz yerler…
P: Serbest bölgede çalışan kadınlar,
38 saate varan mesailerden, akşam belirsiz çıkış saatlerinden, aileleriyle doğru dürüst görüşememekten yakınıyorlar
ﬁlmde. Siz kadınlara nasıl ulaşabildiniz?
Görüşmek istemeyenler oldu mu?
G: Çoğu işten geliyordu, ne kadar
vakit varsa o kadar görüşebildik, iş aralarında sohbet ettiğimiz de oldu.
F: Çekimi, görüşmeyi kabul etmeyen kadınlar da oldu. Örgütlü, sendika
ya da parti üyesi kadınlara ulaşmamız
daha kolaydı. Ya da görüştük ama kamerayı istemeyenler oldu, onlarla sohbet ettik, bilgi almış olduk en azından.
Biz, yüzlerini gösterirsek işle ilgili olarak herhangi bir riske atmış olur muyuz
diye çok çekiniyorduk, fakat onlar bizi
rahatlattılar. Siz bir işe kalkmışsınız, bir
bedel ödenecekse ödeyeceğiz hep birlikte, dediler... Sendikalı kadınlar daha
rahattılar; sendikasız kadınlar açısından
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da öyle bir tedirginlik olduğu halde kabul edenler oldu, görüştük, çekim de
yaptık.
P: Mersin’deki kadınlar sendikalı
değillerdi, ama sorunlarını anlatma isteğiyle dolup taşıyorlardı…
G: Özellikle Mersin’deki kadınlar
bunun kişisel olmadığını; herkesin çalışma koşullarını bilmesi, bir an önce
örgütlenme faaliyetlerinin başlaması
gerektiğini söylüyorlardı. Çok bezmişlerdi. Dediler zaten: “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok!”
P: Erkekler cuma namazına gidebilsinler diye kadınların fazla mesai
yapmak zorunda kalmalarından, işyeri
temsilcisi kadının sadece kadın olduğu
için bu görevinden atılmasına kadar,
yaşadıkları deneyimlerle şu sonuca varmışlar: “Birbirimize kenetlenmemiz lazım!” Hepsinin gözleri umutla bakıyor
sanki. Feminizme dair konuşmalarınız
oldu mu?
G: Evet, oldu. Belgeseli niye çektiğimizi sorduklarında ortaya çıkıyordu.
Bunu kendimiz için değil hepimiz için,
kadınlar için yapıyoruz, dedik. Bu konular konuşulmayan konular, tacizi biz
her yerde konuşamıyoruz; bu konuların
deşifre olması, konuşulması; dokunulmamış şeylere dokunmak ve bunu tartışmaya açmak için bu ﬁlmi yaptığımızı
söylüyorduk...
F: Onlar için yaptığımız iş tabii çok
ilginçti: Biri evli, kocasını, çocuğunu
bırakmış, gelmiş ﬁlm çekiyor. Umutlular mı bilmiyorum. İleriyi düşünemediğini söyleyenler vardı. Mersin’de her
iki kişiden biri serbest bölgede çalışıyor.
“Yoldan geçen birinin serbest bölgede
çalışıp çalışmadığını yorgunluğundan
anlarsınız” diyenler vardı.
P: Yaptığı işi sevdiğini söyleyen bir

tek kadın vardı ﬁlmde...
G: Kadınların hepsi çalışmak istiyor,
çalışmayı da seviyor. Yaptığı işi sevdiğini söyleyen kadın otomotiv sektöründe
çalışıyordu. Ama onun da sıkıntısı terﬁ
edememekti mesela. “Ben çocuk doğurduğum için terﬁ edemiyorum, üç yıldır
çalışan adam yükseliyor, bense yedi yıldır durduğum yerdeyim” deyiverdi pat
diye. Neden olmadığının farkında.
F: Kadınların ucuz işgücü olarak
“kadın işleri”ne alınma sebeplerinin
hepsini; örneğin ellerinin küçük olmasını, sabır gerektiren, monoton işlerde
daha dikkatli, daha sabırlı olmalarını,
kadınlar kendileri söyledi.
P: Kadınlar örgütlenmek istediklerini ısrarla söylüyorlar ﬁlmde. Serbest
bölgenin ağır koşulları altında bu nasıl
sağlanabilir sizce?
F: Serbest bölgedeki kadınlarla bir
araya gelmek, bunun yollarını bulmak
lazım. Bu kadınlar örgütlenmek istiyorlar, tabii bu sendikayla olur ancak, ama
sendikaların kadın komisyonları, kadınlara yönelik bir programı yok. Ben,
sendikalar ve feministlerin bir araya gelip çalışması gerektiğini düşünüyorum.
Bekliyorlar, çok büyük bir ihtiyaç var.
Kadın örgütlerinin serbest bölgedeki kadınlarla daha doğrudan temasa geçmesi
lazım belki de…
G: Kadın örgütlerinin daha çok bağlantı kurması lazım. Ara ara eğitimler
oluyor aslında, kadınlar da bu eğitimlerden çok memnun, ama bu karşılaşmalar
yetmiyor demek ki. Devamlı karşılaşmalar gerekiyor.
F: Serbest bölgedeki sorunları gündemde tutmak gerekiyor. Sendikalar
çok güçsüz. Serbest bölgedeki kadın
işçilerin örgütlenmesi için, sadece bu iş
için çalışacak kadın örgütlenme uzmanlarının olması gerekiyor. Uzakdoğu’da
böyle bağımsız kadın örgütleri var,
Meksika’da STK’lar var mesela. Serbest bölgeler için aktif çalışacak kadınların olması bence şart.

