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Merhaba

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

Sahibi: Filiz Yücel Yazı İşleri Müdürü: Berrin Hatacıkoğlu
Feminist Politika Merkez: Tel Sokak No:20/3 Beyoğlu/İstanbul Telefon: 0212 243 49 93 Faks: 0212 243 49 93
Matbaa: Çağın Matbaacılık Reklamcılık ve Sanayi Ltd Şti. Bağdat Caddesi Sümbül Sokak
No:10 Maltepe-Istanbul Telefon: 0216 442 85 75
İletişim: feministpolitika@gmail.com www.sosyalistfeministkolektif.org
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Ev eksenli çalışan kadınlar:

“İşçiyiz, sendikalıyız!”
Artık herkes ev eksenli çalıştığının bilincinde. Bunu başarabildik. İşçi olduğumuzun farkına
varınca hakkımızı da aramaya başladık. Biz kendi hakkımızı aramazsak kim arayacak?
Özlem Kaya
Ev eksenli çalışan kadınların artık
bir sendikası var: Ev-Ek-Sen. Kadınlar,
sendikalarına karşı açılan kapatılma davası devam etse de, mücadelelerinin sonuca ulaşacağından emin, örgütlenmelerine devam ediyorlar. Sendika, 26-27
Haziran’da İstanbul’da 1. Olağan Genel
Kurulu’nu topladı. Pek çok ilden gelen
sendika üyesi kadını bulmuşken biz de
onlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdik.
Ev eksenli çalışan kadınlar daha
önce kooperatif ya da dernek şeklinde örgütlendiler. Sendika kurmanın
farkı nedir?
Habibe: Yıllardan beri evde işi yapan biziz. Çocukken tütün işçiliği yaptık. Hem tütün işi yaptık, hem evin işini
yaptık. Evlendikten sonra da aynı. Tütün işledik, tütün tarlasına giderken yemeğimizi yaptık, çamaşırımızı yıkadık,
çocuğumuza baktık. Bu işlerin hepsini
yaptık ama görünür değil bu işler. Hiç
kimsenin gördüğü yok. Görünür olsun,
sosyal haklarımız olsun diye sendikaya
başvurduk. En çok ezilen, en çok işi yapan kadın. Neden emeklilik, sağlık güvencesi bizim de hakkımız olmasın?
Sendikanın muhatabı kim olacak,
aracı mı? Taşeron mu? Büyük markalar mı?
Habibe: Kimin için çalıştığımızı bile
bilmiyoruz, kimi zengin ettiğimiz belli
değil. Sendika kuralım hükümetin desteğini isteyelim dedik. Her şeye destek
oluyor devlet, kadınlara neden destek
olmuyor?
Neden var olan bir sendikaya üye
olmak yerine ayrı bir sendika kurdunuz?
Emel: Bizim şu anda sicil numaramız yok, mevcut sendikalara üye olamıyoruz. En başta da bunu istiyoruz, bizi
işçi olarak tanısınlar ve sicil numarası
versinler. Bugün Ali için çalışırken yarın Mehmet için çalışıyoruz. Aracıyla da
çalışabiliyorsun, kendi işini de yapabiliyorsun. Çok değişik işler yapıyoruz biz.
Belli bir meslek dalında çalışmıyoruz
ki, hangi sendikaya gideceğiz?
Peki kendi hesabına çalışan kadınlarla, aracıya çalışan kadınların
talepleri aynı sendika içinde ortaklaş-
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tırılabilir mi?
Emel: Kendimiz pazara sattığımızda
aracının verdiğinden daha çok kazanıyoruz. Zaten bizim derdimiz de aracıyı
ortadan kaldırmak. Büyük şehirlerde taşeron çok daha fazla. Parça başı iş yaptırıyorlar, inanılmaz ucuz ücretlere. Ama
yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ben
yapmazsam başkası yapacak, onun için
rahat. Aracının ortadan kalkması lazım
ki çalışan hakkını alsın.
Durdu: Aracılara fazla kazandırmamak için de yerel belediyelerden pazarlar istiyoruz. Belediyelerin semt pazarlarında yaptığımız ürünleri sergileyelim,
sipariş alalım istiyoruz. Muğla’da örne-

ğının bilincinde. Bunu başarabildik. İşçi
olduğumuzun farkına varınca hakkımızı
da aramaya başladık. Biz kendi hakkımızı aramazsak kim arayacak.
Kadın ağırlıklı bir sendika kurdunuz. Bunun farkı ne olacak?
Fatma: Biz homenet aracılığıyla
sendikamızı kurduk ama evde çalışan
erkekler de var, onlar da üye olmak isteyince “olur” dedik.
Gülsüm: Bizim yerel yönetimlerden
taleplerimiz arasında ev işlerinin toplumsallaşması var.
Emel: Yerel yönetimlerin açtıkları
ve bizim de talep ettiğimiz meslek edindirme kursları var, bunlar kadını dışarı-

“Kimsenin yakıştıramadığı kadınlar, sendikaya hiç tereddüt
etmeden üye oldular ve biz direkt haklarımızı tartışmaya başladık”
ğin çok az oluyor aracı işi. Muğla’da
çok fabrika yok.
Çalışma alanı ev olduğunda bütün
kadınlara ulaşmak çok zor. Çok kadına ulaşmak lazım ki, bir güç yaratılabilsin. Bunu nasıl aşabileceksiniz?
Emel: Onun için örgütlenmeye çalışıyoruz zaten. Üyelerimiz kendi yerelinde çaba sarf ediyor kadınlara ulaşabilmek için. Artık herkes ev eksenli çalıştı-

ya çıkarmaya yönelik. Mahalle pazarları
kurulması talebi de kadınları dışarı çıkarmaya yardımcı olacak bir talep.
Gülsüm: Evde bakması gereken biri
varsa, kadın evde çalışmayı tercih etmek
zorunda. Öncelikle bu bakıma muhtaç
kişilerin götürülebileceği yerler olmalı.
Emel: Aydın Belediyesi böyle bir hizmet veriyor. Gelip bir tam gün bakmak
üzere evden hastaları alıp götürüyorlar,

EMEK
her şeyleriyle ilgileniyorlar. Sendikanın
talepleri arasında bunlar da olmalı ve
var. Aydın’da belediye başkanı kadın olduğu için bunları düşünebiliyor.
Evde çalışmanız, kendi paranızı
kazanmanız kocanızla ilişkinizde bir
fark yaratıyor mu?
Gülsüm: Örgütlendikten sonra bir
fark oldu. Kadınlar örgütlendikten sonra
kendi gibi insanları görmeye başlayınca bunun bir çalışma biçimi olduğunun
farkına varıyor. Kadınlarla bir araya geldiğimizde sadece toplantı yapmıyoruz,
akşamları oturup kadın olmaktan doğan
özel sorunlarımızı da tartışıyoruz. Yalnız olmadığını görüyorsun ve eve güçlenerek dönmüş oluyorsun.
Emel: Ne olursa olsun kadının kendine güveni geliyor.
Durdu: Ekonomik özgürlüğünü sağlıyor.
Fatma: Hepimizin farklı farklı sorunları olabiliyor. Ortak sorunlarımıza
çözüm bulmaya çalışıyoruz, diğer sorunlarımız için birbirimizden destek alıyoruz.
Gülsüm: Kocalarının desteğini alan
üyelerimiz de var. Habibe Teyze öyle
mesela.
Fatma: Ama bazen de “ne örgütü bu
belli değil” diye göndermek istemiyorlar.
Habibe: Ben de korktum aslında ilk
örgüt denince. “Bu örgüt ne acaba?”
diye ben de sordum kendime.
Sadece örgüt lafı bile korkutucu
oluyor birçok kadın için.
Gülsüm: Dışarıdan bakınca gerçekten korkutucu oluyor. Biz sendikaya üye
kazandırma toplantıları yapıyoruz. En
son Malatya’daydık. Malatya’da bize

dediler ki “belediye başkanlarına karşı sendika demeyin”. Ama biz sendika
olarak oradaydık. Sonra, biz belediye
başkanlarıyla muhatap olmadan direkt
kadınlarla buluşunca onlara dedik bizim
sendika olduğumuzu. Kimsenin yakıştıramadığı kadınlar, sendikaya hiç tereddüt etmeden üye oldular ve biz direkt
haklarımızı tartışmaya başladık. “Kadınlara sendika deyince korkar bir daha
bulamazsınız onları” diye bize tembih
ediyorlar.
Habibe: Biz kadınlar korka korka bu
duruma geldik zaten. Artık korkmayacağız.
Fatma: Kadınlar sendikaya çok sıcak baktılar.
Sigortalı, servisli, emeğinin karşılığı olabilecek bir ücret alma koşulları olsa dışarıda çalışmayı tercih etmez
miydiniz?
Fatma: Öyle koşullar olsa herkes
koşa koşa gider.
Durdu: O zaman çok güzel bir dünya olur.
Emel: Polyannacılık bu.
Gülsüm: Bu çok pembe bir dünya.
Hayalden başka bir şey değil. Dışarıda

çalışan işçilerin de çok sorunu var şu
anda. Böyle bir durumda da, biz en azından çalışma şartlarımızı iyileştirmek
için mücadele ediyoruz. Bütün çalışanların insana yaraşır bir şekilde çalışma
hakkı var, sadece ev eksenli çalışanlarla
ilgili değil. Zaten biri düzelirse öbürü de
düzelir.
Durdu: Ataerkil bir yapıda yaşıyoruz ve erkek zaten çalışır diye düşünülüyor. Çocuklarınız da varsa, kadın da
çalışıyorsa zaten ucu ucuna yetiştirebiliyorsunuz. Hayatın hangi alanında adil
bir yaşam var ki?
Fatma: Dışarı çıksan da aynı işleri
yapıyorsun. Ben devlet memuru olarak
da çalıştım, serbest mesleğim de oldu,

“Evde bakması gereken
biri varsa, kadın evde
çalışmayı tercih etmek
zorunda. Öncelikle bu
bakıma muhtaç kişilerin
götürülebileceği
yerler olmalı”
dükkanda da çalıştım. Bütün bunları
yaparken ev eksenli de çalıştım. Yüksek tahsilli kadınlar var çevremde, ama
akşamları koşarak eve gelip aynı işleri
onlar da yapıyorlar. Yatakta bile dinlenemiyorlar. Bu anlamda dışarıda çalışmayla evde çalışmanın farkı yok. Dışarıda çalışan görünür sadece. Ama diğer
kadınlık görevlerinden sıyrılamıyor.
Habibe: Dışarıda çalışan emeğinin
karşılığını alıyor en azından sosyal güvencesi var.

Ev-Ek-Sen kuruluş deklarasyonu ve güçbirliği çağrısından…
... Biz sendikamızı kurarak, çalışmamızın görünür
olmasını, işçi olduğumuzun tanınmasını istiyoruz. Diğer işçilerle eşdeğer haklar istiyoruz. Ev-eksenli çalışmamızdan doğan haklarımızı istiyoruz.
... Ev-eksenli çalışma koşullarımızı iyileştirmek,
formel-güvenceli çalışan işçiler gibi haklarımızı almak, örneğin sağlık güvencelerinden yararlanmak
ve yaşlandığımızda emekli olmak istiyoruz. Daha iyi
şartlarda çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Sadece iş
değil, herhangi bir iş değil, ILO’nun söylediği gibi, güvenceli ve “insana yakışır iş” istiyoruz.
... Biz ev-eksenli çalışanlar, güvencesiz, sosyal güvenlik kapsamı dışında çalıştırılan bir işçi grubuyuz:
o yüzden Ev-Ek-Sen’in tanınması, sadece bizim değil
tüm güvencesiz çalışanların sendikalaşma mücadelesi için çok önemli bir kazanım olacaktır.
... Sendikamızın kapatılması için açılan bu davanın
kazanılması, sadece Ev-Ek-Sen üyeleri için değil, tüm
kadınlar için, güvenceli ve güvencesiz tüm çalışanlar

için çok önemli bir kazanım olacak. Bu nedenle, dava
sürecimizde, sadece güvencesiz çalışan işçi kesimleriyle değil, tüm kadınlarla ve güvenceli çalışanlarla
ve onların örgütleriyle de dayanışma içinde yürümek
istiyoruz.
...Önümüzde bu konuda dayanışma örmemiz gereken bir süreç var. Sendikalar Yasası’nın ve daha
genel olarak iş mevzuatının, tüm güvencesiz çalışanların örgütlenme hakkını uluslararası standartlara
göre güvence altına alacak şekilde değiştirilmesi için
mücadele edeceğiz.
...Güvenceli çalışmanın yaygınlaştırılması için, güvencesiz çalışanların kendi seçtikleri hak örgütlenmelerinde örgütlenmeleri için, ülkemizdeki mevzuatın değişmesi için, halen uygulanmakta olan Sosyal
Güvenlik Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması için
gücümüzü birleştirelim. (Şubat 2010)
Metnin tamamına www.sosyalistfeministkolektif.org
sitemizden ulaşılabilir.
feminist
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Feminizmin penceresinden sendikalar:

Camlar mı kirli?

Sendikaların kadınlara yönelik olarak geliştirdiği politika, basit bir ‘görmezden gelme’ hatası
mıdır? Kültürel ve ideolojik önyargılar mıdır sendikaları bu körlüğe iten?

F

Ece Kocabıçak

eminist Politika’nın geçen sayısında (Bahar 2010, Sayı: 6), Feryal
ve Güliz’le Bölge adlı belgeselleri üzerine yapılan söyleşi ve Ayşe’nin
Eğitim-Sen içerisindeki erkek egemenliğine karşı verdiği mücadeleyi anlatan
yazısı yer aldı. Novemed grevinin ertesinde yaşananlar ve Sine-Sen’deki taciz
üzerine aklımı kurcalayan soruları, bu
iki yazı tetikledi. Böylece, sendikalar ile
feminist politika arasındaki ilişki üzerine, yanıtını öyle şıp diye bulamadığım
sorularla dolu olan bu yazıyı, birlikte
tartışarak yol alabilmek umuduyla kaleme aldım.
Yatay ayrımcılık, dikey ayrımcılık,
ücret eşitsizliği, kadınlara uygun görülen
güvencesiz esnek çalışma biçimleri gibi
kavram ve olgular bizlere, işgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı ayrımcılığı
tanıttı. Kadınların işgücü piyasasındaki
ikincil konumlarını, karşılıksız ev eme-

Feministler olarak sahip
çıktığımız “işçi sınıfı
ve kadın dayanışması”
söylemi, işgücü piyasasında
kadınların ikincilleştirilmesi
yoluyla, erkek işçilerin
edindikleri çıkarları da
içeren maddi bir zemin
üzerinde geliştirilmeli
ğini göz önünde bulundurmadan kavramanın mümkün olmadığını; kadınların
evliliğe ve dolayısıyla ev emeğine mahkum oluşlarınınsa, bu ikincil konumları
göz önüne alınmaksızın açıklanamayacağını biliyoruz. Ancak “kadının ev içi
emeği üzerindeki patriyarkal tahakküm,
işgücü piyasasında ayrımcılığa nasıl yol
açmaktadır?” sorusuna, feminizmin yelpazesi içerisinde, farklı yanıtlar verildiğini de görüyoruz.
Sanayi devrimi ertesinde kadın ve
çocukların çok ağır koşullar altında işgücü piyasasına çekildiklerini ve sömürüldüklerini biliyoruz. Ancak sanayi devriminin kadınlar üzerindeki bir
6
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diğer etkisi, kısıtlı da olsa hem teknik
kadınlar, beceri gerektirmesine rağmen
hem de diğer becerileri edinme olanağıdüşük ücret aldıkları ciltçilik işinde yona erişerek, bazı durumlarda doğrudan
ğunlaştılar.
erkeklerle rekabet etme şansına kavuşErkek işçiler matbaacılık sektöründe
muş olmalarıydı. Erkek işçiler,artık
yaptıkları işin, teknolojik değişim yosermayenin yeni işkollarında makineluyla niteliksizleştirilmesine ve kadın
ler çalıştırmasını engellemek için pek
işçi istihdamı karşısında, sermayedar
bir şey yapamazdı. Erkeklerin çabası
yerine kadınlara karşı mücadele verfabrikalardan kadınları uzaklaştırmak
mişti. Tekstil sektöründe ise kadınların
ve işgücü piyasasında cinsiyete dayalı
yaptığı işlerin, teknolojik değişim sonuayrımcılığı güçlendirmek yolunda oldu.
cu makineler tarafından yapılmasıyla,
Bilinçli ve aktif olarak erkek işçiler,
erkek işçiler bu makinelerin kullanımını
kadınları kalifiye olmayan, düşük ücele geçirerek, kendi çıkarlarını korumaretli işlere ittiler. Örneğin matbaacılık
yı başardılar. Kapitalizmin ilk gelişme
işinde, erkek dizgiciler ve makine tekyıllarında, dokumacılık İngiltere’de
nisyenleri, kadınları işveren tarafından
eve iş verme yoluyla yürütülüyordu. Bu
şiddetle sömürüldükleri kitap ciltleme
sistemde üretim bütün aile fertleri tave diğer baskı bitirme işlerine hapsetrafından, cinsiyete dayalı bir işbölümü
tiler. 19. yüzyılda matbaacılık sektörü
ile yapılıyordu. Kadınlar iplik büküyor,
de teknolojik değişim sayesinde üretim
erkekler de tezgahlarda dokuyordu. Bir
kapasitesini artırdı. Bunun üzerine ucuz
tezgahta dokuma yapılması için birkaç
kadın ve çocuk emeğine yönelen
kadının aynı anda iplik bükmesermaye, dizgiciler sendikası
si gerektiğinden; kadın istarafından ciddi bir direntihdamı artırmıştı. Ancak
me ile karşılaştı. Erkek
1760’larda kadınların işişçilerden oluşan dizgici
lerini ellerinden alan ipişçiler ve üye oldukları
lik bükme makinesinin
sendikalar tarafından,
(Spinning Jenny) gelişkadınların matbaacılık
tirilmesiyle, geleneksel
sektöründe yüksek ücret
olarak iplik bükme işi
alabilecekleri, kalifiye işçi
kadınların işi olmasına
statüsünde olacakları işlerde
rağmen, makineyi kullançalışmaları engellendi. Başka
mak erkek işi oldu. Aynı yıllarUlusal Kadın Sendikaları
bir deyişle erkek işçiler, dida dokuma işinin fabrikalara
Birliği’nin logosu - 1903
key ayrımcılığı kullanarak
taşınmasıyla, erkekler masermayenin tarafından el kokineleri kullanmak suretiyle
nulan emeklernin ücretini kadın işçisektördeki yerlerini sağlamlaştırırken,
lerden çıkarttılar. Bunun sonucunda da
kadınlar ancak erkeklerden boşalan yer-