Masum, küstah, fettan…
Yeşilçam’ın “güzel olduğu kadar küstah”, fettan, “kötü kadınlarının” ﬁlmini yapmak hem
onlara sevgimizin ifadesi hem de Yeşilçam’ın onlara ve dolayısıyla hepimize yaptıklarının
ifşaatına giriş sadece
Melek Özman - Ülkü Songül

B

izler gibi doğru erkeği sevmek
üzere yetiştirilmiş kadınlar
için, kadınlığı ve kadınları hele
“doğru kadını” sevmeyi kendi kendimize keşfetmeye çalışırken, o “kötü gösterilen kadınları” beyazperdede dahi
sevmek zordu. Az sonra saçacakları
kötülüğü müjdeleyen kahkahaları, açık
saçık halleri, dilleri, dantelli kombinezonları, her daim kuşandıkları ve yaşadıkları cinsellikleriyle, onları sevmek
mümkün değildi. Hele esas kızların
ardına saklandığı o sahte masumiyet ve mağduriyet maskesini en
hakiki kadınlık hali zannediyorsak. O maskenin ardına saklanan
her kötülük meşru olabilirdi. Ama
apaçık “kötü”, yani o bürünmeye
çalıştığımız “iyi-makbul” kadın
karakteri dışında bir karakter sinemada var mıydı? “70-80-90,
Masum, Küstah, Fettan” ﬁlmi bu
soruyla başladı ama baştan söylemeli ki beyazperdede “iyi kadınlar” ne kadar varsa, hakikat ve
hakikatliyse, “kötü kadınlar” da
o kadar var, hakikat ve hakikatli.
Neticede “iyi ya da kötü kadınlar”
derken, var olmayan kadınlardan
söz ediyoruz; var olmalarına izin
verilmeyen kadınların, esas erkeğin varlığına, hakikatine zeval
getirmeyecek kadar kısıtlı varlıklarından söz ediyoruz. Filme
“vamp” kadınların ﬁlmini yapmak
dileğiyle başlayıp fettan kadınlara
dair ipuçlarının üzerine gitmekle
yetinmek zorunda kalmamız bundandır.

Vamp?
Türkiye sinemasında “vamp kadın”
olabilir mi? Kadınlarla ve yaşadıklarıyla ilgili sıralayabileceğimiz onca şey
yanında kadın sinemacılar yüzde beşlerde olmadığında belki… Malum “vamp”
vampirden geliyor. Yeşilçam’dan vampir, kan emen kadın karakterler, nasıl
çıkabilir! Dramatik yapı gereği kötülük
nesnesi, yapacağı kötülükle ilgili dahi
küçücük bir irade bile gösteremeyen,
karakteri üç maymun misali, duymayan,
görmeyen, konuşmayan ve dahi eyleye-

meyen kötü kadınlar çıkabiliyor ancak.

Fettan?
Vamp olmasın tamam, peki fettan
kadın karakterler var mı, olabilir mi?
Bir süre ve kısmen evet ama sonunda
ya ehlileşecek ya da mutlaka cezalandırılacaktır. Çünkü iyilikle kötülüğün
savaşından muzaffer çıkması gereken
kahramanlar erkeklerdir malûm. Hatta
tüm bu mizansen, drama, ﬁlmin kendisi
bunun içindir. Orası öyledir ama neyse
ki sinemada da öyle mantık ve stratejileri oturmuş, tutarlı olabilen bir erkek

egemenliği söz konusu değildir. Bu tutarsızlıklar sayesinde hafızalarımızda
birkaç replik, birkaç bakış, birkaç kahkahayla “bir süreliğine-kötü kadınlar”
kalabilmiş.

Kötü?
“Kötü kadınlar”ın bazı klişe özellikleri varsa da, bu özellikler de çok tutarlı
değildir. Onlar daha çok esas -makbuliyi kadınlar olmayanlardır. İlle de öyle
cana, mala ﬁlan kasteden şeytani plan ya
da eylemlilikleri yoktur. Genellikle sarı-

şın, değilse daha “batılı”, o ﬁlmleri izleyecek erkek izleyicinin “bacı, hocanım,
yenge” diye hitap edemeyeceği ﬁziksel
özellikler göstermeleri gerektir. Konuşurlar, hem de erkeklere saygısızlık etmek cüretiyle konuşurlar. İtaat sorunları
vardır, zira bir erkeğin aşkı uğruna, işi
gücü, zevki sefayı elden bırakmaya yanaşmazlar. Genellikle malları mülkleri,
nadiren de işleri vardır. Alın teriyle mal
mülk edinmezler. “Yazgılar”ının ya da
bir erkeğin onları kurtarmasını beklemeden harekete geçmek gibi genel bir
eğilimleri, dahası eyleyebilme gibi bir
kabiliyetleri vardır ki bunları çocukları, aileleri için değil kendileri
için kullanırlar. Bir erkeğin arzusuna bağlı ve bağımlı olmayan kendi
arzuları vardır. Kötü olmaları için
bunlardan biri dahi yeterlidir.
Filmin dert ettiği, görmek ve
sormak istediği kadınlar, hem
Yeşilçam’daki klişe “kötü kadın”
karakterler hem de Yeşilçam’ın ötelediği, ötekileştirdiği kadınlar…
Cahide Sonku gibi şimdiye kadar
hakkında yazılanlardan ancak kim
olmadığını öğrenebildiğimiz, Arzu
Okay gibi bazen “hâlâ gittikleri her
yerde duvara karşı oturmak” durumunda kalan, “sinemadan kazık
yemeyi, acıya katlanmayı öğrenen”
kadınlar…
Keşke onların Yeşilçam’ı unutması, Yeşilçam’ın onları unuttuğu
kadar kolay olsaydı…
Onları sevmek, doğru kadını
sevme temayülümüz arttıkça mümkün olsa da, onlardan kalan, birkaç
sahneden, replikten, bakıştan fazlası değil…
Yeşilçam’ın “güzel olduğu kadar
küstah”, fettan, “kötü kadınlarının” ﬁlmini yapmak, hem onlara sevgimizin
ifadesi, hem de Yeşilçam’ın onlara ve
dolayısıyla hepimize yaptıklarının ifşaatına giriş sadece... Perde kapanınca
nereye karşı oturmak, neye rağmen yaşamak durumunda kaldığımızın…
Yeşilçam’a itirazlarımızın ve devamında saçacağımız kötülüğü müjdeleyen kahkahalarımızın bir kısmı olan
bu ﬁlmi yapmak bize iyi geldi. Dileriz
Yeşilçam’a kötü, bundan sonraki kadınlara da iyi gelir…
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İki tiyatro iki oyun
Nacide Berber
NÜ Kolektif - “Kız çıkmazı”
NÜ Kolektif, kendisini, ortak karar alma
ve üretmenin hâkim olduğu, yapılan işten çok birlikte yaratımın önemli olduğu, gelirin paylaşıldığı bir yapı olarak
tanımlıyor. Biçim ve içeriğe aynı önemi
atfeden, disiplinler arası bir yaklaşım
benimseyen grubun ilk oyunu “Kız Çıkmazı.”