EMEK
lere yerleşebildiler.
Tarihte matbaacılık ve tekstil sektörlerinden verilen bu örneklere benzer pek
çok örnek bulabilmek mümkün. İşgücü
piyasasında cinsiyete dayalı ayrımcılığın gelişip kök salmasındaki bir diğer
etken de günümüze dek gelen yasal düzenlemeler ve ‘aile ücreti’ kavramıdır.
19. ve 20. yüzyıllarda işgücü piyasasına yönelik yapılan ilk reformlar,
kadının yerinin evi olduğu yaklaşımını
merkeze alıyordu. Yapılan ilk düzenlemeler, kadın ve çocukların çalışma saatlerinin kısıtlanmasına yönelikti. Bu
düzenlemeyi, doğum sonrası çalışmanın yasaklanması takip etti. Özellikle
çalışan kadınların çocuklarının yüksek
ölüm oranları karşısında bir şeyler yapılması şarttı. Yaşanan tam bir yeniden
üretim kriziydi. Ancak işyerlerinde ve
mahallelerde ücretsiz kreş hizmeti sunulması ve erkeklerin de çocuk bakım
işini üstlenmesi yerine, yapılan düzenlemeler, kadınların annelik ve ev kadınlığı
rolünü pekiştirecek yönde oldu. Evlilik
öncesi kısa dönem çalışma hariç, kadınların dışarıda çalışmasına karşı büyük
ve etkili bir propaganda yürütüldü. Orta
sınıf ev kadınlığı ideali, işçi sınıfı içerisinde de yaygınlaştı. Günümüzde de
genç kadınların, evlilik öncesi çeyiz parası biriktirmek için çalışmaya başlayıp,
evlendikten sonra işi bırakması bu ideolojinin etkisini gösterir. Böylece, görece yüksek ücreti olan ‘iyi işler’, sadece
erkeklere uygun görülmeye başladı.
Kadınların üye olmasının yasaklandığı
sendikalar ve erkek işçiler, bu dönemde
ailenin erkeğin ücreti ile geçinebilmesi
fikrini ortaya atarak, ‘aile ücreti’ kavramını öne sürdü.
Hartmann’a göre çoğu erkek için
‘aile ücreti’ kavramının gelişmesi, erkek
egemenliğinin maddi temelini iki biçimde garanti eder: Birincisi, erkeklerin
işgücü piyasasında daha iyi işleri vardır
ve kadınlardan daha yüksek ücret alırlar
Bu durum, hem erkeklerin kadınlar üzerindeki maddi avantajlarını kalıcılaştırır,
hem de kadınların eş olmayı bir meslek
olarak seçmesini teşvik eder. İkincisi,
kadınlar ev işi yaparlar, çocuk bakarlar
ve evde doğrudan erkeklerin yararlandığı diğer işleri yaparlar. Kadınlara daha
düşük ücretler, daha az hak ve ilerleme
fırsatı tanıyan sendikaların imzaladığı
toplu iş sözleşmeleri, yalnızca atalardan kalma cinsiyetçi bir davranış ya da
erkek egemen ideoloji örneği değildir.
Bunlar patriyarkal sistemin maddi temelini korurlar.
Patriyarkayı, maddi bir temeli olan
ve hiyerarşik olsa da erkekler arasında, onların kadınlara egemen olmaları-

nı sağlayan bir karşılıklı bağımlılık ve
dayanışma kuran ya da yaratan erkekler
arası toplumsal ilişkiler dizisi olarak tanımlayabiliriz. Farklı sınıflardan, ırklardan ya da etnik gruplardan erkeklerin,
patriyarka içindeki konumları farklı,
hatta hiyerarşik de olsa, erkekler aynı
zamanda kendi kadınları üzerindeki
egemenlik ilişkilerini paylaşmak bakımından birleşmişlerdir; bu egemenliği
sürdürmek için birbirlerine bağımlıdırlar. Kapitalist üretim tarzı ile patriyarka
arasındaki ilişkiye baktığımızda, burjuva ve işçi sınıfı erkekleri arasında sadece sınıfsal çelişki değil, patriyarkal bir
ittifak olduğunu da görebilmek mümkün. Kapitalist üretim tarzı genişleyip

bir konumda olduklarını düşünmek fazla iyimser görünüyor. Feministler olarak
sahip çıktığımız “işçi sınıfı ve kadın dayanışması” söylemi, işgücü piyasasında
kadınların ikincilleştirilmesi yoluyla,
erkek işçilerin edindikleri çıkarları da
içeren maddi bir zemin üzerinde geliştirilmeli. Bu iş nasıl olacak? Her şeyden
önce feministlerin sendikalarla işbirliği (sendikaları denetleyebilsek dahi; ki
buna izin verileceğini düşünemiyorum)
sorunu çözecek gibi görünmüyor. İşbirliğinin farklı bir formda yeniden tesis
edilmesi gerekiyor. Kadın işçilerin oluşturduğu bağımsız feminist örgütlenmelerin hayata geçirilmesi ve sendikalarla
işbirliğinin ancak bu noktadan sonra kurulması bir yaptırım sağlayabilir. Bugün
sendikaların, odaların içerisinde örgütlü
olan pek çok siyasi çevre söz konusuyken, feministlerin bağımsız bir örgütlülük zemini kurmaması büyük bir eksiklik. Feministlerin bağımsız örgütlülüğü
bir kez oluştuktan sonra, sendikalara
içeriden ya da dışarıdan müdahale edebilir. Diyelim ki denedik ve olmadı, işe
yaramadı. O zaman da neden ayrı bir
‘kadın sendikaları konfederasyonu’nu
hedeflemeyelim?
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derinleşirken, kadınlara karşı kurulan
patriyarkal ittifakın, Mies’in ‘ev kadınlılaştırma’ süreci olarak tariflediği duruma1 rağmen bozulmadığını görüyoruz.
Söylenenin aksine, işçi sınıfını bölen feminizm değil patriyarkadır. Günümüzde de asgari ücretin hesaplanma
biçimi, temelde aile ücreti kavramına
dayanmaktadır. Kadınların işgüvencesiz, düşük ücretli ve esnek işlere itilmesi
söz konusudur. Özge İzdeş’in çalışmasında gösterdiği gibi, özellikle kriz zamanlarında kadınlar, görece iyi işleri erkeklere terketmek zorunda kalmaktadır.
Buna karşılık, sendikaların kadınlara
yönelik olarak geliştirdiği politika, basit bir ‘görmezden gelme’ hatası mıdır?
Kültürel ve ideolojik önyargılar mıdır
sendikaları bu körlüğe iten? Yoksa bu
tavır, Hartmann’ın dediği gibi patriyarkal sistemin maddi temelinin bir parçası
mıdır?
Feminizmin penceresinden bakıldığında, sendikaların sadece erkek egemen
kültürel önyargılar neticesinde, işgücü
piyasasında patriyarkayı yeniden üreten
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Marie Mies, işgücü piyasasında kadınların
ikincilleştirilmesinin uzun dönemde erkek işçileri de etkileyeceğini ve onların da çalışma koşullarının kadınlarınkine benzeyeceğini anlatır.
Zamanla kadınların çalışma koşulları işçi sınıfıfeminist
politika
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Kadınların ocağı, sağlık ocakları kapatılıyor
Türkiye’de kadınlara pozitif ayrımcılığın yapıldığı tek kurum olan sağlık ocakları
2011 yılında tarihe karışmış olacak. Kadınların hem sağlık hizmetlerine erişimleri
azalacak, hem de evde sağlık bakım yükleri artacak

K

Aslı Davas

adınlar sağlık hizmetlerinden
neler bekler sorusunun yanıtı,
öncelikle sorunun kime sorulduğuyla belirlenir. Böyle birçok farklı etmenin etkilediği bir konuda farklı
reflekslerin olması doğaldır. Soru sadece kadınlara sorulduğunda bile yanıt,
sınıfsal ve kültürel farklılıkların etkilerini yansıtacaktır. Nasıl ki herhangi
bir erkekle, herhangi bir kadının sağlık
hizmetlerinden beklentileri, hem biyolojik hem de toplumsal cinsiyete dayalı
roller nedeniyle farklı olacaksa, Doğu
Anadolu’da yaşayan, Türkçe bilmeyen,
dokuz çocuklu bir kadınla, İstanbul’da
özel sektörde yöneticilik yapan bir kadı-

nın beklentileri de aynı olamaz.
Ulusal sağlık politikalarının, en zor
durumdaki kadın ve onun koşulları göz
önünde bulundurularak yapılandırılması
gerekir. Sağlık alanındaki örgütlenme
ve finansman modellerinin sınıfsal ve
cinsiyete dayalı eşitsizlikleri azaltıcı
etkileri olmalıdır. Zira kadının sosyal,
ekonomik ve politik yaşamdaki dezavantajlı konumu, fiziksel ve ruhsal sağlığını etkilediği gibi, sağlık kurumlarına
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erişimini ve ulaştırılan sağlık bilgisini
verimli kullanmasını da engeller.
İdeal olanı, sağlıkta eşitlik, herkesin
tam sağlık potansiyeline erişebilme şansına sahip olmasıdır. Pragmatik olarak
ise, sakınmadıkları sürece bu potansiyele ulaşmak açısından kimsenin önünde
engeller bulunmamalıdır. Sağlık hizmeti
kullanımında, eşitsizliğe yol açan başlıca faktörler, erişilebilirlik düzeyindeki
finansal, coğrafi, sosyokültürel, örgütsel
engellerdir. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, göçmenler, yoksullar gibi
farklı risk gruplarının sağlık hizmetlerine erişim ve kullanımındaki farklılıklar
ve bu grupların sürekli sağlık hizmeti
aldıkları kurumların olmaması tüm toplumun sağlık düzeyini etkiler. Genel
olarak tüm dünyada
birinci basamak sağlık
hizmetlerinin*
eşitsizlikler üzerinde düzeltici bir etkisi
vardır. Araştırmalar,
Türkiye’de de kadınların, çocukların ve
riskli grupların en çok
başvurdukları kurumun sağlık ocakları
olduğunu gösteriyor.
AKP hükümeti tarafından uygulamaya
konan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
önemli bileşenlerinden birisi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaptığı değişiklik. Bu programla
birlikte sağlık ocakları
kapatılmaya başlandı
ve önümüzdeki yılın
sonunda tüm ülkede
yaygınlaşması planlanan aile hekimliği
modeli uygulamaya kondu. Bu değişim,
özellikle kadının hizmete erişimiyle ilgili önemli farklılıklara yol açacak.

Örgütlenmede değişim
Sağlık ocaklarında hizmet hekim,
ebe, sağlık memuru gibi birçok meslekten oluşan bir ekip tarafından verilir.
Ebeler her sene kendilerine bağlı nüfusu ev ziyaretleriyle kayıt altına alır,
göç ölüm gibi değişimleri tespit eder.

Kadının, kendine erişimini beklemez,
her kadına yerinde erişim sağlanır. Ev
ziyareti, Türkiye’de özellikle önemlidir,
çünkü 2007’de gerçekleştirilen Türkiye
Sağlık Arama Davranışı Araştırması’na
göre, pek çok gebe kadın, eş veya ailesinden izin alamamak, sağlık güvencesine sahip olmamak, okuma yazma
bilmemek, sağlık kurumunun uzakta
olması, hekimin erkek olması, Türkçe
konuşamamak, ev işleri ve çocuk bakımı gibi nedenlerle doğum öncesi bakım
alamıyor; ebelerin ev ziyaretlerine ihtiyaç duyuyor. Sağlık ocaklarında 15-49
yaş arasındaki tüm kadınlar ve gebeler
izlenir, kadınlara tetanoz bağışıklaması yapılır. Hizmetlerin daha çok üreme
sağlığı üzerinden kurgulanması bir sınırlılık da olsa, Türkiye’de kadın sağlığını merkezine alan ve konuya daha
bütüncül bakan başka bir kurum yok.
Sağlık ocakları ebe temelli kurumlardır. Genellikle kadın hekimler istihdam edilir. Birçok araştırmada kadınlar
sağlık hizmetini hemcinslerinden almayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Shi,
Starfield ve arkadaşlarının** 2002 yılında birinci basamak sağlık hizmetlerinin
eşitsizlikler üzerine etkisini inceledikleri araştırmalarında, birinci basamakta
hekim hasta arasındaki cinsiyet ve ırk
uyumunun sağlıktaki eşitsizlikleri azaltıcı bir etkisi olduğu göstermişlerdir.
Sağlık ocakları, ilköğretimden sonra kadınların rahatça girip çıkabildiği yegane
kamu kurumlarıdır. Sağlık ocakları muayenehane yapısında değildir, hizmeti
kadın ve erkeklerden oluşan bir ekip sunar. Bu nedenle kadının sosyal yaşamı
içinde önemli bir yeri vardır. Türkiye’de
kırsalda en iyi örgütlenmiş devlet kurumu sağlık ocaklarıdır.
Aile hekimliği modeli, Türkiye’de
özelleştirme sürecinin içinde sunuldu.
Getirilen modelde sağlık hizmeti; kendi donanımlarıyla kamuya hizmet satan
özel müteşebbis konumuna getirilmiş
hekimlerden, kendi kiraladıkları oda ya
da muayenehanelerde alınacak. Aile hekimliği, hekim merkezli bir model. Ebe,
hemşire, sağlık memuru gibi ekibin
önemli bileşenlerinin mesleki statüleri
ve özerkliklerini yok ediyor ve aile hekiminin işveren konumunda olduğu bir
modelde hizmet sunması planlanıyor.
Artık ebe kavramı sistemden dışlanı-

yor; sadece her ikisi de sözleşmeli olan,
belli bir coğrafya içindeki nüfusa değil,
kendilerine kayıtlı nüfusa hizmet veren
bir hekim ve bir aile sağlığı elemanının çalışması öngörülüyor. Bu sistemde
evde nüfus tespiti yok; her bir çağdaş
Türkiyeli’nin kendi beğenisine uygun
bir aile hekimini seçip, kaydolacağı varsayımı var. Böylece herhangi bir kuruma
başvurma olanağı olmayan kadınların,
riskli gebelerin, bebeklerin erken tespit
olanağı ortadan kalkıyor. Eğitimi olmayan kişiler için de hekim seçme özgürlüğüyse olsa olsa bir kandırmaca olabilir.
Okuma yazma bilmeyen bir kadın, nasıl
çeşitli nedenlerle memnun olmadığı bir
aile hekimini toplum sağlığı merkezine
gidip yazacağı dilekçe sonucunda değiştirebilir?
Daha önce birçok kişi tarafından
verilmekte olan tedavi edici ve koruyucu hizmetlerin sadece iki kişi tarafından verilebileceği öngörüsü, yapılan
izlemlerin ve sunulan koruyucu sağlık
hizmetinin niteliğini düşürecektir. Örneğin, ülkemizde en yaygın kullanılan
korunma yöntemi olan rahim içi araç
(RİA), hemen hemen her sağlık ocağında, bu hizmetin sertifikasını almış
sağlık çalışanı olduğundan rahatça uygulanabiliyordu. Yeni sistemdeyse tüm
hekim, ebe veya hemşirelerin sertifikasının olmaması, hizmette aksamalara
yol açıyor. Öte yandan aile hekimlerinin

Aile hekimliği
sistemiyle, birinci
basamak sağlık hizmeti
ücretli hale geldiği
halde, kişi başı ödeme
sistemine geçildiği için
sosyal güvencesi
olan bireyler bunu
ücretsiz olarak algıladı
odalarını kiraladıkları düşünüldüğünde,
doğum kontrolü hizmetleri için ayrı bir
mekan ayrılmadığı anlaşılıyor. Bu da üç
çocuk talep eden başbakanımızın dileğinin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Finansmanda değişim
Sağlık ocakları 2001 yılına kadar
devlet bütçesinden finanse edilen ve ücretsiz hizmet veren kurumlardı. Gerekli
kaynak aktarılmadığı için hizmetlerde
aksamalar başlamıştı. Bu nedenle sağlık
ocakları döner sermeye işletmeleri kapsamına alındı ve 2003 yılından sonra tam
anlamıyla sosyal güvenlik kurumlarına

hizmet satar duruma getirildi. İzmir’de
bir sağlık ocağında yapılan tek muayene,
2004 yılında sosyal güvencesi olmayan
bir kişi için 12 TL civarındaydı. Yani bu
dönemde sağlık ocakları sağlık sigortası
olmayan yoksul insanlara hizmet sat-

hizmetlerden geçici süreli olarak ücretsiz yararlanmalarını sağladı. Bilindiği
gibi belli bir miktarın üstündeki gelire
sahip herkes, tüm sağlık hizmetleri için
genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır.

maya başladı. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı, yoksullardan ücret alınmaması
yolunda genelgeler yayınladığı halde,
çelişkili bir biçimde geliri düşük sağlık
ocaklarının yöneticilerini de gelirlerini
artırmaları konusunda baskı altında tuttu. Bu durum yoksul kadınların tedavi
edici hizmetlere erişimini engellediği
gibi dolaylı olarak da koruyucu sağlık
hizmetlerinin (kuruma daha az başvuru,
koruyucu sağlık hizmetlerini de ücretli
sanma, evde izlem yapan ebelerin sosyal güvenlik kurumu fişlerini düzenlemesi nedeniyle sahaya çıkamaması vb.)
aksamasına neden oldu.
İşte böyle bir dönemde ücretsiz aile
hekimliği hizmetlerinin başlaması, aile
hekimliği sisteminin ne olduğunu tam
da anlamayan halkın sisteme sempatiyle
yaklaşmasına neden oldu: aile hekimliği
sistemiyle, birinci basamak sağlık hizmeti ücretli hale geldiği halde, kişi başı
ödeme sistemine geçildiği için sosyal
güvencesi olan bireyler bunu ücretsiz
olarak algıladı. Genel Sağlık Sigortasının toplumsal muhalefet nedeniyle geç
yasalaşması, yasalaştıktan sonra SSK,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın hâlâ
öngörüldüğü gibi entegre olamaması;
ayrıca seçim dönemlerinin araya girmesi, sosyal güvencesi olmayanların bu

Finansmandaki bu değişim yapılırken, devletin yeterince yoksul kabul etmediği ama genel sağlık sigortası olmayan dolayısıyla aile hekiminden hizmet
alamayacak kadınların ve çocukların,
koruyucu sağlık hizmetlerine nasıl erişecekleri konusu ise belirsiz bırakıldı.
Türkiye’de kadınlara pozitif ayrımcılığın yapıldığı tek kurum olan sağlık
ocakları 2011 yılında tarihe karışmış
olacak. Kadınlar bu durumdan çifte zarar görecek; hem kendileri ve çocukları
için sağlık hizmetlerine erişimleri azalacak, hem de evde sağlık bakım yükleri
artacak.
Tıbbi paternalizmin en az hissedildiği bu kurum için kadınlar daha fazla
mücadele etmeli, sağlık ocaklarını yeniden talep etmelidir.
__________________________
*Temel sağlık hizmetlerinin en yaygın olarak bilinen yönü birinci basamak sağlık hizmetleridir. Bu tanım koruyucu hizmetlerle evde ve
ayaktan tedavi hizmetlerinin bir arada sunulduğu
hizmet basamağını anlatır. Bu, halkın ilk başvuru
basamağıdır. Tanısı ve tedavisi bu basamakta yapılamayan hastalar bir üst basamağa sevk edilir.
Bu tanıma göre Türkiye’de temel sağlık hizmetlerinin verildiği başlıca yerler sağlık ocaklarıdır.
** Shi, B. Starfield, R. Politzer and J. Regan,
“Primary care, self-rated health, and reductions
in social disparities in health”, Health Services
Research 37 (2002), pp. 529–550
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İçimde bir mutluluk… İki adamı laf attıklarını pişman etmenin mutluluğu… Belki de bir daha
hiçbir kadına laf atamayacaklarını düşünmenin mutluluğu...
oldaki arabadan bir ses:
-Pardon hanımefendi takılalım mı?
Bu güzel gece yine böyle mi son bulmalıydı. Oysa keyfim nasıl yerindeydi.
Anason kokusu hala burnumda... Şimdi
kim uğraşacak bunlarla. Hem zaten hep
yaşamıyor muyuz aynı senaryoyu?
Yolda yürüyen iki kadın.
Hem de gecenin ikisinde.
Hem de birinde elbise.
Üstelik buram buram bir anason kokusu.
“Bu kızlar tam laf atmalık” diye düşünmüş olsalar gerek.
Yoldaki arabadan yine bir ses:
-Hadi gelin eğlenelim kızlar!
Terslenmekten de anlamaz ki bunlar.
“Yürü kardeşim git işine.” Bu cümle de
pek komik, git işineymiş, adam zaten iş
bellemiş bunu. Şikâyet mi etsek? Pek
de uykum vardı aslında ama böyle de
olmaz ki, bizimle yürür oldu araba. Üstelik geceler de sokaklar da bizim değil
miydi?
Şikâyet edeceğimi de söylemiştim
ama yüzlerinde anlamsız gülümsemeden pek ciddiye almadıkları belli oluyordu. Öndeki devriye arabasını görüp
hızla arabaya doğru gittiğimizi görünce
nasıl da kaçmaya başladılar. Devriye
arabasıyla bir süre peşlerinden gittik
ama hızla kaçtıkları için karakolda sonlandı güzel gecemiz.
İşte yine karşımda aynı bakışlar. “Ne
işleri var gecenin bu saatinde dışarıda,

Yüzde bir gülümseme “Şikâyetçi
olsan neye yarar?” dercesine. Belki bir
şeylere yarar, bir şeyleri değiştirir diye
bir umut vardı içimde. Her ne kadar
tecrübelerimiz aksini gösterse de. Arkadaşlarım pek tedirgin. “Başımıza bela
almasaymışız, başımıza bir iş gelmeseymiş, laf atıldı diye karakollara mı gidilirmiş” şeklinde devam eden cümleler,
gün içerisinde çokça karşıma çıkıyor.
Oysa gidilirmiş hatta gidilmeliymiş.
Benim de içimde az da olsa endişe yok
değil. Yaşadığımız toplumun gerçekleri
ortada. Haberlerde sıkça duymuyor muyuz bir şeylere sinirlenip eşine, kardeşine, komşusuna hatta canı isterse yoldaki
yabancıya saldıran, öldüren adamları?
Altı ay sonraymış dava. Savcı soruşturmayı her ne kadar cinsel taciz olarak
incelemiş olsa da davayı başkalarının
huzur ve sükûnunu bozma olarak açmış.
Bu tarz davalarda hâkimin tutumuymuş
önemli olan. Biz de merakla altı ayın
geçmesini bekledik.
Sonunda geçti altı ay. Adliye önünde
buluşacağız. Son kez aynı soruları sormalıyım. Gelmezlerse ne olur? Sence
ceza alırlar mı? Kaybedersek ne olur?
Bitmiyor kafamdaki sorular. Mübaşirin
sesi koridorda duyuldu. Çeşitli davaları takip etmek için daha önce çok kez
geldiğim adliye, nedense bugün pek bir
boğuyor beni. Üstelik bir de adamlar
gelmemişler. Şimdi bir altı ay daha bekleyeceğiz derken içeriye girdi iki adam
ve avukatları ve işte aynı sorular:
-Olay nasıl oldu?
-Saat kaç sularında oldu?

üstelik kız başlarına” diye sorgulayan
bakışlar, hatta sorgulamakla kalmayıp
hızlıca yargılayıp kötü kadın ilan eden
bakışlar:
-Şikâyetçi misiniz?
-Evet.

-Hâlâ şikayetçi misiniz?
-İfadenize eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
“Evet, var” diyerek başladım. Israrla
vurgulamaya çalışıyorken “Sadece huzuru bozma değildi olay cinsel tacizdi”

Y
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diye bir de hâkim azarı işitmiş oldum
ahir ömrümde. İkisi de evliymiş; birinin
bir, diğerinin iki tane çocuğu varmış.
Daha güzel olanıysa ifadeleri:
-Göz göze geldik hâkim bey, hava
çok soğuktu; bayanlara yardımcı olmak
için eve bırakalım dedik. Başka hiçbir
teklifte bulunmadık. İyi niyetliydik biz.
Hay aksi biz yanlış anlamışız her zamanki gibi. Hâkimin cümleleri davanın
gidişatı açısında bir an içimi rahatlatsa
da, şaşkına çeviriyor:
-Size mi kaldı eve bırakmak çocuğunuz yaşındaki kızları, evli barklısınız
üstelik her şeyin bir yaşı var, böyle şeyler gençlikte yapılır. Ayıp!
İçimde bir karmaşa... Bu konuşmaya
sevinmeli mi, kazanıyoruz diye; yoksa
üzülmeli mi, işte bir erkek daha aynı
yerden bakıyor diye? Hâkime cevap
versem “Nasıl yani hâkim bey, bekâr ve
20 yaşında olsalardı yapabilirler miydi?” diye. Ama susmalı. Şimdi tam da
kazanırken sorulur mu hiç bu soru!
Gördüğüm fotoğraf karesi tüm sorularımı alıp götürdü. Elleri titreyen iki
erkek… Ellinci kez bizden özür dileyen iki erkek... Başına bela olduğumuz
iki erkek! Mahkemedeki iyi halleri göz
önüne alınarak altı aydan beş aya indirildi hapis cezaları hükmün açıklanmasının ertelenmesi koşuluyla.
İçimde bir mutluluk… İki adamı laf
attıklarını pişman etmenin mutluluğu…
Belki de bir daha hiçbir kadına laf atamayacaklarını düşünmenin mutluluğu.
Çok değer verdikleri kahve arkadaşlarının olayları duyunca sanki daha önce
hiçbiri bir kadına laf atmamışçasına onları eleştireceklerini düşünmenin mutluluğu. Etrafımdaki insanların içlerindeki
korkuları yok edebilecek olmanın mutluluğu.
Başımıza bir iş gelmeseymiş! Laf
atıldı diye karakollara mı gidilirmiş?
Gidilirmiş.
Gidilmeliymiş.
Değiştirmek için bir şeyleri, güçlenmek için birlikte gidilmeliymiş.
Anneme gece yaşadığım olayı ilk
anlattığımda ilk cümlesi alışılmış korkusunun göstergesiydi. “Ahhh kızım
başına bir şey gelmesin, kapınıza dayanmasınlar...” Anneme duruşmayı anlattığımda ilk tepkisi alışık olmadığımız
gücün göstergesiydi. Aferin kızım iyi ki
şikâyetçi olmuşsun, keşke herkes böyle
yapsa...

BEDEN

Tecavüz kriz merkezleri

Cinsel şiddet, insanı en fazla yaralayan saldırı türüdür. İktidarın kadın bedeni üzerinde
kendini yeniden üretmesidir
ların kaydını tutmak; deneyim alışverişi; eğitimcileri, politikacıları ve eğitim
müfredatını olumlu etkilemek; gönüllü,
çalışan ve uzmanlara eğitim vermek;
destek vererek, baskı oluşturarak eylemlilik yaratmak; tüm kadınları içerecek stratejiler geliştirmek; fon ve kaynak sağlamak olarak belirtiliyor.
Bu konuda deneyimli İrlanda’da çalışmalara katılanlar arasında ideolojik
eğilim olarak feminizm ağırlıkta. Öyle
ki; feminist olmak, patriyarkal topluma
eleştirel yaklaşmak, özerk kadın sendikaları tarafından işletilmek, kadınların

malarının tıbbi ve cerrahi tedavisi, cinsel
yolla bulaşan hastalıklardan korunmak
için gerekli önlemlerin alınması kanıt
insel saldırı kadına yönelik şidtoplama ile eş zamanlı olarak yapılmadetin bir biçimidir. ‘Kadına yösı gereken işlemlerdir. Her temasın iz
nelik şiddet’ terimi, kadının fibırakacağından hareketle, kanıt toplanziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmasının uygun donanımlı merkezlerde
mesi/acı çekmesiyle sonuçlanan veya
yapılması gerekir. Tıbbi takip ve korusonuçlanması muhtemel olan, tehdit,
ma amaçlı testler, aşılar ve koruyucu tebaskı ya da özgürlüğün keyfi engellendaviler haftalarca sürer. Cinsel saldırıya
mesini de içeren, ister toplum önünde
uğrayanların psikiyatrik incelemeleri ve
ister özel hayatta olsun cinsiyete dayalı
desteğinde ise yıllar söz konusudur.
her türden şiddet anlamına gelir.
Bu tedavi ve kanıt toplama sürecinin
Cinsel şiddet, insanı en fazla yaralatek
bir merkezde toplanması gerektiği
yan saldırı türüdür. İktidarın kadın bedebelirtiliyor. Bu merkezde
ni üzerinde kendini yeniden
aynı zamanda tüm tedavi
üretmesidir. Şiddete ve busüreçlerinin de ücretsiz olanun en ağır biçimi olan cinrak sürdürülmesi gerekir.
sel şiddete uğrayan kadınları
Ancak günümüzde böyle
kuşatan sorunlar karmaşık.
bir merkez bulunmuyor. ÜsCinsel saldırıya uğrayan
telik sağlık kuruluşlarının
kadınlar yasal olarak yaşaücretlendirmesi göz önüne
dıkları dehşeti ispatlamakla
alındığında; adli vaka olmayükümlü kılınıyor. Başvurdıkça cinsel saldırıya uğradukları sağlık kuruluşlayan kadının ücretsiz tedavisi
rında öncelikle ‘adli vaka’
mümkün görünmüyor.
olarak ele alınıyor ve ‘mağKadınların
toplumun
dur’ olarak tanımlanıyorlar.
yoksulları olması, ekonoDolayısıyla olay; polis, savmik bağımlılıkları, öğrenilcı, doktor düzleminde kanıt
miş çaresizlik tutumları göz
elde etme sürecine dönüşüönüne alındığında; bir halk
yor. Özel olarak bu konuda
sağlığı sorunu olacak kadar
eğitim almış ve farkındalık
Cinsel saldırıya uğrayan kadınlar
yaygın yaşanan cinsel şiddet
tutumu geliştirmiş az sayıda sağlık kurumu dışında, yasal yönden yaşadıkları dehşeti ispatlamakla durumunda ücretsiz, kolay
erişilir sağlık hizmeti ile hızcinsel saldırıya uğrayan kayükümlü kılınıyor. Bu nedenle başvurdukları
lı koruma ve sosyal desteğin
dınların tedavileri öncelikli
sağlık kuruluşlarında öncelikle “adli vaka”
sağlanması gerekir.
kabul edilmiyor. Aslında en
olarak
ele
alınıyorlar
AB örneğinde görüldüğü
hazırlıklı olduğu varsayılan
gibi kadın örgütleri ve femikurumlarda bile, bu ‘krize’
bu merkezlerde erkeklerle karşılaşmanistler bu konuda taraftır. Çünkü bu tür
karşı sistemli ve kadından yana bir tuyacağını
garanti
etmek,
ücretsiz
danışmerkezlerin kurgusu aslında feminist
tum izlenmiyor.
manlık hizmeti sunmak, diğer feminist
perspektifi işaret eder. Patriyarkal şidBu alanda yaşanan sorunların gideprojelerle ağlar oluşturmak, temel ideodete karşı sadece toplumsal farkındalık
rek açıkça dillendirilmesiyle ve özellojik
yaklaşım
olarak
kabul
ediliyor.
eğitimini hedeflemek yetmez. Finanslikle feministlerin katkısıyla, kadından
Cinsel saldırı olaylarında yasal yola
manı devlet tarafından güvence altına
yana yasal ve tıbbi arayışlar başladı.
başvurulacaksa, ilk 72 saatin kanıtların
alınan kalıcı yapılar da oluşturulmalıCinsel şiddete karşı kadın örgütleri bir
toplanması yönünden özel bir önemi
dır.
platform oluşturdu. İrlanda, İngiltere,
vardır. Bu süreçte yaralanan kadın için
Yukarıda sözü geçen “Cinsel ŞiddetFransa ve Amerika deneyimlerini içeren
güç olsa da, kanıtların toplanması yöle Mücadele Başkanlığı Kurulması Hakmetinler incelendi. Tecavüz Kriz Mernünden, olayın çok ayrıntılı olarak bikında Kanun Tasarısı”nın içeriği femikezleri olarak bilinen yasa tasarısı oluşlinmesi
gerekir.
Saldırının
tarihi,
saati,
nist açıdan bazı sorunlar içeriyor.
turulup imzaya açıldı.
yeri ve çevre koşulları, zorla alıkoyma,
Tasarının amacı; “özellikle kadınCinsel saldırıya uğrayan kadınlara
silah kullanma, tehdit varlığı, uygulanan
lara yönelik cinsel şiddetle mücadele
destek vermek amacıyla yapılan çalışcinsel eylemler, banyo yapıp yapmadıkonusunda gerekli önlemlerin alınmamalar İrlanda’da 20, Fransa’da 25 yılğı gibi başvurana, olaya, saldırgana ait
sı, cinsel saldırı ve sonrası ortaya çıkan
dır sürüyor. Aralarında farklar olmakla
olası tüm verileri elde etmek amaçlanır.
bireysel ve toplumsal ihtiyaçların gidebirlikte, cinsel şiddete karşı oluşturulan
Gebelik ihtimali, cinsel organ yaralanrilmesine yönelik hizmetleri yürütmek
merkezlerde genel olarak amaç, olgu-
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üzere Başbakanlığa bağlı Cinsel Şiddetle Mücadele Başkanlığı’nın kurulması”
olarak belirtilmiş. Tasarıda, terminolojik olarak cinsel şiddet, cinsel saldırı,
tecavüz kavramları birbirine eş anlamlı
kılarken, aralarındaki yasal ve teknik
farklılıklar siliniyor. Öte yandan ‘mağdur’ olarak tanımlanan kadının ‘kurban’
rolü, kullanılan dille pekiştiriliyor. Bu
dilin, kadınların yaşam boyu süren bir
damgalanmışlık hissetmelerine neden
olduğu aşikâr.
Tasarıya göre, Koordinasyon Kurulu
tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulup
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girecek olan “cinsel şiddetle mücadelede beş yıllık program” hazırlandı. Yürütücü olan Koodinasyon Kurulu’nun
yasal katılımcıları; Bakanın başkanlığında; İçişleri, Maliye, Milli Eğitim,
Sağlık, DPT müsteşarları, TÜİK Başkanı, Kadının Statüsü Genel Müdürü, Aile
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü,
SHÇEK Genel Müdürü, YÖK tarafından üniversitelerden Başkanlığın görev
alanı ile ilgili çalışmalarda bulunanlar
arasından seçilecek üç öğretim üyesi,
kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren beş sivil toplum
kuruluşu temsilcisi, olarak belirtiliyor.
Kurulun içeriği oldukça belirsiz.
Anlaşılabilir kurumlar dışında ‘ilgili
diğer bakanlıklar’, ya da çalışmaları
nedeniyle ‘seçilecek’ (kim seçecek,
uzmanlık alanı nedir, gereklilik nedir?)
öğretim üyeleri, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren
beş kadın örgütü (faaliyetten ne anlaşılıyor, temsiliyet sayısı ve ölçütleri nedir?) ifadeleri tasarının diğer maddelerinde açıklığa kavuşturulmamış.
Kadın örgütlerinin kurul içinde tanımlanması elbette çok önemli; ancak
bu haliyle kurul, daha çok bir kamu
kuruluşu özelliğini taşıyor. Belirlenmiş
pilot illerdeki üniversite hastanelerinde Cinsel Şiddet Kriz Merkezi açmak,
12
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ilgili davalarda bilirkişilik yapmak,
cinsel şiddetle mücadele uzmanlığı
eğitimini vermek,
konferans vb etkinlikler düzenlemek, cinsel şiddete
kriz
müdahalesi
sırasında yapılması
zorunlu sağlık hizmetlerini vermek,
bulguların cinsel
saldırıya uğrayanın
şikayetçi olmak istememesi halinde
bir yıl süre ile kriz
merkezlerinde saklanmasını sağlamak,
yurt dışında benzer kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Türkiye’yi Bakanlığın
onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek, cinsel şiddet ile ilgili
uluslararası anlaşmaların hazırlanmasına ‘ülke çıkarlarını koruyarak’ katkıda
bulunmak gibi görev ve yetkiler tanımlanmış.
Anlaşıldığı kadarıyla, Cinsel Şiddetle Mücadele Merkezi yeni bir oluşum
olmayacak; üniversite ve devlet hastanelerinde oluşan bir birimde, jinekolog ve
psikolog ile hemşireden oluşacak. Cinsel saldırı olgularında; adli tıp, jinekoloji ve psikiyatri konuya doğrudan dahil
olması gereken tıp alanlarıdır. Dolayısıyla merkezin tıbbi profili en alt seviyede tutulmuş. Ayrıca cinsel yolla bulaşan
hastalıklardan sadece
HIV için
profilaksiden söz
edilmiş.