İçki masasında ‘özgür’ ve
‘erkekleri çözmüş’ görünerek
ders veren birinci kadının,
terk edilen ve şiddet tehlikesi
yaşayan ikinciye destek
olmaya çalışması, tüm
farklılıklarımıza rağmen
hâlâ en önemli tutunacak
dalımızın kadın dayanışması
olduğunu hissettiriyor bize
Kolektif, Ülfet Sevdi ve Nicolas
Royer-Artuso tarafından kurulmuş.
“Kız Çıkmazı”nı da Ülfet Sevdi yazmış,
birlikte yönetmişler. Absürd bir kara komedi olarak niteledikleri oyunda seks,
cinsellik ve bâkirelik iki farklı kadın
tarafından sorgulanıyor ve erkeklerin
ikiyüzlü ahlâkı teşhir ediliyor. Özgür ve
bağımsız olduklarını düşünen karakterler, özgürlüklerinin kendilerine verilenle sınırlı olduğunu fark eder. Tecavüzün
ince çizgileri sorgulanırken, bir kadın
öldürülmekten korkmaktadır, hem de en
yakını tarafından. Kahramanlardan birinin söylediği gibi, “bütün erkekler bir
organizma”dır…
Hikâyeye gelince… Aynı eve taşınan
ve aynı dünyada var olmaya çalışan iki
farklı kadın vardır. Birinci kadın, geleneksel kadın tanımına uymayan bir hayat peşinde koşarken, çalışma hayatı ile
gece hayatı arasında ‘özgürlük’ü arayan;
ikincisiyse, geleneksel kadın özelliklerini temsil eden, evle ilişki halinde, sorumluluk sahibi kadınlar olarak çizilmiş.
İkisi de kadınlıklarını ve cinselliklerini,
verili toplumsal cinsiyet düzeni içinde,
bu düzeni sorgulamadan yaşamaktadır
sanki. İkinci kadının dünyası nişanlısının onu terk etmesiyle altüst olmaya
başlar. Bâkire olmadığını anladığı anda
da ailesinin şiddeti kapı ağzındadır…
Sonda, içki masasında ‘özgür’ ve
‘erkekleri çözmüş’ görünerek ders ve62
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ren birinci kadının, terk edilen ve şiddet
tehlikesi yaşayan ikinciye destek olmaya çalışması, tüm farklılıklarımıza rağmen hâlâ en önemli tutunacak dalımızın
kadın dayanışması olduğunu hissettiriyor bize. Akılda kalıcı ‘organizma’ esprisi son derece yerindeyken, iki kadının
birbirlerine, erkeklere ve hayata bakışlarına dair birkaç ‘söz’ ve ‘sahne’ daha
izlesek aslında hiç de fena olmazdı…

Bab-ı tiyatro - “Koltuk Takımı”
2008’de kurulan Bab-ı Tiyatro, kendisini, Türkiye’nin güncel politikasının
peşine düşen ve toplumsal olana yönelen bir alternatif oluşum olarak tanımlıyor. En önemlisi, sosyalist feminist bir
bakış açısıyla estetik değerlerin de peşinde olduklarını söylüyorlar. Kurucularından Zeynep Kaçar; feminist oyunlar
yazarak, kadınları nesne olmaktan çıkarıp özne haline getirmenin önemini vurguluyor ve kadınların varoluş hikâyesini
daha derin bulduğunu söylüyor.
Bab-ı Tiyatro’nun, 2008 Aralık ayında sahnelenen ve gerçek bir namus cinayetine dayanan ilk oyunları “Sahici
İnsanlar/Plastik Ölümler”di. Bu sene
sergiledikleri “Koltuk Takımı” ise bir
kara komedi. Oyun, akşam haberlerinde

Bab-ı Tiyatro’nun, 2008
Aralık ayında sahnelenen ve
gerçek bir namus cinayetine
dayanan ilk oyunları “Sahici
İnsanlar/Plastik Ölümler”di.
Bu sene sergiledikleri
“Koltuk Takımı” ise bir kara
komedi
kocalarının ataerkilliği ve psikolojik
şiddetleri karşısında görece daha savunmasız; buna karşılık damadın daha “sıradan” görünümlü başörtülü annesi ile
kapıcının karısı, yer yer kocalarına söz
söyleyip karşı koyabiliyorlar. Oyun sanki bu vesileyle “ezilen kadın” imgesini
de tersyüz ediyor. Bu farklı kesimlerden
gelen kadınlar için kadın olmanın ortaklığı, kırmızı ruj sürmek: Düğün hazırlığı
içindeki tüm kadınlar kırmızı ruj sürüyor ve kocaları tarafından “o dudağındaki ne öyle?” diye azarlanıyorlar; bundan
televizyon spikeri kadın bile nasibini
alıyor! Eşcinsel damadın sevgilisi, canlı
yayında sözlerini, kadın spikere “bu arada o dudağındaki ruj ne öyle?” sorusunu
yönelterek bitiriyor. Bu da bize patriyarkadan tüm erkeklerin nasiplerini aldık-