Tasarıda yeni bir uzmanlık alanı olan
‘cinsel şiddet ile mücadele uzmanı’ tarif
edilmiş. Uzmanların dört yıllık herhangi bir üniversite mezunu olup yeterlilik
sınavını geçenler olduğu belirtilmişse
de; tasarıya göre kadın olmaları zorunluluğu yok. Buna karşın ‘refakatçi’ olarak tanımlanan ve tüm süreçte kadının
yanında olacak kişi kadın olması şartı
konmuş.
Cinsel saldırının kadınların yaşamındaki etkilerine dair kimi hassasiyetler
yasa tasarısında yerini bulmuş: Kadına
çocuklarıyla birlikte destek vermek, şikayetin gizliliği, bu alanda çalışan kadın
sivil toplum kuruluşlarından eğitim almış personel, yasal ve tıbbi destek, kadın refakatçi vd. Ancak cinsel şiddetle
mücadele projeler geliştirilmesine, reha-

Bir halk sağlığı sorunu
olacak kadar yaygın
yaşanan cinsel şiddet
durumunda ücretsiz, kolay
erişilir sağlık hizmeti ile hızlı
koruma ve sosyal desteğin
sağlanması gerekir
bilitasyon ise ayrımcılıkla mücadeleye
ve kadının yaşamının ‘normalleşmesine
katkıda bulunma’ya eşitlenmiş, bu genel
söylemden öteye ayrıntılandırılmamış.
Ya da danışma birimleri olarak strateji
(proje) geliştirme, hukuk ve basınla ilişkiler belirtilmiş, sağlık ve sosyal yardım
danışmanlığı gerekli görülmemiş. Şimdiye kadar kadına
yönelik şiddet ile ilgili yapılan projelere, eğitimlerle yapısal değişikliklere
rağmen; mevzuat, Adli
Tıp Kurumu uygulamaları,

kolluk kuvvetlerinde yaşanılan güçlükler, adalet mekanizması arasında sıkıştırılmış olan kadınlar, erkek şiddetiyle
yaşamlarından olmaya devam ederken;
içeriği eleştirilebilir olsa da ‘tecavüz
kriz merkezi’ söyleminin ortaya çıkışı
önemli bir adım. Fakat yasal düzenlemelerin içeriğinin kadından yana olması
yetmez. Bu düzenlemelerin kadınların
uğradığı zararı ne kadar anladığı, giderdiği, kadınlara ne kadar destek olduğu
gözetilmeli.

Bu açıdan yaklaşınca, yasa tasarısı
Avrupa’da tanımlanan emsallerinden
yönelimi yönünden ayrılıyor. Temel
amaç olarak kadının yaşamını ve haklarını korumak silik kalıyor; ülke çıkarlarından söz edildiği kadar açık kadınların çıkarlarından bahsedilmiyor. Kamu
kurumu niteliğindeki bu örgütlenme;
ancak kamunun oluşturabildiği kadar
bir ‘kadından yana tutum’ geliştirebilir.
Oysa bu merkezlerin ilk başvuru anından desteğin sonlanmasına kadar olan

Adli Tıp Kurumu ve gelinen son nokta

Tecavüze karşı mücadele

Tecavüze uğrayan bir kadın, 16 ay boyunca ve 16’ncı
ayın sonunda hala travma sonrası stres bozukluğu
semptomları göstermeli ki; tecavüz suçunu ispatlayabilsin

A

Hilal Eyüpoğlu

nkara’daki feminist kadınlar,
son birkaç yıldır, tecavüz suçlarında ve tecavüz suçlarının
ispatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle
direnişe ve bu sorunları deşifre etmeye
başladı. Birkaç gün önce feminist hareketin içinde yer alan avukat bir kadın arkadaşımla bu konu hakkında sohbet ettik. Bu yazıda, benim için oldukça kafa
açıcı olan ve olayları bütünlüklü bir
şekilde anlamamı sağlayan bu sohbetten edindiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Alt paragrafta kullandığım dil,
Türk hukuk sisteminin dili gibi, biraz
soğuk ve gergin olabilir. Bu dili özellikle seçiyorum; mahkemelerde bizi ne

türden bir ataerkilliğin beklediğini anlamamız açısından. Sonrasında ise kendi
kadın dilime tekrar döneceğim.
2005 yılında Türk Ceza Kanunu’nda
yapılan değişiklikle beraber, cinsel saldırı ve cinsel taciz davaları için yeni
bir süreç başlamış oldu. 2005’ten önce
taciz, tecavüz gibi cinsel saldırı suçları
topluma karşı işlenen suçlar kategorisinde ele alınırken, 2005’den itibaren
bu türden suçlar, kadınların mücadelesi
sayesinde, “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç” şeklinde davalarda yer
bulmaya başladı. Bununla beraber eski
Türk Ceza Kanunu’da kızlık zarının
yırtılması başlı başına “beden sağlığının
bozulması” nedeni ile cezayı ağırlaştırıcı bir etkene sahipti. Yeni düzenlemey-

süreçte feminist bir yaklaşıma ihtiyacı
var. Bu tür yapıların özerk olması, yapılanmasının olduğu kadar, kadrolarının
da patriyarkal şiddete karşı biliçli kişilerce oluşturulması gerekir. Bütçesinin
de muğlak bir bağımlılık yerine açıkça
tarif edilmiş, hazinenin de katılacağı bir
fon olarak belirtilmesi zorunludur.
Tüm feministlerin kamu kuruluşları
ile feministçe dayanışma göstereceğinden kamunun kuşkuya düşmesine gerek
yok.
le, cezanın ağırlaştırılması için, kızlık
zarının bozulması aranmıyor, “ruh veya
beden sağlığının bozulması” şartı aranıyor.
Şu anda cinsel saldırı suçları iki kategori altında ele alınıyor: “Basit cinsel
saldırı” ve vücuda organ sokma şeklinde tanımlanmış “nitelikli cinsel saldırı”. “Basit cinsel saldırı” niteliğindeki
popo sıkmak, saçına cinsel tatmin için
dokunmak, yanağını cinsel tatmin için
okşamak, sarılmak gibi eylemler için,
mağdurun (Türk hukuk sistemi bu sözü
çok seviyor, bense nefret ediyorum)
şikâyetiyle iki ve yedi yıl arası hapis
cezası öngörülüyor. Vücuda organ sokmak suretiyle yapılan “nitelikli cinsel
saldırı”da yani tecavüzde ise fail yedi
yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alabiliyor - tabii eğer ispatlanabilirse.
Hepimizin bildiği gibi tecavüz öyle
yüzlerce kişinin önünde gerçekleşen
ve tanığı, delili bol olan bir olay değil.
Olayda ya kadın ve erkek olmak üzere
iki kişi oluyor; ya da özellikle son zamanlarda sürekli karşımıza çıkan ve aklımızı donduran toplu tecavüz vakalarında olduğu gibi, erkek dayanışmasıyla
ispatlanması iyice zorlaşan bir durum
ortaya çıkıyor. Eğer tecavüzde herhangi bir darp izi ya da meni örneği yoksa
failin ceza alması oldukça güçleşiyor.
Ancak “ruh sağlığının bozulduğuna”
dair alınan psikiyatrik raporlar ve kadının yargılama aşamalarındaki tutarlı beyanları ile failin cezalandırılma olasılığı
artıyor.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, kadının ruh
sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için mutlaka Adli Tıp Kurumu’ndan
rapor alınmasını zorunlu kılıyor. Eğer
rapor, olay sonrası kadının psikolojik
sağlığının bozulduğu, yani mağdurun
travma sonrası stres bozukluğu semptomları gösteriği yönündeyse,cezanın
ağırlaştırılmasının yanı sıra, tecavüzü ispatlayacak güçlü bir delil olarak
da kullanılabiliyor. Yargıtay 5. Ceza
Dairesi’nin zorlamasıyla bütün taciz ve
tecavüz davaları Adli Tıp Kurumu’na
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gittiği için, kurum, randevuları şu anda
16 ay sonrasına veriyor. Evet yanlış
okumadınız, tam 16 ay sonraya. Tecavüze uğrayan bir kadın 16 ay boyunca
ve 16’ıncı ayın sonunda hala olayla ilgili anıları sık sık hatırlama, olayla ilgili
durumlardan kaçınma, uykuya dalmada
güçlük, umutsuzluk gibi travma sonrası
stres bozukluğu semptomları göstermeli
ki tecavüz suçunu ispatlayabilsin. Davalarda tacize ve tecavüze uğrayan kadınların çoğunun dosyasında iki veya üç
üniversite hastanesinin adli tıp anabilim
dallarından veya psikiyatri servislerinin
tanı ve tedavi kurullarından alınmış raporlar mevcut. Ancak Yargıtay 5. Ceza
Dairesi bu raporları kabul etmiyor ve
ısrarla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istiyor.

Faili korumaya yönelik
bu tip uygulamaların
tarihin çöplüğüne
gönderilmesi, tecavüze
karşı mücadelede çok
önemli bir kazanım olacaktır
Son dönemde, kamuoyunda “kasklı sapık” olarak tanımlanan tecavüzcü
Şahin Öğüt hakkında, Ankara 7. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından birden fazla davada verilen mahkumiyet kararları,
Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından Adli
Tıp Kurumu’ndan rapor alınmadığı gerekçesi ile bozuldu. Geçtiğimiz haziran
ayı içerisinde Ankara ve İstanbul’da feministler, eş zamanlı olarak Yargıtay ve
İstanbul Adli Tıp Kurumu önünde, üniversite hastanelerinden alınan raporların
da geçerli sayılması için eylem yaptılar.
14

feminist
politika

Eylemden sonra, Adalet Bakanlığı Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü, çocukların Adli
Tıp Kurumu’na gönderilmemesi, üniversite hastanelerinden alınan raporların
da geçerli sayılabilmesi yönünde genelge yayınladı. Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
tarafından yayınlanan bir raporda, taciz ve tecavüz mağdurlarının Adli Tıp
Kurumu’na gönderilmesinin ve bu sürecin uzun sürmesinin tekrarlayan travmalara neden olduğuna, üniversitelerin
bilirkişi olarak kabul edilmesi gerekliliğine yer verildi.
13 Temmuz 2010 tarihinde, Ankara 7. Ağır
Ceza Mahkemesi, Yargıtay
5. Ceza Dairesi’nin Adli
Tıp Kurumu’ndan rapor
alınması yönündeki bozma kararına uymayarak,
üniversite hastanelerinden
raporların yeterli olduğu
gerekçesiyle direnme kararı verdi. Şimdi dosyalar
Yargıtay Genel Kurulu’na
gönderilecek. Eğer Yargıtay Ceza Genel Kurulu
üniversitelerin de bilirkişi
olarak tayin edilmesinin
hukuka uygun olduğuna
karar verirse, artık taciz
ve tecavüz vakaları 3-5 yıl
gibi garip süreler yerine 1
yıl içinde sonlanabilecek
ve sürekli yenilenen travmalara yol açmayacak davalar olarak görülebilecek.
Faili korumaya yönelik bu
tip uygulamaların, tarihin
çöplüğüne gönderilmesi,
tecavüze karşı mücadelede

çok önemli bir kazanım olacaktır.
Taciz ve tecavüze karşı mücadele;
bedenimizin bizim olduğu, erkek iktidarından arınmış bir dünya kurulana
kadar devam edecek. Bu mücadele tabii
ki sadece hukuk sistemi içerisinde değil;
sokakta, evde, okulda, işyerinde ve bazen kendi zihnimize karşı da verilecek.
Çünkü bize doğumumuzdan itibaren
dayatılan namuslu kadın kurgusu bizi
kendimizle, mevcut kadın kimliğiyle
de bir hesaplaşmaya götürüyor. Taciz
ve tecavüze uğradığımızda bunu kendi
suçumuz, kendi hatamız olarak görme
eğilimine girebiliyoruz; suskunlaşıp,
içimize kapanıp bunun hesabını kendimizle görmeyi deneyebiliyoruz. Aslında
yapmamız gereken, tecavüz karşısında
yaşadıklarımızı mümkün olduğunca çok
kişiyle, özellikle kadınlarla paylaşmak
ve destek aramak. Çünkü paylaşım ve
bu paylaşıma tanıklık eden kişiler, hem
hukuki açıdan tecavüz suçunu ispatlayabilir nitelikte bir delil oluşturmakta, hem
de bize yalnız olmadığımızı ve hesabın
bizden değil ataerkil dünyadan sorulması gerektiğini kanıtlamaktadır. Birçok
kadın ve kadın örgütü artık taciz ve tecavüz davalarını yakından takip ediyor
ve bütün güçleriyle mevcut hukuk sistemindeki erkek egemen yargılamalara
karşı çıkıyor. Yargıyı ve yargılamayı
ataerkil zihniyetten arındırana, hepimiz
bedenlerimiz ve zihinlerimizle beraber
özgür olana dek bu mücadele devam
edecek.

Amargi 2010 Yaz sayısı çıktı!

Kesik
Yapılan sünnet karşıtı yerel deklarasyonlarda bulunmak, kadınların artık köylerinde sünnet
yapmama kararını danslarla, şarkılarla, erkeklerle omuz omuza kutlamasına tanık olmak,
köylerin gerçekleştirdiği bir devrime tanık olmaktı

K

Cemre Yeşil

adını kadın yapan, içinde hissettikleri ve sahip olduğu cinsel
organsa, cinsel organı kadından
alındığında kadın ne hisseder bunu merak ettim ben. Önce kadının kendinin
sonra da bu kadının kadınlığını içinde
yaşadığı toplumun ve ilişki kurduğu erkeğin buna nasıl baktığını görmek istedim ve “kesik” ismini verdiğim belgesel

filmi çekmek için Afrika’ya, Senegal ve
Gambiya’ya gittim.
İki bin yıllık bir gelenek kadın sünneti. Afrika’da 28 ülkede, genellikle iki
aylık bebeklerden 12 yaşındaki kız çocuklarına kadar uygulanıyor. Son yıllarda birçok yerel kurumun da desteğiyle,
toplum bu geleneği sorgulamaya başlamış. Çok yakın bir zamana kadar toplumun neredeyse tamamı bu uygulamanın
yaptırımlarını çok derinden yaşamasına
rağmen, toplumda kabul gören bir birey olabilmek adına geleneğin karşısında duramıyormuş. Ancak son yıllarda
insanlar konuyla ilgili bilinçlenmeye
başlamış ve 4.000 köyde yeni nesillerin
sünnet edilmeyeceğine dair yerel deklarasyonlar yapılmış.
Kadın sünnetinin yaşanış biçimi herhangi bir gelenekten farksız aslında.
Bizim kurban bayramında kurban kesmemiz ya da Hıristiyan bir ailenin Noel
zamanı Noel ağacı süslemesi gibi. İlk
başta kulağa bu örnekler arasında uçurumlar var gibi gelmesi çok muhtemel
ama gerçek olan bu. Bunu böyle görebilmek için, orada bulunmak gerektiği

kesin. Bu gelenekleri birbirleriyle ilişkilendirirken şüphesiz ki, yaptırımlarını
bir kenara bırakmak gerekli. Geleneğin
yaşanış ve algılanış biçiminden söz ediyorum. Birinin size, “Dişçiye gitmeyin!
Dişçiye gitmek aslında sizin için çok zararlı. Dişçinin dişinize yaptığı dolgular
aslında sizin insan haklarınıza aykırı”
dediğini bir düşünün. Böyle bir söylem
karşısında, dişçilere, dişinizdeki dolguya, dişçi muayenehanelerine, arkadaşlarınızın, ablanızın, annenizin,
teyzenizin,
anneannenizin, komşularınızın, mahallenizdeki,
şehrinizdeki,
ülkenizdeki
insanların dolgularına dair
bugüne kadar
bildiğiniz,
duyduğunuz,
gördüğünüz
her şeyin ne
kadar sarsılacağını, hatta belki hiç anlam veremeyeceğiniz için hiç bir sarsıntı bile yaşamaya fırsat vermeden bu fikre nasıl direneceğinizi hayal edin. İnanın ki hayal
ettiğiniz şey, “kadın sünneti olmayın”
söylemiyle aynı yerde duruyor! Çünkü
yüzyıllardır kadınlar sünnet oluyorlar. O
coğrafyada doğru olan budur!
Bu bütünün en büyük parçası da,
‘kötüyü, kötü olduğunu bilmeden
yapmak’tır.
Kimse aslında ona bir kötülük olsun
diye kendi kızını sünnet ettirmiyor elbet.
Kızını topluma kazandırmak, kızının
düzgün bir evlilik yapıp bir aile kurmasını sağlamak, yani annenin algısında;
kızının ‘kadın’ olması için gerekli olanı
yapmaktır annenin arzusu. Bunu kızının
kadınlık organını keserek ya da dikerek
yapması biz batılılar için ne kadar anlaşılmaz olsa da, özünde kızını korumaktır
annenin derdi, her anne gibi. Bilmiyordur anne, çünkü annesi de onu kesmiştir.
Tek dert budur aslında! Bu bilinçsizliktir. Bilinçsizliği yargılayamazsınız. Ancak kadın sünnetini uygulayan insanları
yargılamıyor olmak, asla ve asla gele-

neğin yanında durmak, yaşanılan acıları
görmezden gelmek ve değişime katkıda
bulunmak demek değildir.
Gelenek denilen şey, nasıl gelmişse, öyle giden bir şeydir; o yüzden de
gelenek olabilmiştir zaten. Dolayısıyla
bir geleneği sorgulayabilmek, hele de
bu gelenek iki bin yıllık bir gelenekse,
bugüne kadar gelmiş değer yargılarına
bir yerde karşı çıkmayı gerektirir. Bir
geleneği kırmak kolay değildir; emek ve
zaman ister. Yerine yeni bir şey koymak
gereklidir eski geleni öteleyebilmek
için. Bu durumda yerine gelecek şey;
bilgidir.
Senegal ve Gambia’da kadın sünnetiyle ilgili şimdilerde yaşanılan süreç,
geleneğin yerini bilgiye bırakmasıdır.
Tostan isimli sivil toplum kuruluşunun
sahada gerçekleştirdiği eğitimlerle, bu
geleneği, köyde, evinde oturan kadına
sorgulatabilmiş ve onu vazgeçirebilmiştir. Bunu yapabilmesindeki en büyük
maharet kadına “Bunu yapma!” dememesidir, “Bunu yaparsan başına bunlar
gelebilir” , “Senin insan hakların var” ,
“Senin kadın hakların var” , “Senin çocuk hakların var” , “Gel birlikte bu konuda bir şarkı söyleyelim, bir şiir yazalım”
demesidir. Bir şeyi sadece yargılayarak
onu değiştiremezsiniz. Tostan’ın yaptığı
gerçektir. Köydeki kadının hayatını değiştirmektir. Bir sonraki kuşağı sünnetsiz büyütmektir.
Benim konuştuğum pek çok kadın
kendi sünnettinden rahatça bahsedebiliyordu. Sünnet gününü hatırlıyorsa eğer

Kadın sünneti nedir?
Kadından kopan bir parçadır.
Acıdır.
Kanlıdır.
Yarası derindir.
uzun uzun anlatıyordu. Yaşadığı fiziksel
acıyı anlatırken, adeta bir daha yaşıyordu acıyı. Mevzu bugüne gelince; sünnetli bir kadın olarak kadınlığını yaşamaya
gelince, cümleler biraz yavaşlıyordu.
Sünnetin kendisini eskitebilmişler de,
sonrasını eskitememişler, hiçbir zaman
da eskimeyecekler sanki.
Zaman zaman duyduğum şeyler karşısında kendi kadınlığımı yaşayışımla
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ilgili zorlandığım ve aslında kendi kadınlığıma, içinde gizli saklı bir kıymet
bilme bilinci taşıyan duygularla, sıkı
sıkı tutunduğum anlar oldu. Duyduğum
şeyleri, insanlara duyurmak için de kamerama kaydettim söylenenleri. Söylenen bir yığın şey arasında şunlar da
vardı:
O zaman vücudumdan ne kestiklerini
bilmiyordum. Bunun sadece bir gelenek
olduğunu düşünüyordum, ama şimdi
vücudumun hangi parçasını aldıklarını
ve bunun beni nasıl etkilediğini biliyorum (Marandin Jawla).
İnsan haklarıma ve sağlık haklarıma
saygı gösterilmiyor (Fanta Damba).
Kadın sünnetini bırakmak topluluğumuzda çok şeyi değiştirdi. Geçmişte
bu konudan çok zarar gördük (Jainaba
Janneh).
Bu bir günahtır (Mbamata Manneh).
Sünnet olduğumda sekiz yaşındaydım. Çok küçüktüm, benim için çok zor
bir dönemdi. Kötü bir gündü, çok şey
yaşadım. Çok acı çektim, o gün gerçekten çok acı çektim (Mammy Ceesay).
Beni sünnet ederek benden bir şey
alıp götürdüler. Tanrı böyle yaratmış,
bunun da bir nedeni olmalı; ama onlar
Mandinka kültürü ve inançları yüzünden bunu benden aldılar (Mai Makallo).
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Kızımı sünnet etmek için benden aldılar. Sünnetten sonra,
onu sırtımda taşırken
çok kanaması oldu.
Çok üzüldüm, oturup
ağladım. Herkes bana
kızımın şeytanlar yüzünden bu kadar çok
kanadığını ve onu
‘Marabus’ denilen ruhani lidere götürmem
gerektiğini söyledi.
Kızım çok acı çekti.
Kızımın iyileşmesi
iki yıl sürdü. Kızım
iyileşti ama ben çok
acı çektim (Nyalin
Suwaye).
Sünnet olduğumda kaç yaşındaydım
hatırlamıyorum. Annemin
anlattığına
göre; sünnetten bir
kaç gün sonra, oyun
oynarken, ağaca tırmanmaya kalkmışım.
Tırmanırken yaram
açılmış ve çok kanamam olmuş. Beni
hastaneye götürmek
zorunda
kalmışlar
(Musukoi Darboe).
Ciddi bir kan kaybı oluyor, bu yüzden de bir süre toplum içine çıkamıyor,
insanlarla birlikte olamıyorsunuz (Fatou
Damba).
Sünnetsiz bir kadınla benim aramda
fark var. Onun davranışlarıyla benimkiler bambaşka (Koddu Darboe).
Bir daha asla kimseyi kesmeyeceğim. Önceden kendi torunlarımı sünnet
eden bendim, ama Tostan’ın derslerine
katıldıktan sonra diğer üç torunumu
sünnet etmedim (Jali- Sira Sakilibaa).
Eğer bir adam beni gerçekten seviyorsa, sünnetli olup olmamamı umursamaz (Jarra Camara).

Sünnet olduğum günü hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, evlendiğim
gün. Benim için çok zordu (Kaddy
Manneh).
Bazen unutuyorum; çünkü geri getiremem ki... (Fatoumata Krubally)
Konuştuğum pek çok erkek eşlerinin
onları hissedememesinden dolayı cinsel
anlamda yeterince haz duyamadıklarından muzdaripti ve bunu anlatırlarken
çok naiflerdi. Çünkü onların da hayatı
ve cinselliği yaşayışını derinden etkileyen, çok gerçek olan bir şeyden bahsediyorlardı. Pek çoğu, eşlerinin acısını
paylaşmaktaydı. Konuştuğum bütün erkekler, şimdi olsa, sünnetsiz bir kadınla
evlenmeyi tercih edeceklerini ve karılarının sünnetli olmasının onlar için artık

Kadın sünneti nedir?
İlkeldir ama batıdan
göründüğü gibi değildir.
Köyün yazısız kuralıdır.
Korumaya ve
korunmaya dairdir.
Kötüyü, kötü olduğunu
bilmeden yapmaktır
namus, sadakat ya da din üzerinden bir
değer taşımadığını söylediler. Ancak o
zamanlarda evlenmek için sünnetsiz bir
kadının bir alternatif olmadığını, aslında
onlar için de sünnetli bir kadınla evlenmenin bir toplum baskısı olduğunu dillendirdiler.
Gambiya ve Senegal’de yeni nesil
şanslı, konuştuğum kimse çocuğunu
sünnet etme fikrini düşünmüyor bile.
Yapılan sünnet karşıtı yerel deklarasyonlarda bulunmak, kadınların artık
köylerinde sünnet yapmama kararını
danslarla, şarkılarla, erkeklerle omuz
omuza kutlamasına tanık olmak, köylerin gerçekleştirdiği bir devrime tanık
olmaktı.
Tüm bu süreçte, ortaya ‘kadın’ı koyarak, gelenek, cinsiyet, din, cinsellik
ve aslında ‘insan’ üzerine birçok şey düşündüm ve deneyimledim. Bir kısmını
belgesel filmime dahil ettim, bir kısmını
dostlarıma anlattım, bir kısmını yazdım,
bir kısmını da kalbimin derinlerinde sakladım. Her şeyden önce kendime kocaman ve yepyeni bir dünya kattım aslında. Bu dünyayı benim için güzelleştiren
de, başka kadınların dertlerini dünyanın
bir ucundan diğer ucuna taşıdığımda,
kadın olmak üzerine ortak duyguların
hissedildiğini hissetmemdi.

Queer aile olasılıkları, LBT görünürlüğü
Aylar boyunca yaptığımız toplantıların sonucunda, sadece organizasyondan öte, ayakları
yere basan, bir değil birkaç farklı bakış açısı ortaya koyabildiğimizi görüyoruz.
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aziranda gerçekleşen 18. İstanbul LGBTT Onur Haftası, Türkiye’de gündemden hiç
düşmeyen ‘aile’ kavramı üzerine birçok
etkinlik düzenledi. Ayrıca ilk defa bünyesinde bağımsız bir kadın grubu oluşturdu. Biz de Onur Haftası grubundan
görüş istedik…
Pınar, Gülkan, Nurgül1: Bu
sene 18.’si düzenlenen LGBTT Onur
Haftası’nın hazırlıkları yaklaşık 50 kişilik gönüllü bir ekiple aylar öncesinden
başladı. Hazırlık sürecinde Aileden Sorumlu Devlet Bakanı’nın eşcinselliğin
hastalık olduğu üzerine açıklamaları, seçilen temanın ‘aile’ olmasının ne kadar
isabetli olduğunun bir göstergesi oldu.
Aile kurumu, gerek kapitalist, gerek
patriyarkal örüntüsüyle eleştirilirken;
cinsiyetçi, heteronormatif ve otoriter
olmayan, kan bağı taşıyan ya da taşımayan, seçilebilen, zorunlu tek eşliliğin
olmadığı, antihiyerarşik bir biraradalık
olarak queer aile olasılıklarının da konuşulabildiği bir hafta oldu.
Organizasyonda en heyecan verici
gelişme, farklı üniversite LGBTT oluşumlarından öğrenci arkadaşlarımızın
sayıca çokluğu ve sürece dinamik katkılarıydı. Her seferinde deneyim ortaklığı kadar farklılıklarının da olduğu,
sayısı azımsanamayacak katılımlarıyla
ve saatler süren toplantılarıyla kadın ve
transgender komisyonu, birbirinden değerli yazılarıyla kalıcı bir onur haftası
hediyesi olan onur haftası dergisi, kadınlar arasında cinselliğe dair dolaşıma
sokulan broşür, tüm LGBTT bireylerin
katılımına açık gerçekleşen futbol maçı,
Aile Salonu sergisi ve Afrikalı, Gururlu
ve Transgender sergisi... akılda kalanlardan bazılarıydı.
Bu sene ilk defa organizasyon ekibi
içinde bir kadın grubu oluşturabildik.

Bunu yaparken temel amacımız LB kadın görünürlüğü daha doğrusu görünmezliği ile ilgili yaşadığımız sorunu ve
kadınların sessizliği meselesini kırmaya
çalışmak, hiç değilse bunların üstesinden gelebilmek için hep beraber yeni
yollar, çözümler üretebilmekti. Üstelik
heteropatriyarkal bir sistemin içinde yaşadığımızı göz önüne aldığımızda, bu
yılki tema olan aile, ister istemez en çok
kadınların hayatlarını baskı altına alan
bir toplumsal kurum olarak önümüzde
duruyordu. Onur haftası süresince, kadın kadına cinsellik atölyesi, forumlar
ve kadın çalışmaları, lezbiyen ebeveynlik ve feminizm üzerine yoğunlaşan üç
akedemisyenin katıldığı bir panel düzenledik.
Aylar boyunca yaptığımız toplantıların sonucuna baktığımızda, sadece
etkinliklerin organizasyonundan öte,
ayakları yere basan, bir değil birkaç
farklı bakış açısı ortaya koyabildiğimizi görüyoruz. Kadın komisyonu adı
altında, otonom bir organizasyon grubu olarak onur haftası içerisinde kadın
etkinlikleri organize ederken bir yandan
da yaptığımız toplantılardaki fikir alış

verişleri sayesinde kendimize dönüp
bakma ve verili tanımları sorgulama
hatta heteronormatif sistemin bizlere
biçmiş olduğu bu tanımların ilmeklerini
sökme fırsatımız oldu. Onur haftasında
düzenlediğimiz partinin adını “Hangi
Kadın?” partisi koymamız da tesadüfi
değildi. Görünmezlik sorunu ile mücadele eden trans erkekleri ve transgender
bireyleri de bazı etkinliklerimize davet
etmeyi hem politik bir tavır olarak tercih ettik hem de kadın-erkek ikiliğinin
altını deşmeye çalışırken, herkesle farklı
farklı kesiştiğimiz yerlerde ortak bir ses
çıkarabilme şansımız olsun istedik. Bu
noktada adımızı da Kadın ve Transgender Komisyonu olarak değiştirdik ve
Onur Haftası boyunca düzenlediğimiz
etkinliklerin altına imzamızı böyle attık.
Transgender bireylerin tamamen yok
sayılması zaten kabul edemeyeceğimiz
bir şeydi. Komisyon içinde de kendini
transgender (yani ne kadın ne erkek olarak ya da hem kadın hem erkek olarak)
tanımlamayı tercih eden arkadaşlarımız
varken, LGBTT camia içinde bile transgender kavramına ne kadar farklı yaklaştığımızı, kimi zaman algılarımızın
çatıştığını fark etmiş olduk. Bu bağlamda hem feminist hem queer metodolojilerle bu konu üzerinde tartışmaya devam
etme ihtiyacında olduğumuzu fark ettik.
Yola devam ediyoruz. Gerek düzenlemiş
olduğumuz etkinlikler, gerek yürüyüşteki kadın ve transgender sayısının önceki
yıllara göre arttığını görmek bizi daha
da heyecanlandırıyor...
_______________________
Onur Haftası
Komisyonu’ndan.