Fotoğraf: Gültekin Tetik

bir düğünde yaşanan facianın haberinin
verilmesiyle başlıyor. Gelinin ailesi bir
emekli albay ve karısı. Damadınki, ılımlı İslamcı müteahhit ve başörtülü eşi.
Nikâh şahitlerinin ulusalcı bir profesör
çift olduğu düğünün davetlileri, sade
vatandaşı temsil eden kapıcıyla karısı
ve gelin ile damadın yakın arkadaşları,
uyuşturucu bağımlısı apolitik genç ve
eşi... Oyun boyunca görüyoruz ki, her
aile farklı siyasal ve kültürel geleneklerden gelse de hepsi aynı şeyi üretiyor:
Toplumsal cinsiyet rolleri ile kadın ve
erkek cinsel kimlikleri. “Modern görünümlü” albayın ve profesörün eşleri,

larını bir kere daha gösteriyor. Facia ise
ﬁnalde ortaya dökülüyor: Tanımlanmış,
öğretilmiş cinsel kimliklerin dışına çıkan iki insan ve kurgusal bir evlilik töreninde ortaya dökülen gerçeklikler…
Kaos GL röportajında Zeynep Kaçar;
aslında ana temanın eşcinsellik üzerine
kurulu olduğunu ancak oyun boyunca
bunu heteroseksüellik üzerinden anlattığını belirtiyor. Final mesajını da şöyle veriyor Kaçar: “Ana karakterler olan
homoseksüel gelin ve damat sahne üzerinde görünmezler çünkü görünür olan
güçlü olandır; ötekileştirilenlerin sahnede bile yeri yoktur.”

ÖYKÜ

Anneannem
Bir kumaşı bir kumaşa tutturdu ömrü boyunca. İğneleri onun yoldaşı oldu, sırdaşı oldu,
neler düşündü dikerken, 19800 kez, kimse bilmedi

A

Zeynep Kaçar

nneannem göçmendi. Göçmek
zorunda bırakılan bir ailenin
üç kızından en güzeliydi. Savaş
vardı. Savaş hep vardı. Savaş onun isteği dışında, hayalleri dışında, savaş onun
kararları dışında vardı… Savaş hep vardı. Kırım’ı hiç görmedi. Eskişehir’de
doğup büyüdü. Babası zengindi. Fabrikaları vardı. Babasının üç kızı, bir oğlu
vardı. Üç kızdan sonra doğan oğlu, babasının en kıymetlisiydi. Anneannem
Tatar güzeliydi. Kendi gibi güzel olanı
sevdi ömrü boyunca. Güzele âşık oldu.
Güzel olmak için yaşadı, güzel kaldı.
İnsanlarla güzelse konuştu, güzel olmayanları yok saydı. Babası zengindi,
babasının bir oğlu vardı. Umudu vardı.
Büyük dayım sokakta öldü, kimsesizler
mezarlığına gömüldü. Babasının sevgili
oğlunu babası dışında kimse sevmedi.
Anneannem üç kızın ortancası, üç kızın
en güzeli, Kırım’ın, Eskişehir’in ve sonra Bursa’nın en güzeli oldu, öyle kaldı.
Anneannem güzel olmak, güzel kalmak
için yaşadı. Zengin babasının sunduğu
rahata aldırış etmedi, terzi oldu. Güzel
kıyafetler dikebilmek için terzi oldu. En
güzel kıyafetleri dikti. Anneannem hiç
çalışmadı. 20 yaşından 86 yaşına kadar
dikiş dikti. Kaderi gereği, kocası da, çocukları da zevkten nasibini almamıştı,
önce onları giydirdi, sonra kardeşlerini, onların kocalarını, çocuklarını. Ama
en güzellerini kendisi için dikti, kendi
giydi. Sinemalara gitti, yıldızları seyretti, ne giymişlerse dikkatlice inceledi,
o gece sabahlara kadar uyumadı, ertesi
sabah, sinemadaki yıldızdan bin kat güzel uyandı. Aynı giysiler, aynı şapkalar,
aynı makyaj…
Anneannem güzel olmak için yaşadı.
Güzel elbiseler dikti. Anneannem 20
yaşından 86 yaşına kadar dikiş dikti.
Dedemden kalan dul maaşıyla romatizmalarını tedavi ettirdi. Eldivenler
dikti, şapkalar dikti, döpiyesler dikti,
ceketler, paltolar, gömlekler, gelinlikler, sabahlıklar, pijamalar, bluzlar…
Anneannem ömrü boyunca dikti. Önce
kendini güzelleştirdi, sonra etrafındaki
herkesi. Çirkinliğe tahammül edemediği için dikti. Diktiklerini insanlar bir
ömür giydi. Öyle güzel, öyle incelikli,
öyle sağlam dikti. Anneannem devletin
kayıtlarına ev kadını olarak geçti. Ama