*
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Amerika’nın Stonewall’u gibi,

Türkiye’nin Ülker Sokak’ı…
Biz, tam tersine, devletin inadına, “travesti ve transseksüeller varız, sokaktayız” demek için
Trans Pride’ı organize etmeyi düşündük. İyi de oldu. 600-700 kişiydik.

İ
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lk defa bu sene, İstanbul’da LGBTT
Onur Haftası’ndan ayrı olarak
Trans Haftası ve yürüyüşü (pride)
düzenlendi. Travesti ve transseksüellere
yönelik nefret cinayetlerinin bu kadar
yoğun olduğu bir dönemde, politik söz
üretmenin önemini İstanbul LGBTT’den
Ebru’yla konuştuk.
Ebru: Çok heyecanlıydık biz Trans
Pride’ı örgütlerken. Çünkü Türkiye’de
bir ilkti. Nefret cinayetleri dediğiniz gibi
çok gündemde. Son iki senede bilinen
29 nefret cinayeti var, belki bilinmeyenlerle birlikte 40-45’tir. Devletin travesti
ve transseksüellere bakış açısı belli…
Tüm Türkiye’deki LGBTT derneklerine
baskı “travesti ve transseksüelliğe özendirmeyeceksiniz” ibareleriyle geliyor,
bunu ispatlarlarsa, derneği kapatmaya
gidiyorlar… Biz, tam tersine, devletin
inadına, “travesti ve transseksüeller varız, sokaktayız” demek için Trans Pride’ı
organize etmeyi düşündük. İyi de oldu.
600-700 kişiydik.
Trans Pride’da bir de şunu yaptık;
bayrağı, flamaları Taksim Meydanı’na
getirdik ve Ülker Sokak’a indik. Ülker
Sokak bizim için çok önemli. Birçoğumuz orada büyüdük, yaşadık. 70-80
kişiydik, bir gecede bizim evlerimizi
darma duman ettiler, bizi sokağa attılar, Hortum Süleyman zamanında.
Amerika’nın Stonewall’u gibi, biz de
Türkiye’nin Ülker Sokak’ını göstermeye başladık. Sonra, bir sene önce
Cihangir’de nefret cinayetine kurban giden Ebru Soykan’ın evine gittik. Oradan
da Taksim Meydanı’nda kitleyle buluştuk. Bu bir ilkti.
Seneye 1500-2000 kişi olmayı ümit
ediyoruz. Hem coşkulu, hem de devlete
sözümüzü söyleyebileceğimiz bir yürüyüş olmalı. Sadece LGBTT bireylerin
değil, heteroseksüellerin de katılımıyla,
ki katıldılar bu sene. Hatta sol partilerin
de. Artık sol partilerin de kendini değiştirme zamanı geldi bence. Tabularını
yıksınlar. Bu bir lütuf değildir.
Ayrıca, devletin hâlâ travesti ve
transseksüellere yönelik bir politikası
yok. Açılım açılım deniyor, açılımlar
ters dönüyor. Bizim İstanbul LGBTT
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olarak öncelikli
taleplerimizden
biri, pozitif ayrımcılık uygulanarak istihdamın artırılması.
Eşcinsellerden
farklı bizim durumumuz. Bize
devlet de özel
sektör de iş vermiyor. Paramız
da yok ki, gidelim bir yerde
dükkan açalım.
Sorunlarımız çok fazla, istihdam dışında, transfobi var… Bu aileden başlıyor,
oradan topluma, devlete. Bu kadar çok
şeyle uğraşmak insanı yoruyor.
Biz buradan çeşitli belediye başkanlarına ulaşmaya çalıştık. Bir tek Beyoğlu Belediye Başkanı randevu verdi. Dedi
ki: “Beyoğlu’ndaki İş-Kur’a başvurun,
sizi pozitif ayrımcılıktan faydalandırmaya çalışacağım.” Bazı arkadaşları-

mız gitti, orada eğitim aldı. Diplomaları
olduğu zaman iş bulma garantisi yüzde
50. Bunlarla uğraşıyoruz. Ayrıca nefret
cinayetleri var… Sokağa çıkmakla iş
bitmiyor. Bana göre, Türkiye’nin neresinden olursa olsun, otobüslere doluşup
TBMM’nin önüne dikilmeliyiz. Tek tük
milletvekilleri bizimle muhatap olmaya
başladılar. Yani her şey daha güzel olacak, ama biz görecek miyiz, onu da bilmiyorum…

Sibel Senyücel

Feminist dil nasıl ehlileşiyor?

Erkek şiddeti olgusu farklı bir biçimde dile getirilmeye başlandı. Bu yeni dil, kadınların erkek
şiddetine karşı kolektif mücadelesinden çok, şiddet meselesinin psikolojik, psikiyatrik,
bilimsel ya da teknik olarak ‘yönetilmesini’ çağrıştırıyor

F

Gülnur Acar Savran

eminizmin
kurumsallaşması,
akademik çevrelerde yaygınlaşması ve resmî kurumların,
devletlerin, Avrupa Birliği’nin, Birleşmiş Milletler’in, Dünya Bankası’nın,
vb’nin, pratikte ya da söylemde ‘toplumsal cinsiyete duyarlı’ politikalar benimsemesiyle birlikte feminizmin dili
de değişmeye başladı. Feminizm anaakımlaştırılırken, dili de ehlileştiriliyor.
Erkeklerle kadınlar arasındaki çelişkileri, çıkar çatışmalarını görünmezleştiren,
örtmecelerle bezeli, daha yansız, daha
nezih ve steril bir dili giderek hep birlikte benimsiyoruz. Yasalarda, uluslararası
belgelerde zuhur eden bu dil, biz feministlerin isyana çağıran, kışkırtıcı, öfkeli
dilini bir ölçüde teslim aldı.
Bu süreç, feminizmin belki de ilk somut ürünlerini verdiği ve kurumsallaştığı alan olan, erkek şiddetine karşı politikalar bağlamında başladı. Bu konuda
yeni yasal düzenlemeler getirildikçe,
yerel yönetimlerden ve devletten kadın
sığınaklarına kaynak aktarılmaya başlandıkça ve erkeklerin kadınlara yönelik
şiddeti psikoloji ve psikiyatri uzmanla-

rının ilgi alanına girdikçe, erkek şiddeti
olgusu farklı bir biçimde dile getirilmeye başlandı. Bu yeni dil, kadınların
erkek şiddetine karşı kolektif mücadelesinden çok, şiddet meselesinin psikolojik, psikiyatrik, bilimsel ya da teknik
olarak ‘yönetilmesini’ çağrıştırıyor. Şiddete uğrayan kadınları bir yandan mağdurlar olarak nesneleştirirken bir yandan
da bireyselleştiriyor ve yalnızlaştırıyor.
Bunun ötesinde, şiddeti öznesi belirsiz
bir vakıa, neredeyse toplumsal bir salgın
olarak kuruyor. Örneğin ‘aile içi şiddet’
kavramı, gerçekte bir iktidar ve tahakküm mekanizması olan erkek şiddeti ile
ebeveynlerin ve özel olarak da annelerin
çocuklarına yönelik şiddetini aynı çerçeveye dahil ediyor: Sakat bir ‘terbiye’
yöntemi, ya da çaresiz annelerin hezeyanının bir ifadesi olan çocuk dövme
ile erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti
birbirine bu şekilde bağlanınca, erkek
şiddetinin özgüllüğü görünmezleşiyor;
patriyarkanın bu öncelikli dinamiği kavranılmaz hale geliyor. Aynı şekilde ‘eş
suiistimali’ de, bu kez şiddeti cinsiyetsizleştiriyor: Kadınların erkekler karşısında istisnai olarak ve çoğu kez öz savunma güdüsüyle başvurdukları şiddet

ile erkeklerin kadınlara yönelik şiddeti
özdeşleştiriliyor. Gazetelerde, kadınların erkekleri dövdüğü, taciz ettiği, hatta
onlara tecavüz ettiğine ilişkin haberlerin
artması, bir yanıyla ‘erkek dayanışması’
olarak okunabilir belki; ama burada bir
kavramsal bulanıklığın sonuçlarını saptamak da mümkün.
Bir başka örnek ise, işgücü piyasasının ‘feminizasyonu’ ya da ‘kadınlaşması’. Yoksulluğun kadınlaşması ile
aynı anlama gelecek şekilde kullanılan
bu ifadeye, kadınların ücretli emeğe
katılımlarında bir artış olduğunu dile
getirmek için başvuruluyor olsa da, bu
biçimiyle kavram bu katılımın özgül biçiminin üstünü örtüyor: Kadınların çok
büyük çoğunluğu işgücü piyasasına,
düşük ücretlerle, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmak üzere katlıyorlar. Dolayısıyla da, işgücü piyasasındaki kadın
sayısı basit bir biçimde artmıyor; aynı
zamanda buradaki eşitsizlikler derinleşiyor; bu piyasada sayılarının artmasına
paralel olarak kadınların yaşamlarındaki
çatışmalar ve basınçlar çoğalıyor. ‘Kadınlaşma’ kavramı ise, bu eşitsizliklerle
örülü, sancılı süreci, salt sayısal bir artış,
problemsiz bir gelişme olarak kuruyor.
feminist
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İşgücü piyasasının ‘kadınlaşması’yla
akraba olan bir başka örtmece kavram
ise, kadınların çalışma yaşamındaki
‘dezavantajlı’ konumlanışı. Bu kavram,
işgücü piyasası ile kadınlar arasında dışsal bir ilişkiyi ima ediyor: Sanki işgücü
piyasası yapısal olarak cinsiyete göre
bölünmüş değilmiş, sanki kadınların
ücretli emeği ile erkeklerinki arasında
yapısal bir fark yokmuş, piyasa iç çelişkileri olmayan ‘türdeş’ bir alanmış
gibi, bu ‘nötr’ alana dışarıdan gelenlerin sorunlarını çağrıştırıyor bu kavram.
Ana-akım iktisadın, kadınların ikincil
konumunu kendi tercihleriyle, ya da
‘doğal’ bir olguymuş gibi ele alınan
‘vasıfsızlıkları’yla açıklamasına benzer
bir biçimde, kadınların konumu kendi
eksiklikleri, ya da norm karşısındaki
farklılıkları olarak sunulmuş oluyor.
Son dönemde giderek daha aşina
olduğumuz ‘aile-iş yaşamını uyumlulaştırma’ politikaları ifadesinde ise, bu
kez ailenin iç çelişkileri, çatışmaları olmaya türdeş bir birim olarak kurulmasıyla karşı karşıyayız. Sanki söz konusu
uyumsuzluk, iş yaşamı ile ev emeği yükünü taşıyan kadınlar arasında değil de
‘aile’ arasındaymış, sanki ailenin erkek
ferdiyle iş yaşamı arasında da bir uyumsuzluk varmışçasına, ailenin bakım sorunu çözülmeye çalışılıyor. Erkeklerin
nedense -aslında çok beklenebileceği
gibi- pek az kullanmayı tercih ettikleri
cinsiyetsiz ‘ebeveyn’ izinleri de, esnekleşme ve ‘karma’ bakım hizmetleri
sisteminin yanı sıra getirilen çözümlerin üçüncüsünü oluşturmakta. Bunlar,
sözünü ettiğim politikaların başlığında
‘aile’ teriminin geçmesinin masum ya
da tesadüfi bir olgu olmadığının açıklamasını da kendi içlerinde barındıran
politikalar aslında: Esnek ve kısmi zamanlı çalışma biçimlerine yönlendirilen
kadınlardan, aile içindeki sorumluluklarını bir yandan da yerine getirmeye devam etmeleri bekleniyor. Bu politikalar,
kadınların istihdama katılımlarının yanı
sıra, cinsiyete dayalı işbölümü üzerinde
şekillenmiş aile yapısının korunmasını
da gözetmekte… Daha önce de değindiğim gibi, uyumlulaştırmanın geri ka-

Dili de ehlileştiriliyor.
Erkeklerle kadınlar
arasındaki çelişkileri,
çıkar çatışmalarını
görünmezleştiren,
örtmecelerle bezeli, daha
yansız, daha nezih ve steril
bir dili giderek hep birlikte
benimsiyoruz
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lan ayağı ise ‘karma’ bakım hizmetleri
sistemi. Yine örtmece bir kavram olan
‘karma’ sözcüğü aslında bakım hizmetlerinin özelleştirilmesini gizlemek için
kullanılıyor. Devlet-işveren-aile işbirliğine dayanan bir sistem olarak sunulan
bu yapılanmada devlet desteği giderek
azalıyor, kamusal hizmetler geri çekiliyor; devletin hizmet sunumunun yerini,
düşük ücretli bir kadın çalışanın hizmet satın alabilmesine asla yetmeyecek
miktardaki nakit ödeneklere bırakıyor.
Kısacası, kadınların büyük çoğunluğu
için esnek ve kısmi çalışma kaçınılmaz
hale geliyor. Uyumlulaştırma politikaları bağlamında oldukça sık rastladığımız
ve mistifikasyona yol açan bir başka terim de, aile içinde yapıldığı ileri sürülen
‘pazarlık’ (‘negotiation’): Bu yazında,
annelerin de babaların da kullanabileceği ebeveyn izinlerinin nasıl düzenlendiğinin, çiftin kendi içindeki pazarlığa
bağlı olduğu sık sık dile getiriliyor. Patriyarkanın zorlamaları göz önüne alındığında bu ‘pazarlık’ masasına eşit güçler
olarak oturulmadığını söylemeye gerek
yok.
Öte yandan, dildeki bu ‘barışçı’ (!)
yönelişe akademik dünyada başlayan bir
başka eğilim eşlik etti. ‘Toplumsal cinsiyet’ kavramı, 1990’larda, başlangıçtaki
kullanım biçiminden önemli bir ölçüde
farklılaşmaya başladı. Sürekli kadınlardan, kadın araştırmalarından, kadın tarihinden söz etmenin marjinalleştirici bir
etkisi olduğu düşünülüyordu. Toplumsal
cinsiyet odaklı araştırma ve projelerin
hem kadınlara hem de erkeklere hitap
etme potansiyeli vardı. Her iki cinsiyete
de göndermede bulunduğu ölçüde, bu
yeni yöneliş kadınların marjinallikten
çıkmasına imkân tanıyordu.
Ayrıca, bir yandan erkek egemenliği
kavramının kadınları yalnızca mağdur
ve pasif varlıklar olarak sunan, öte yan-

dan ‘kadın’ kategorisinin ise özcülüğe
yönelen uzantıları olduğu düşünülüyordu. Giderek ‘egemenlik’ problematiği ile
toplumsal cinsiyet problematiği arasında bir karşıtlık kurulmaya başlanmıştı.

Bugün vardığımız noktada
artık erkek egemenliğinden
ziyade toplumsal
cinsiyetlerin
farklı kuruluşundan
söz ediliyor.
Bunun ise, nesnel
egemenlik, baskı ve sömürü
ilişkilerini görünmez
kılan bir yanı olduğu
kanısındayım
Erkek egemenliği, patriyarka gibi kavramların geride bırakılması, ayrıca radikal bir toplumsal inşa teorisinin yaygın
olarak benimsenmesiyle el ele gitmekteydi. Toplumsal tarihten kültür tarihine, feminist teoride emek/yurttaşlık/aile
odaklı çalışmalardan odaklı çalışmalardan toplumsal cinsiyetin kültürel, söylemsel inşasını konu alan incelemelere
doğru bir evrim söz konusuydu. Bugün
vardığımız noktada artık erkek egemenliğinden ziyade toplumsal cinsiyetlerin
farklı kuruluşundan söz ediliyor. Bunun
ise, nesnel egemenlik, baskı ve sömürü
ilişkilerini görünmez kılan bir yanı olduğu kanısındayım.
Bu örnekler çoğaltılabilir ama fazla
uzatmayacağım. Dilin yansız değil politik olduğunu, dil konusunda verilecek
mücadelelerin feminist politika yapmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu hep
söyleriz. Feminist dili de örtmece kavramlardan arındırma çabasında hepimize kolay gelsin.

DOSYA

Boşanma!

Feminizm, yıllardır, erkek egemenliğini pekiştiren başlıca kurumlarla, evlilikle ve aileyle hesaplaşıyor.
Biz de bu sayıdaki dosyamızda bunu yapmayı amaçladık; ama tersinden bir bakışla: Eğer evlilik, birbirini seven (heteroseksüel) bir çiftin bir araya gelerek “bir aile kurması”ndan ibaret değil de, (erkek egemen) sistemin
devamlılığını sağlayan toplumsal bir kurumsa; boşanmaya, başarısız evliliklerin sona ermesi olarak değil,
tam tersine, evlilik kurumunun sürekliliğini sağlayan bir diğer kurum olarak bakamaz mıyız? Öte yandan, boşanmanın kadınları özgürleştirici bir eylem olması ve kurumsal çatısının yıkılması neden mümkün olmasın?
Dosyamızdaki yazılar, gerek teorik çıkış noktalarından yola çıkarak, gerek hukuki pratiklere eğilerek, gerekse
boşanan kadınların deneyimlerini aktararak boşanmanın kadınlarca nasıl yaşandığını ortaya koyuyor. Ev
içinde sömürülenin kadının yalnızca emeği değil, bedeni ve kimliği de olduğunu; erkeklerden bu anlamda da
alacaklı olduğumuzu gösteriyor. Devlet, piyasa ve söylem alanlarından ayrı düşünmemizin mümkün olmadığı
boşanma olgusunu, tüm bu alanlarda kadınların içine sıkıştırılmaya çalışıldığı açmazlarla birlikte ele alıyor.
Elbette evliliğe ya da boşanmaya güzelleme yapmak için değil; bu cendereyi bütünlüklü olarak görüp, eleştirimizi keskinleştirmek için.
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Boşanma: Evliliğin karşıtı değil, aynası*

Boşanmanın özgürleştirici, ‘iyi boşanma’ olabilmesi için, kadınların ev içi karşılıksız emeğini göz
önünde bulunduran, sosyal haklarını güvence altına alan bir bakışla düzenlemeler yapılması şart
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ürkiye’de bir kadının boşanma
kararı vermesi, kuşkusuz evlilik
kararını vermesinden çok daha
zor. Peki bir kadın, evlilikte yaşadığı
tüm sıkıntı ve sorunlara rağmen, neden
boşanamaz?
Her şey bir yana, işin ekonomik boyutu, bu kararı en çok zorlaştıran faktör
olabilir: Kadınların istihdama katılım
oranının (katılmaları durumunda ise
aldıkları ücretlerin) düşüklüğünün ve
güvencesiz çalışma koşullarının kadın-

şılayacak şekilde düzenlenmesi ve çok
düşük olması. Öte yandan, bunların bile
ödenmesi konusunda bir denetim olmadığından, mahkemenin karar verdiği nafakanın kadının eline hiç geçmemesi de
sık sık yaşanan bir durum.
Buna bir de boşanmanın nasıl algılandığı konusunu ekleyelim: Bir yandan, boşanmak, kadının hem kendisi,
hem ailesi tarafından, ‘başarısızlık’,
özellikle de kadının başarısızlığı olarak
algılanıyor: hayattaki en önemli görevi

ları aileye, özellikle de kocaya mahkûm
ettiği, bu durumun sosyal haklar budandıkça daha da arttığı, bu derginin sayfalarında sıkça dile getirilmiş bir olgu.
Sosyal sınıfı ne olursa olsun, hemen her
kadın için geçerli olan kural, evlenerek
edineceği hayat standardının bekar kalarak yakalayabileceğinden daha yüksek
olması; evlenip de boşanmanın ise bunu
daha da düşüreceği. Bu anlamıyla bir
kez evlendikten sonra evliliği sürdürmek, hele ki çocuklu kadınlar için, tek
seçenek haline gelebiliyor.
Bu konuya ilişkin söylenebilecek
bir başka şey de, boşanma esnasında
hesaplanan nafakaların kadınların evlilik süresince harcadığı ev içi karşılıksız
emeğini tazmin edecek şekilde değil,
çocukların ancak belli ihtiyaçlarını kar-

olan evliliği sürdürememiş olan kadın,
genel olarak ‘başarısız’ addediliyor. Öte
yandan, boşanmış kadınların sosyal muhayyilede aşağılayıcı, zaman zaman pornografik dahi olabilecek bir ‘dul kadın’
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Boşanan kadınların
mahkûm edildiği maddi
koşulların yeni evlilikleri
zorunlu kılması bir yana,
her boşanma gelecekte
yapılacak daha iyi bir evlilik
idealini güçlendirir
imgesiyle temsil edilmeleri de söz konusu. Boşanmış kadınlar, ‘yollu kadın’
olarak görülüp, bekar kadınlara göre
çok daha fazla tacize ve baskıya maruz

bırakılıyor. Kadının kendisi açısındansa
boşanmak, hem duygusal hem cinsel
yalnızlık tehdidini de beraberinde getiriyor. Yeni ilişkiler kurma şansının olmayacağı düşüncesi, yalnızlık korkusunu
perçinleyip evlilikte yaşanan sorunları
sineye çekmesine neden olabiliyor.
Biraz daha uca gidecek olursak (ama
çok da fazla değil), kadının boşanmayı
düşünmesinin dahi psikolojik ve fiziksel
şiddete yol açabileceğinin; gerek kendisini, gerek çocuklarını, gerek etrafındaki
diğer insanları ‘koca’nın
tehdidine maruz bırakabileceğinin örneklerini
de sık sık duyuyor/görüyoruz. Örnek vermek
gerekirse, feministlerin
de takipçisi olduğu yakın
tarihli iki davayı hatırlamak yeterli: boşandıktan
on bir yıl sonra öldürülen
Sevim Zarif ve boşanmaya çalışırken öldürülen
Ayşe Yılbaş; her ikisi de
‘koca’ları tarafından…
Bir açıdan bakınca,
Medeni Kanun’da son
yıllarda yapılan değişiklikler, boşanmayı aslında
kolaylaştırdı:
örneğin,
‘anlaşmalı boşanma’nın
kanunen kabul edilmesi;
yani eşlerin birlikte başvurması halinde tanığa
gerek kalmadan boşanılabilmesi, bunlardan biri.
Feyza Lal
Fakat yasal kolaylık, tek
başına, boşanmayı kolaylaştırmaya yetmiyor; özellikle çocuklu
kadınlar için. Hele ki velayet konusunda
çekişme yaşanıyorsa, boşanma sürecinin
kendisi de çok yıpratıcı olabiliyor; süreç
boyunca yaşanan tacizler, son derece
travmatik biçimde deneyimlenebiliyor.
Çocuksuz kadınlar açısındansa, mevcut
hukuki kazanımlar, yukarıda sözünü ettiğimiz ekonomik, sosyal ve kişisel zorlukları ancak kısmen dengeleyebiliyor.
Öte yandan, yalnızca feminist hareket içinde yer alan kadınların durumuna
bakmak bile, bugün gelinmiş olan noktanın, örneğin 1980’lerde yaşanan atmosferden ne kadar farklı olduğunu gösteriyor: o yıllarda ‘boşanma eylemleri’
gerçekleştirilirken, bugün giderek daha
çok feminist kadın evleniyor, evlendikten sonraysa boşanmaktan kaçınıyor.
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Feministler arasında evlilik eleştirisinin
yumuşamasını, elbette daha genel ekonomik ve kültürel ortamdan bağımsız
düşünmek olanaksız: bir yandan sosyal
hakların iyiden iyiye ortadan kalkması;
öte yandan tüketimin özendirilerek öne
çıkması, hatta giderek mesleki ve politik doyumlardan bile daha önemli hale
gelmesi, kuşkusuz evliliğin çekiciliğini arttırıyor. Fakat bu, kadınların hem
emeğinin, hem bedeninin sömürülmesinin uç noktaya taşınabildiği evlilik
kurumunu eleştirmemizi, ‘özgürleştirici
boşanma’yı politik bir gündem olarak
kabul etmemizi engellememeli.
Fransız feminist Christine Delphy,
boşanmayı tek tek başarısız olmuş evliliklerin sona erişi olarak değil; tıpkı evlilik gibi bir kurum olarak, hatta evlilik
kurumunun, onun sürekliliğini sağlayan
eşlikçisi olarak düşünmeyi önerir: Boşanan kadınların mahkum edildiği maddi
ve ekonomik koşulların yeni evlilikleri
zorunlu kılması bir yana, her boşanmanın gelecekte yapılacak daha iyi bir evlilik idealini güçlendirmesi, Delphy’ye
göre, bizatihi boşanmanın, evliliğin sürekliliğini sağladığını gösterir. Geniş bir
perspektiften bakıldığında, boşanma,
evliliğin ne karşıtıdır ne de onu sona
erdiren bir ‘kaza’: Tam tersine, kendine
has yasaları, düzenlemeleri, tabi olduğu
kontrol sistemleriyle; evliliğin, evlilik
sürdüğü müddetçe yasal olarak tanımlanmayan, dolayısıyla yarı yarıya gizli
kalan yanlarını görünür kılan; üstelik
aynı zamanda evliliği güçlendiren bir
kurumdur.

Boşanmış kadınların sosyal
muhayyilede aşağılayıcı,
zaman zaman pornografik
dahi olabilecek bir ‘dul
kadın’ imgesiyle temsil
edilmeleri de söz konusu
Ekonomik bakış açısına ağırlık veren Delphy, evliliğe bir kez adım atan
kadının, araya boşanma(lar) girse de, bu
döngünün içine artık hapsolduğunu iddia eder: evlilik süresince kadının evde
emeğine el konarak iş gücü piyasasında güçsüzleştirilmesi, boşanmış kadını
‘yoksullaşmış’ kadın, bir yönüyle ‘yeniden evlenmeye mecbur kadın’ haline getirir. Öte yandan, çocuk bakımıyla ilgili
tahlillerinden yola çıkarak, boşanmanın
evliliğin sona ermesinden ziyade biçim
değiştirerek sürmesi anlamına geldiğini
söyler Delphy: Boşanmanın ardından
çocuğun velayetinin genelde anneye
verilmesi, evlilik süresince de daha çok
kadının üstlendiği bakım yükümlülüğü-

nü, bu sefer olduğu gibi kadına
yükler; erkekse,
evlilik içinde olduğu gibi, parasal destek – üstelik, boşanmadan
sonra çok daha
az parasal destek
sağlamak dışında
diğer yükümlülüklerden muaf
kalır.
Delphy’nin
tahlilleri, konuyla ilgili önemli
içgörüler sağlasa
da, hem boşanmanın
sadece
maddi yönüne
odaklanan ve bu kadar soyut bir düzeyde kalan bir yaklaşımın bizim için yeterince açıklayıcı olamayacağını, hem de
Türkiye’deki durumu anlamak için bu
tahlilin yeterli olmadığını düşünüyoruz.
Yukarıda bahsettiğimiz sosyal ve kişisel saikler bir yana, Türkiye’de boşanmış bir kadının yeniden evlenmesi, kendisi istese dahi mümkün olamayabiliyor: ‘İkinci el kadın’ olarak algılanmak,
geçmişteki evliliğin ‘başarısızlık’ damgasını üstünde taşımak da aynı derecede mümkün. Buna karşılık, boşanmanın
evliliğin sonu anlamına gelmemesinin
bir nedeni de, yapılmış olan evliliğin,
boşanma sonrasında da sosyal sorumluluk ve bakım emeği olarak sürmesi: Çocuk bakımı bir yana, boşanılan erkeğin
‘yakadan düşmemesi’; hem erkeğe, hem
erkeğin ailesine karşı sorumlulukların
devam etmesi çok yaygın durumlar. Boşanan kadınların kendi aileleri içinde de
konumlarının değişmesi, başta yaşlı bakımı olmak üzere pek çok yükümlülüğün onların üstüne kalması söz konusu
olabiliyor.
Tüm bunlara karşın, ‘iyi boşanma’nın
hepten imkânsız olduğunu da düşünmemek gerekir: evlilik süresince yaşanan
sorunlardan ve yüklenilen fazladan sorumluluktan kurtulmak, kadınlar için
özgürleştirici olma şansını her zaman
taşır; dahası, boşanmaya ilişkin kimi
düzenlemeler, kadınların ‘evlilikten
boşanması’nı dahi sağlayabilir.
Boşanmanın özgürleştirici, ‘iyi boşanma’ olabilmesi için, kadınların ev içi
karşılıksız emeğini göz önünde bulunduran, sosyal haklarını güvence altına alan
bir bakışla düzenlemeler yapılması şart.
Nitekim kadınlar, evlilikleri süresince
ev içinde harcadıkları emek yüzünden
işgücü piyasasında alt basamaklara itiliyorsa; ve bu, birey olarak kadının

Sibel Senyücel

kaçınılmaz biçimde yoksullaşmasına
sebep oluyorsa, nafakanın bunu tazmin
etmeye yetecek biçimde hesaplanması,
ayrıca bunun ödenip ödenmediğinin de
takibinin yapılması gerekir. Öte yandan
boşanmış kadınlara konut hakkı, çocukların bakımıyla ilgili haklar da unutulmamalı; fiziksel güvenliği korumaya
yönelik önlemleri saymıyoruz bile…
Velayet ise, feminist siyaset açısından üzerinde daha fazla düşünülmesi
gereken bir konu: ‘Doğru feminist tavır’, elbette kadınları, çocuklarını boş
vermeye çağırmak olamaz; fakat kadınların koşullar ne olursa olsun muhakkak
çocukların velayetini neden istediğini
de sormamız gerekir. Bir başka deyişle, annelik kurumunun sorgusuz sualsiz
dayattığı şeyleri, kadınların gerçek arzuları ve özgürleşmeleri perspektifinden
sorgulayabiliyor olmamız şart.
Sonuç itibariyle, boşanmayı, evliliğin zıt kutbu değil, öteki yüzü olarak
düşünmek; boşanma konusunu gündem
yaparak evlilik kurumunu sorgulamak
mümkün. Bu sorgulama, feminist siyaseti, boşanmaya ilişkin kadınlar açısından faydalı düzenlemeler talep etmenin
de ötesine taşıyor: Kadınların emeklerinin ve bedenlerinin sömürülmesiyle
ayakta kalan bütünlüklü sistemin ipliğini pazara çıkarıyor; bu sistemin nasıl
aile, evlilik, annelik gibi, gündelik hayatın içinden, insani kurumlar vasıtasıyla
işlediğini ifşa ediyor.
Feminist politikanın hedefi, bu kurumları onarmak ya da yalnızca mahkum
etmek değil, kadınların özgürleşmesini
sağlayacak yollar bulmak olmalı.
_________________________
Bu yazı, 16 Haziran 2010’da yapılan Sosyalist
Feminist Kolektif toplantısındaki tartışmalardan
derlendi.

*
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Evliliğe mahkum değiliz. Boşanabiliriz.