o ev işlerinden nefret etti. Günde üç öğün yemek pişirdi, evi
temizledi, çamaşır yıkadı, astı,
ütüledi, çarşıya çıktı, taşıdı, taşıdı, taşıdı, çocuklar doğurdu,
çocuklar büyüttü. Ev işlerinden
nefret etti. Anneannem nefret
ettiği ev işlerini yaptığı için
devletin kayıtlarına ev kadını
olarak geçti. Oysa sadece dikmek istedi. Önce kendini, sonra
etrafını güzelleştirmek istediği
için dikti. Güzel olanı sevdi.
Güzel kaldı. Evinin duvarlarına gül desenleri yaptı artan
kumaşlara şekil verip boyalara
banarak. En çok gül desenlerini sevdi. İri. Zengin bir ailenin
kızıydı, terzi oldu. Gençliğinde
herkes onun güzelliğine hayran
oldu, sonrasında o güzellikleri
giydiler hayran olanlar güzelliğe. Anneannem hiç çalışmadı.
19800 kere dikti. Eldivenler dikti, döpiyesler, ceketler, paltolar,
gömlekler, gelinlikler, sabahlıklar, pijamalar, bluzlar… Gözleri bozuldu, yine
dikti. Acıktı, yoruldu, romatizmadan
yürüyemez oldu, dikti. Kızdı dikti, sevdi
dikti, mutsuzlukların en derininde dikti.
Toplu iğneyle teyelleri tutturdu, dikiş
iğnesiyle dikti. Çengelli iğneleri yakasının ucunda asılı, her an emre amade onu
bekledi. Bir kumaşı bir kumaşa tuttur-

Kayıtlara ev kadını
olarak geçti. Despot
Tatar babası Şıbar Ağa
aklına getirebilseydi,
aklına getirebildiğine izin
verebilseydi, akademiye
giderdi belki İtalya’da
du ömrü boyunca. İğneleri onun yoldaşı
oldu, sırdaşı oldu, neler düşündü dikerken, 19800 kez, kimse bilmedi. Anneannem dua etti ellisinden sonra. Başını
kapadı türbanla. Türbanının iki ucunu
iğnelerle biraraya getirdi. Kesti, biçti,
teyel attı, telaladı, ölçüler aldı, kalıplar
çıkardı, ütüledi, olmadı, söktü, bir daha
dikti. Anneannem devletin kayıtlarına ev
kadını olarak geçti. Ev işlerinden nefret
etti. Evinin duvarlarını gül desenleriyle

bezedi. Hiç deﬁle görmedi, hiç moda
dergilerinde yayınlanmadı elbiselerinin fotoğraﬂarı, hiçbir manken giymedi
diktiklerini. Anneannem hiçbir terzinin
dikemeyeceği güzellikte dikti. Kayıtlara ev kadını olarak geçti. Despot Tatar
babası Şıbar Ağa aklına getirebilseydi,
aklına getirebildiğine izin verebilseydi,
akademiye giderdi belki İtalya’da. Çok
ünlü bir moda tasarımcısı olurdu. Ayakta alkışlanır, güzelliğine, tasarımlarına
hayran olunur, milyonlarca dolar kazanırdı. Anneannem, iki kumaşı iğne ve
iplikle bir araya getirirken hiç bunları
düşünmedi. Yüzümde kırışıklıklar var
mı diye düşündü, acıbadem kremim bitmiş nereden para bulsam da alsam diye
düşündü, bu kürk yaka bu mantoya çok
yakıştı diye düşündü, yoruldum ama şu
da bitsin diye düşündü. O bitti, bir yenisine başladı hemen. Acele acele yemek
yedi bir ceketten bir elbiseye geçerken.
Güzel olana duyduğu aşk kendini sevmeye yetmedi. Hep mutsuz oldu anneannem. Hep dua etti mutlu olmak için.
Nedenini bilmedi mutsuzluğunun. İğnelerin dünyasında yaşadı. Dudaklarının
arasında hep bir toplu iğne, kimselerle
konuşmadı. Hiç çalışmadı. Hâlâ yakasında bir çengelli iğne, mutlu olmayı
diliyor anneannem Allah babasından.
Devlet babasının sırtında yük olmaya
devam ediyor.
feminist
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Hangi on kadın?
On kadının birbirine bakmadan, okul sıralarına benzer bir oturma düzeninde moderatöre
bakarak konuşmaları, gelen erkek konuklarla bir yüzleşme ve çarpışmadaymış gibi onları
karşılarına almaları bir mahkeme düzenini hatırlatıyor
Zeynep Atay
Ceren Yartan

“K

adınlar birlikte duramaz
inanışına inat” kadınların biraraya geldikleri bir
program olarak sunuluyor bize “On
Kadın.” “NTV’de kadın hareketini başlatan” bu programda değişik mesleklerden on kadın, her hafta farklı meseleler
hakkında görüş bildiriyorlar. “Kadın
programı” adı verilen öğleden sonrası
programları, Seda Sayan ve Esra Ceyhanların başkanlığında bize kadının
hayatının ne denli röntgenci bir bakışa
konu olabileceğini bir “reality show”
tadında hissettirmişti. Şimdi ise, böyle
belirtilmemiş olsa da, alternatif bir “kadın programı” olarak karşımıza çıkıyor
bu yayın. Yine de, bu alternatiﬂiğin de
sorgulanması gereken tarafları var.
Bir başka deyişle bu
yazıyı yazmadan önce aklımızdaki soru şuydu: “Neden bu programı izlerken
rahatsız oluyoruz?”
Öncelikle
programda
“temsil edilen” kadınlara,
daha doğrusu kadınlıklara bakmak gerekiyor belki
de. Sekiz daimi üye Oya
Başar, Gönül Yazar, Nazlı Eray, Güzide Duran,
Günseli Kato, Hülya Uğur
Tanrıöver, Funda Özkalyoncu, Çiğdem
Anad’dan oluşan programa her hafta
iki kadın konuk yorumcu olarak katılıyor. Çiğdem Anad, Pınar İlkiz’e verdiği
röportajda, katılımcıları seçerken farklı
meslek ve görüşlerden yaşam tecrübeleri bol olan kadınları seçtiklerini belirtiyor. Peki, bu çeşitlilik hangi on kadına
denk geliyor?
Belki de bu programın en göze batan
tarafı da bu çeşitliliğin kurulduğu yer.
Orta sınıfın yukarılarından başlayıp üst
sınıfa doğru uzanan bu çeşitlilik bize,
kendilerini entelektüel olarak tanımlayan bu kadınların, belli bir okumuşluğa
hitap etme amacıyla orada olduklarını
gösteriyor. Medyada hali hazırda görünür olan, medyayla ilişkili meslek gruplarından gelen oyuncu, manken, radyo
programcısı, sanatçı ve akademisyen
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kadınlardan oluşan bir grup bu. Bu noktada, bir okumuş-üst sınıftan çok bir
medya temsiliyetinden bahsetmek daha
doğru olacak belki de. Bu da tartışmaları
çok kısıtlı bir yere hapsediyor. Bir yandan biz “İstinye Park kadınları” değiliz
derken, bazen de medyatik konular yeniden üretilebiliyor. Bu “ozan atışması”
şeklindeki ünlü çekişmelerinin ne kadar
da kadının ahlâkı ve güzelliği üzerinden
döndürülebildiğini hepimiz biliyoruz.
Bu entelektüel “ama” güzel kadınlar,
Hülya Avşar entelektüel kadınların kıllı olduğu tespitini yapınca, entelektüel
kelimesinin içini doldurur bir biçimde
“asıl o kıllı”ya denk gelecek bir cevabı
ona vermekten hiç çekinmiyorlar. Kadını kadına kırdıran cinsiyetçi toplumsal
yapıya her zaman karşı olduklarını belirtseler de, arada böyle sızıntılara izle-

ramın en marjinali. (Yeni Şafak röportajı) “NTV’de kadın hareketini başlatan
bir programda” feminist kelimesinin bu
kadar marjinalleştiriliyor olmasının yanına bir de Anad’ın şu sözleri ekleniyor:
“Kadın hareketi denilince siyasi bir anlam yüklemiş oluyorsunuz aslında. Bu
siyasi bir program değil. Ama dolaylı
olarak her şey siyasidir ve siyasetle bağlantılıdır anlayışına sahipseniz, evet bu
bir kadın programıdır.” (Pınar İlkiz’le
röportaj). Türkiye’de farklı kesimlerden
birçok kadının birlikte durmasını sağlayan kadın hareketinin bu yeni tanımla
içi boşaltılıyor, bir politika üretme biçimi olarak kadın hareketi bir anlamda
medyatik bir söylemle evcilleştiriliyor.
Feminizm ise dar bir alana hapsediliyor.
On kadının birbirine bakmadan, okul

yiciler olarak şahit oluyoruz. Ya da Çiğdem Anad’ın Başak Günsever’le röportajında belirttiği gibi, mankenlerin aptal
olduğu inancını kırmaya çalışan ama
onların saçlarının, kaşlarının ilgi çekiciliğinden de faydalanan; tartışmaların
ilgi çekmesi için manken kontenjanına
ihtiyaç duyan bir program bu.
Televizyondan çok şey mi bekliyoruz
sorusunu bir kenara bırakarak, aslında
beklenen, az çok temsiliyet üzerine kurulu olan bu programın bunun hakkını
vermesi. Bu anlamda, feminizm kelimesiyle katılımcıların ilişkilerine bakmak
da gerekiyor.
NTV’nin internet sitesinde katılımcıların arasında feminist kelimesiyle
ilişkilendirilen tek kişi Hülya Uğur Tanrıöver. Anad’a göre de Tanrıöver, prog-

sıralarına benzer bir oturma düzeninde
moderatöre bakarak konuşmaları, gelen
erkek konuklarla bir yüzleşme ve çarpışmadaymış gibi onları karşılarına almaları bir mahkeme düzenini hatırlatıyor.
Bu düzen de kadınların birlikteliklerini
değil, tekilliklerini vurguluyor.
Bu anlamda, feminist düşüncenin
kendi içerisindeki çeşitliliğinin programa pek de yansımadığını, bizce temsiliyetin en eksik kısmının da bu olduğunu
söyleyebiliriz. Bir kadın hareketinden
bahsediliyorsa eğer, bunun az da olsa
hakkının verilmesi ve en azından daha
kapsayıcı bir düşünce yelpazesini içermesi gerektiğini düşünüyoruz. Televizyon programlarının etki alanının genişliği de bizi bu soruları sormaya zorluyor.

Biz? Devrim? Edebiyat?
V. Woolf’un “Kendine Ait Bir Oda” için ısrar etmesinin nedenlerini tartışıyoruz. O yıllardan
bugüne, kendine ait bir odası olmayan, kadın başlarına bir kişi etmeyen kadınların gündelik
hayatını, olasılıkları ve olasılıksızlıklarını, kendi hayatlarımızı
SFK Edebiyat Atölyesi
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oğu kez kabul görülenden farklı
düşünmek, “farklı düşünenler”le
yan yana gelindiğinde bile geçer
akçe değildir. Yine de bazılarımız bir
yere mıhlanan bir nokta olmaya karşı
direnmekten vazgeçmeyiz. Birçoğumuzun, varsa acınası tarafı, farklılaşmış
olmanın sıkıntılarını yaşamış olmaktan
çok, uzlaşmaların farklılıkları törpülemek anlamına geldiği zamanlarda eşitlik
duygusuyla sessiz kalmış olmamızdır.
Biz adına ben’e karşı yapılan adaletsizliğe izin veren bir eşitliktir çünkü bu.
Edebiyata ya da felsefeye yönelişimizin ve farklı soru/yanıtların peşinden
gidişimizin soyutluk ya da kopukluk ile
eşitlenmesine de
şahit olmuşuzdur. Ama malum, düşüncelerimizin dümdüz
olmaması, daha
belirsiz olduğu
anlamına gelmez. Gelişime,
açıklığa
aday
olduğu anlamına
belki... Düşünme ile yaşam,
doğruluğunda
direttiğimiz mekanik çerçeveleri yaşamın çok
katmanlılığına
dayatmaya çalışmamızla örtüşmez.
“Okuma” melekelerimizi inceltip
farklı perspektiﬂer geliştirebildiğimizde, gerçekliği tüm karmaşıklığı içinde
ama yalınlıkla kavrayabilen ve onunla
daha sahici biçimde hesaplaşabilen kişiler haline gelebiliriz. Has edebiyattan
geçmek, işte bu anlamda gerçekten de
devrimcidir; çünkü kemikleşmiş tüm
bakış açılarını (kendimizinki dahil) çatırdatır ve kendisinin üstüne çıkmaya
zorlar. Tekilliği bir tecrit haline sokan ya
da toplumsallığı ezici bir kolektivizme
indirgeyen modelleri yerle bir ederek,
adil ve özgürlükçü toplum tahayyüllerimizi geliştirir.
Edebiyatla ilişkilenmemizin bu ne-

denle çok “esaslı” bir şey olduğunu düşünüyoruz ve…

Atölyemizde birlikte kitap okuyoruz biz
V. Woolf’un Kendine Ait Bir Oda
için ısrar etmesinin nedenlerini tartışıyoruz. O yıllardan bugüne, kendine ait bir
odası olmayan, kadın başlarına bir kişi
etmeyen kadınların gündelik hayatını,
olasılıkları ve olasılıksızlıklarını, kendi
hayatlarımızı... Israrında çok isabetli olduğu konusunda birleşiyoruz. Derya’ya
Virginia’nın kadın hizmetçilerine kötü
davranmasının nedenlerini açıklamayı deniyor Suzan: “O kadar mutsuz ki,
kendisiyle uğraştıklarını, aşağılamaya
çalıştıklarını düşünüyor”. Derya, “Ah,

eveet” diyor.
A. Meulenbelt’in Utanç Bitti’si
çok neşeli… Kadının kırmadığı fındık,
ceviz vs. kalmamış. Görkemli feminist festivaller yapılmış meğer 70lerde
Hollanda’da. Solcu şarkılara feminist
sözler yazmışlar; kopya çekip feminist
enternasyonali yazıyoruz.
Ayşe Mülksüzler’deki Sabul’u sevmediğini, hayatındaki Sabullardan çok
çektiğini, onlarla mücadelenin şart olduğunu anlatıyor. Grubumuza “BİZ”
etkisiyle “irrasyonel karekök” imzalı
e-postalar geliyor.
Melahi, İ. İlyiç’in ölümünün bir yakınının ölüm sürecini çağrıştırdığını

söylüyor. İvan’ın telaşını anlamaya çalışıyoruz. Lazarus’un bakışının, ölüm ve
sonsuzluğun her birimiz için anlamını
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sindirmemiz kolay olsun diye havuçlu kek yiyoruz.
S. Ali Kürk Mantolu Madonna’yı
niye öyle küt diye bitirmiş? Çünkü tefrika romanmış, parasını vermemeye başlamışlar. Bir kadın nasıl anlatırdı, nasıl bir
son yazardı diye düşünüyoruz. Raif’in
korkaklığında hemﬁkir oluyoruz, üzgün
de olsak… Maria Puder’in yeryüzündeki gerçek yalnızlığının yanında, onun
hayali yalnızlığı çok şatafatlı.
Evlilik! Özlem’in, evliliğine istinaden ve kısa diye aldığı kitap. Sürekli
kocasını öldürme planları yapıp sonunda hep kendisi
yaralanan Jacqueline… Çiğdem boşanmanın
aklına bile gelmemesine dikkatimizi çekiyor,
sürekli yakınan
ama çemberin
dışına çıkmaya
çalışamayan evli
kadınları hatırlayarak. Funda
onun kocasından
nefretini yine “sınıf çelişkisi”ne
bağlıyor.
E f l a t u n
Koza’nın takıntılı kadın kahramanı, Ece mi Evrim
mi? İkiz kızkardeşlik nasıl bir kozadır?
İki kadın birbirini ancak ördükleri koza
içinde mi sevebilir? Birbirini seven kadınlar kendilerine bir koza örmeksizin,
ne kadar uzakta yaşayabilir?
Sakine Tante Rosa’nın sade gerçekliğine hayran olmuş, İrem Yürümek’teki
Ela’nın bunalımlarından bunalmış.
İsmigül ders çıkışı koştura koştura
geliyor. Perihan ve Hatice uzaktan aramızda. En son Selma katıldı. Ve sırada
I. Bachmann’ın Malina’sı var. Selin’in
deyişiyle “efsunlu” atölyemizde, faşizmin iki insan arasındaki ilişkide nasıl
başladığını araştıracağız. Sizi de bekleriz…
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Hiç şaşırmadık!
“Biz onu araştırdık, kendisi
‘feminist’miş!”
Geçtiğimiz kış, Aralık ortasından
başlayarak 78 gün süren ve Türkiye
emek hareketi tarihinde eşine az rastlanır bir mücadele sergileyen TEKEL
işçilerinin Sakarya Caddesi direnişine hem ortak olduk, hem tanıklık ettik. TEKEL direnişi süresince, kararlı, inatçı ve güçlü duruşları ile kadın
işçilerin davalarına sahip çıkışları da
dikkat çekti. Aslında biz TEKEL işçisi
kadınların bu özelliklerini, TEKEL’in
özelleştirme kapsamına alındığından
beri biliyorduk. Türkiye’de özelleştirme uygulamalarının toplumsal cinsiyet boyutunu TEKEL özelinde ele
alan Özgün Akduran’ın araştırmaları
bizim bu bilgimizin en önemli kaynaklarındandı. Özgün, bu araştırmasını sürekli zenginleştirerek ve TEKEL
işçilerinin, özelde ise kadın işçilerin
özelleştirme sürecindeki deneyim ve
mücadelelerini 2001’den itibaren izleyerek, bir makro ekonomi politikası-

nın istihdam etkisini, insani boyutunu
da atlamadan aktarmış, işçilerin kendi hikâyelerinin kamuoyuna duyurulmasındaki aracılardan biri olmuştu.
Geçtiğimiz ay da Özgün, deneyimleri
ve birikimlerini aktarmak üzere bir
üniversite öğrenci kulübü etkinliğine
konuşmacı olarak davet edildi. Kendisi de bu daveti kabul etti. Ancak bir
süre sonra TKP üyesi olduğu öğrenilen üyeleri tarafından gönderilen bir
“haber” dolayısıyla kendisine yapılan
davetin iptal edildiği bildirildi. İptal
gerekçesi ise hayli komik ama şaşırtıcı değildi: “Biz Özgün Akduran’ı
araştırdık, kendisi feministmiş, onun
konuşmasını istemiyoruz…” Belli ki bunu söyleyenler için feminist
olmak, bütün bilgi ve deneyimlere
kulakları tıkayacak ve tartışmaya değer bulunmayacak kadar tahammül
edilmez bir kimlik… İçinde yaşadığımız patriyarkal kapitalist sistemde
feminist kavramının algılarda nasıl
olduğu malûmumuz. Sol örgütlerin
bu tavırları ise üzücü olmakla birlikte

artık şaşırtıcı değil. Biz yine de ummaya devam ediyoruz ki, sol örgütler
bu cinsiyetçi, ayrımcı algı ve davranış biçimlerini bir gün değiştirecekler. Bu da ancak bu örgütler içindeki
kadınların daha fazla feminist bilinç
ile güçlenmesi ile mümkün görünüyor. Ne demişler, her şeyin bir kendi
iç zamanı vardır… Anlaşılan o ki henüz “TKP’nin zamanı” gelmemiş…

Cezaevlerinden mektup var…
“…Kapatılan DTP’de yer alıyorduk. Ta ki 14 Nisan o meşhur operasyona kadar. Önce Diyarbakır cezaevinde
kaldık. Şimdi Urfa’dayız. Özellikle İstanbul’daki feminist ve sosyalist kadınlara mektuplarıyla bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürler… Bu mektubu yazmamın iki nedeni var. Biri bize dergiyi düzenli yollamanız. Diğeri de
2. sayıda okuduğum çarpıcı ve güzel yazılar. DTP’ye şu anda yüzde 45 kota uyguluyor ama tutuklamalarda yüzde
60’ı buldu… Böylesi bir dönemde kadınların dur durak bilmeyen mücadelesi bizi güçlendiriyor.
Tam da 12. Sığınaklar ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nın DTP’nin kapatılmasına denk gelmesi hiç iyi
olmadı. Özellikle orada yaşanan kimi sorunlar şahsen beni çok ciddi bir şekilde etkiledi… Sorun ne olursa olsun
arkadaşların Kurultay’ı terk etmemeleri gerektiğini düşünüyorum.
…Koğuşta 23 kişi kalıyoruz. İkili yatıyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Haftada birkaç defa voleybol oynuyoruz.
Gelen mektupları okumak ve yanıtlamak çok zamanımızı alıyor. Keyiﬂe yazıyoruz… Sevgilerimi yolluyorum.
Kadının rengi ve güzelliğiyle kucaklıyorum.”
Urfa Cezaevi’nde kadın tutuklular adına Zeynep Boğa
“Merhaba, insanlık beşiği, ölümün eşiği, güzelliklerin beşiği Mezopotamya. 8 Mart’lar ve Newroz’lar birleştikçe
bizler de Newroz’laşıp, 8 Mart’larda ömürleri çalınan kadınlara ömür olacağız. Birbirimize geçmiş ömürlerimizle
sarılacağız yaşama. Çalınmayan ömürlerin çoğalması ve özgürlük umuduyla… Özgürlük yüklü günler diliyoruz.
Sevgilerimizle.”
Midyat siyasi kadın tutsaklar
“En derin sesimizle, en uzaktaki sessizliklerimiz birleştiriyor bizi. Hep beraber yeniden sevgi üretiyoruz… 8
Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor, yüzüncü yılın hepimize özgürlük getirmesini diliyorum.”
Siirt E tipi Kapalı Cezaevi kadın tutuklular
“Feminist Politika ailesine merhaba… Ezilenlere yönelik saldırıların yoğunlaşarak arttığı, zorlu bir yılı geride
bıraktık. Bunca acı ve zulme rağmen; güzele, aydınlık ve özgür geleceğe olan özlemlerimizden dolayı her yeni
güne daha büyük bir umutla sarılıyoruz. Biliriz ki, bu umut, haklılığımızdan ve karanlığın en yoğun anının şafağa
en yakın an olduğunun bilincinde olmamızdan beslenir… Sizleri sıkıca kucaklıyoruz. Umut ve dirençle”
Sincan Kadın Kapalı Cezaevi Tutsak Partizan’lar
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Kadın cinayetleri politiktir
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bugün dünyanın her yerinde erkekler, ellerinde
başta kırmızı güller ve daha birçok hediye ile sevgilileri olan kadınlara, onları ne
kadar çok sevdiklerini anlatacaklar.
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Gazetelerin üçüncü sayfalarına bakın, göreceksiniz: Bugün Türkiye’de sevgilisinin elinden çiçek alacak ya da almayacak kadınlardan en az üçü, erkeklerin “sevgi”si yüzünden öldürülecek...
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1990 İstanbul feministlerin boşanma eylemi