Boşanmanın öncelikle kadınların önünde kullanılabilir bir hak olarak kurulması gerekiyor.
“Boşanabiliriz ve evliliğe mahkûm değiliz” fikriyle kadınlar olarak barışmalıyız

B
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oşanma sürecinde talep ettiğimiz sosyal haklar aynı zamanda
aile temelli sosyal hakları hedef
alıyor. Boşanmanın evlilik kurumunda
yarattığı sarsıntının etkisini kırma çabasının bedeli, boşanan kadınların omzuna
yükleniyor. Boşanan kadın; aile ideolojisiyle, yargısıyla, kısıtlı haklarıyla dışlanmaya, yalnızlaştırılmaya çalışılıyor.
Yoksulluğa ve yoksunluğa itiliyor. Dolayısıyla boşanma ile ilgili haklarımızın
“Boşanırsam evsiz, işsiz ve aç kalırım”
diye düşündürtmeyecek, yeniden evliliğe zorlamayacak, baba evine ve çocuk,
yaşlı bakımına mahkûm etmeyecek, can
güvenliğimizi sağlayacak, ayrıldığımız kocayla ilişkinin sınırını tamamen
kendi dilediğimiz gibi belirlememize
imkân tanıyan, özgürleştirecek haklar
olması gerekiyor.
Bugün dünyanın birçok ülkesinde
boşanma oranları Türkiye’dekinden
çok yüksek. Örneğin Belçika’da her
dört evlilikten üçü; Almanya’da her iki
evlilikten biri boşanmayla sonuçlanırken; Türkiye’de yüz evlilikten dokuzu
boşanmayla sonuçlanıyor. Dünyanın
her yerinde, ailenin güçlendirilmesi ve
yaşlanan nüfusun gençleşmesi için kadınlara daha çok çocuk doğurtmaya
yönelik politikalar üretiliyor. Kadınları
‘özgürleştiren’ hakların sınırını ailenin
bütünlüğü belirliyor/çiziyor.
Türkiye’de aile ve evlilik kurumu
üzerine hâlâ kökten bir tartışma yapılmıyor. Tartışmalar dolaylı yoldan ve
daha çok ‘ailenin demokratikleştirilmesi’ çerçevesinde sürdürülüyor. Aile içinde şiddet gören ve bu cehennemden kurtulmaya çalışan kadınları koruma amaçlı olarak çıkarılan 4320 No’lu yasa bile
önümüze ‘Ailenin Korunması Hakkında
Kanun’ olarak geliyor. Kadınlara sabah
akşam üç çocuk doğurmaları tavsiye
ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
2009 yılı verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla
göre 50 bin 231 azalmış, boşanan çift
sayısı ise 14 bin 499 kişi artmış. AKP
iktidarından da güç alarak aile merkezli
yayın yapan medya, TÜİK verilerini 18
Haziran 2010 tarihindeki manşetlerinde,
“Yozlaşmada son hız: Evlenme oranları azaldı” başlığıyla verebiliyor. (www.
dunyabulteni.net)
24

feminist
politika

Türkiye’de on yedi milyon evli çift
olduğu söyleniyor. Her yıl ortalama üç
yüz bin kadın evlenirken, elli bin kadın
da boşanıyor. Her yıl öldürülen ortalama bin kadının çoğunluğu boşanmakayrılmak istediği için öldürülüyor. Boşanmanın öncelikle kadınların önünde
kullanılabilir bir hak olarak kurulması
gerekiyor. “Boşanabiliriz ve evliliğe
mahkûm değiliz” fikriyle kadınlar olarak barışmalıyız. Boşanmanın yoksullukla, ‘genel ahlak’ baskısıyla, mahkûm
edildiğimiz bakım hizmetleriyle, ayrıldığımız/ayrılmak istediğimiz koca ezi-

Boşanan kadın çalışmıyorsa
ve çalışmak istiyorsa
hemen işsizlik kayıtlarına
alınmalı. İşsizlik sigortası
devlet tarafından ödenerek
işlemeye başlamalı.
Boşanan kadınlara işe
alımda öncelik verilmeli
yetiyle, içine itildiğimiz korku, endişe
ve suçluluk duygusuyla bizim için bir
cendereye dönüştürülmesine karşı çıkmalıyız. Bu bağlamda, erkeklerden alacaklarımızı, devletten de kadınlar lehine
düzenlemeler içeren taleplerimizi yerine
getirmesini istemeliyiz/istiyoruz.
2002 öncesi evliliklerde de paylaşım hakkı olsun!
Yeni Medeni Kanun’da 2002 yılın-

dan sonra edinilmiş mallar, boşanma,
eşlerden birinin ölümü ya da başka bir
mal rejimine geçme dolayısıyla eşler
arasında paylaşılıyor.
Edinilmiş mallara katılma rejiminin,
2002 yılı öncesi evliliklerde de geçerli
olmasını istiyoruz. Ayrıca boşanma öncesinde de, yani evlilik süresince kadınların edinilmiş mallar üzerinde tasarruf
hakkı olmalı. Davanın sonuçlanması
beklenmeden, açıldığı anda taşınır malların paylaşımı yapılabilmeli. Edinilmiş
malların tasfiye davası açmanın zamanaşımı olmamalı. Boşanma davasını
açmak, tasfiye için de başvuru olarak
değerlendirilmeli.
TÜİK’in 2009 yılı Gelir ve Yaşam
Koşulları Araştırması raporuna göre,
2007 yılında eşdeğer hane halkı gelirine
göre, nüfusun yüzde 80’i aylık iki bin
liranın altında, yüzde 20.6’sı ise yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşıyor.
Nüfusun yüzde 61’i kendine ait bir konutta oturuyor, yüzde 55.5’inin borcu
bulunuyor. Yani edinilmiş malların paylaşımının nüfusun yüzde 49’u için hiçbir karşılığı yok. Konut sahibi ve borçlu
olan yüzde 15 için de pek karşılığı olduğu söylenemez. Geri kalan kesimin
çoğunluğunu ise tek bir ‘aile konutu’
olanlar oluşturuyor. Yani mal tasfiyesinde boşanan kadınların yüzde 50’sinden
fazlasına hiçbir şey, geri kalanın çoğunluğuna ise yarım ev düşüyor. Edinilmiş
malların paylaşımı boşanma sonrasında
kadınların önemli bir bölümünün yarasına merhem olamıyor.
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‘Aile konutu’ kullanım
hakkı kadına!
Kadınlara devlet tarafından boşanma
sürecinde ve sonrasında barınabilecekleri bir konut tahsis edilmeli. Kadınların
can güvenliği için onların talebine bağlı
olarak bu konutların adresi gizli tutulabilmeli. Kadınların konutta kalma süreleri iş ve yaşama koşullarına bağlı olarak
kendileri tarafından belirlenmeli. Konut
tahsis edilemediği durumlarda boşanan
kadınlara kira yardımı yapılmalı.
Boşandıktan sonra paylaşıma tabi
‘aile konutu’nun kullanım hakkı, iki
yıldan az olmamak kaydıyla kadının olmalı. Çocukların bakımını kadın üstlendiyse, aile konutu ömür boyu kadında
kalmalı.

Boşanan kadın; aile
ideolojisiyle, yargısıyla,
kısıtlı haklarıyla dışlanmaya,
yalnızlaştırılmaya
çalışılıyor. Yoksulluğa ve
yoksunluğa itiliyor
Nafakanın borçlusu sadece erkek
değil, devlet de...
Mevcut yasalar çerçevesinde, boşanma sırasında tedbir, boşanma sonrasında
‘mağdur’ olan eşe yoksulluk, çocuklara
bakan tarafa iştirak nafakası verilebiliyor. Burada nafaka alan eşin cinsiyeti,
istisnalar dışında kadın. Nafakanın miktarında bir asgari rakam olmadığından
genellikle kadını doyuracak bir miktar
belirlenmiyor. Ayrıca nafaka bağlanmasının, kadının kusuru olmaması ve
haysiyetli hayat sürmesi koşuluna bağlı
olması kadınların boşandıktan sonraki hayatına ipotek konulması anlamına
geliyor. Bu nedenle boşanan kadınlara
evlilik süresindeki karşılıksız hizmetleri göz önüne alınarak koşulsuz nafaka
verilmeli. Bu nafakanın alt limiti yaşanabilir bir miktar olmalı. Bu miktarın

erkekten tahsil edilemeyen kısmını devlet ödemeli. Nafakaların borçlusu sadece erkekler değil, aynı zamanda devlet.
Erkeklerin ödemesi gereken miktar da
devlet tarafından tahsil edilip kadınlara
düzenli aylık olarak verilmeli. Eğer boşanan kadının yaşı elliden fazla ise bu
aylık ömür boyu verilmeli; elliden az
ise, aylık verme süresi kadınların iş ve
yaşam koşullarını düzenleme koşuluna
bağlı olarak belirlenmeli.
İşsizlik sigortası ve işe
alımda öncelik
Boşanan kadın çalışmıyorsa ve çalışmak istiyorsa hemen işsizlik kayıtlarına
alınmalı. İşsizlik sigortası devlet tarafından ödenerek işlemeye başlamalı. Boşanan kadınlara işe alımda öncelik verilmeli. İş ve İşçi Bulma Kurumu boşanan
kadınların çalışmasını teşvik etmeli ve
boşanan kadınların ‘görece iyi’ işlerde
istihdam edinmelerini sağlayan kurslar
açmalı.
Cinselliğimiz ipoteklenemez
“Soy bağını belirlemek” gerekçesiyle Medeni Kanun’un 132. maddesi şöyle
düzenlenmiş: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.’
Bu madde, ayrımcı olmasının yanı sıra
kadınların evlilik içinde tek bir erkeğe
cinsel hizmet vermesini yasalaştırıyor
ve meşrulaştırıyor. Hatta bununla da
kalmıyor; ortalama bir yıl sürebilecek
boşanma davası sırasında da kadınların
cinsel hizmet verdiğini varsayıyor. Boşanma sonrası üç yüz gün için ‘özgürlük’ vermek için ise hamile olmadığımıza ilişkin doktor raporunu şart koşuyor.
Bu madde derhal iptal edilmeli.
Babalar da sevgi, şefkat verebilir
Çocuklu kadınlar boşandıklarında
eğer çocuk 12 yaşın altındaysa, velayetinin anneye verilmesi neredeyse kural
haline gelmiş. Her ne kadar uluslararası sözleşmelere göre
çocukların tercihi göz
önüne alınıyorsa da
“Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni,
fikri, ahlaki gelişmesine
engel olacağı yönünde
ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve
hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği
halde ana bakımı, şefkatine muhtaç küçüğün
babanın velayetine bırakılması usul ve kanu-

na aykırıdır” gerekçesiyle mahkemeler
velayeti anneye veriyor. Biz kadınların
çoğunluğu da bunu bir kazanım olarak
sahipleniyoruz. Oysa anne şefkat ve
sevgisinin erişilmez bir doğallık olarak
yüceltilmesi, erkek egemenliğinin ürünü ve yeniden üretim mekanizması. Bu
sayede, çocuklarının velayetini üstlenen
boşanmış kadınlar, bakım hizmetinden
başını alamıyor, ayrıca evliliklerini geride bırakmakta zorlanıyorlar. Erkekler
de çocuk bakar ve şefkat gösterebilir.
Çocukların velayetinin doğal bir zorunluluk olarak kadınlara verilmesi, bizlerin de buna gönüllü olmamız üzerine
düşünmeliyiz. Boşanan kadınların tamamına yakınının velayet talebi olduğunu
biliyoruz. Ancak bu hiç sorgulamadığımız talebimizi yeniden düşünüp süreç
içinde velayetle ilgili ‘öncelik annenindir’ usul ve kanununu değiştirmeyi hedeflemeliyiz.
Erkeklerin çocukların bakımını üstlenen kadınlara verdikleri iştirak nafakası yüksek tutulmalı. Boşanan kadınların ücretli çalışıp çalışmadığına
bakılmaksızın, baktıkları çocuklar için
ücretsiz kreş, yuva olanağı sağlanmalı.
Kadınlar boşandıktan sonra çocuk dolayımıyla görüşmek durumunda oldukları
eski kocalarıyla karşı karşıya gelmek
istemiyorlarsa bir sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmeli. Erkeklerin bakım
süreleri, kadınların nefes almasını sağlayacak şekilde artırılmalı (örneğin üç
aylık yaz tatili).
Boşanma acil destek hattı
24 saat hizmet veren boşanma acil
destek hattı kurulmalı. Bu hat, boşanan
kadınlara hukuki ve psikolojik destek ve
boşanma talebi dolayısıyla can güvenliğinden endişe edenlere de gerekli korumayı sağlamakla görevli olmalı.
Ücretsiz yaşlı, hasta bakım hizmetleri
Yaşlı ve hasta bakımını evli-bekâr
kadınlar yapıyor. Ancak eğer aile içinde boşanmış kadın varsa, özellikle yaşlı
bakımı onların öncelikli işi olarak görülüyor. Bu nedenle hasta ve yaşlı bakım
merkezleri açılması ve bu hizmetlerin
ücretsiz verilmesi boşanan kadınların da
öncelikli taleplerindendir.
Yukarıda saydığım taleplerin bir kısmı kısa zamanda gerçekleşebilir, bir kısmı gerçekleşemeyebilir. Kuşkusuz bu
talepleri dillendirmek bile, boşanmanın
kullanılabilir hak olduğunu göstermesi
açısından önemli. Bu talepler için mücadele, evlilik kurumunu deşifre etmemizi sağlar ve dolayısıyla kadınlar için
evlenmeme seçeneğini güçlendirir.
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“Bambaşka biri”

DOSYA

Boşanmanın ekonomik ve toplumsal olarak dezavantajlı kıldığı kadınlar, sorunu
kendilerinde arıyor, daha çekici ve arzulanır olmanın yollarını bedenlerini kontrol
etmekte ve değiştirmekte buluyorlar

yanda estetik ve
güzelliğin şirket
ıllarca olanca sadeliği ve tek
verimliliğini arttip giysileriyle evden işe koştırdığını kanıtlatururken gördüğüm arkadaşımı,
yan araştırmalar,
aradan geçen üç aydan sonra iş yerinde
cinsiyetçi ayırımtanımakta zorluk çekiyordum.
cılıkları olağanlaşZayıflamış, saçlarının rengini detırmanın zeminini
ğiştirmiş, yeni bir şekil vermiş, renkli
oluşturuyorlar.
giysiler giymiş, hatta makyaj bile yapGüzel, bakımlı
mıştı. Boşandığını biliyordum… Yılve genç olmanın
larca kocasına ve çocuğuna “saçını sügetirdiği sosyal ve
pürge etmekle” övünen kadın, 80’lerin
psikolojik yararAjda Pekkan şarkısını hayata geçirmiş,
lar araştırmalarla
“dağılan kalbinin her köşesini toplayıp,
kanıtlanır; güzelbambaşka biri” olmuştu…
lik için girişilen
Gittiği ruh doktoru; “şu haline bak,
çabaların, estetik
bu kılık ve saçlarla adamın seni beğenameliyatların ruh
mesini mi bekliyorsun” demişken; kensağlığına
olan
disindeki değişimi boşandıktan sonra
olumlu etkilerine
gerçekleştirmesi bir tür bağımsızlaşma,
değinilirken güyeni bir hayata başlama arzusuna işaret
zellik miti yeniden
olsa da, özgüvenin güzelleşmeyle bağüretiliyor, kadınlalantısını düşündürüyor. Hayatlarında
rın içinde bulundukları kapan daha da
kendileri için yazılmış rolleri oynayan
daraltılıyor. Güzelleşme miti, bilimsel
kadınlar için anne-eş rolü gösterişli kosolarak sağlıklı olmakla özdeşleştiriletümler gerektirmemişken, bağımsızlık
rek pazarlanıyor. Zayıflama reçeteleri,
için özgüven kostümleri dikiliyor. Kakremler, estetik ameliyatlar kadın bededınların çoğu kez başarısızlık olarak
ninin bir tüketim nesnesi olmasına hizalgıladığı boşanma sonrası özgüvenleri
met ediyor, bu arada kadına da tüketimi
için bedenlerini yeniden biçimlendirmeartırma rolü biçiliyor.
leri gerekiyor. İffetli kadın rolünü terk
Güzelliğin hep ulaşılması gereken,
etme potansiyeli taşıyan boşanmış kahiçbir zaman tam ulaşılamayan ve çadınlar, bir yandan kendilik hayallerini
bucak kaybedilen bir aldatmaca olması,
kurmaya çalışırken, diğer yandan da irkadınlarda kendilerine dair bir utanca,
deleyen, projektör tutan gözlere kalkan
endişe ve yetersizlik duygusuna neden
oluşturma ihtiyacı
oluyor. Bir türlü
Hayatlarında kendileri için “tam”
duyuyorlar.
olamama
İstatistikler, 40
duygusu
kadının
seyazılmış rolleri oynayan
yaş üstü boşanmış
yirlik nesne olarak
kadınlar için anne-eş
erkeklerin hemen
kurulmasına
hizevlendiğini,
kamet ediyor. Bakılan
rolü gösterişli kostümler
dınların ise yalnız
nesne olarak kadın,
gerektirmemişken,
yaşadıklarını gös“kendini, yalnızken
bağımsızlık
için
özgüven
teriyor. Bu bilgi,
bile kendisine bakevliliğin erkeklere
tığını hayal ettiği
kostümleri dikiliyor
daha fazla avantaj
gözlerle görmeğe”
sağlıyor olması gerçeğini doğruluyormahkum ediliyor. Cinsiyetçi ideolojinin
ken; boşanmanın ekonomik ve toplumbu şekilde içselleştirilmesi güzelliğin
sal olarak dezavantajlı kıldığı kadınlar,
kadın üzerindeki etkisini de tartışmasız
sorunu kendilerinde arıyor, daha çekici
kılıyor.
ve arzulanır olmanın yollarını bedenGeleneksel rollerinden bağımsızlaşlerini kontrol etmekte ve değiştirmekte
ma çabasıyla bedenlerini özgürleştirbuluyorlar. Bir yanda erkek çalışanlarmeye çalışan kadınlar, güzellik baskısı
la rekabette daha genç ve güzel olmak
ile kendileri olabilme imkanının dışına
bir avantaj olarak değerlendiriliyor, öte
çıkıyorlar.

Y
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Müge Yetener

Kadını ikincileştiren, değersizleştiren kavramlar dünyasında tekinsiz varoluşlarıyla korku duyulan kadınlar ya büyüleyici şarkılarıyla denizcileri ölüme
sürükleyen yarı balık yarı kadın siren,
ya cennet yaşamını tehdit eden güzellik
maskeleri altındaki Pandora ve Lilith;
ya da bağımsız yaşadığı için öldürülen
cadılardır.
Kadınlar, “kendilerine dair olmayan”
simgeler ve kavramlar dünyasında kendi duygularını ifade edebilecek sözcükleri inşa etmek için mücadele ediyorlar.
Kendi bireyselliklerini ifade edebilmeleri, özgün tecrübeleri ve duygularını
yansıtabilecek simge ve anlamları yaratabilmeleri, duyguları ve sözcükler
arasında köprüler kurmalarını, kendi
benliklerine kavuşmalarını mümkün kılacak. Kadınların, duygularını yok saymadan ve utanca boğulmadan dile getirebilecekleri mekanizmalar bulabilmesi,
kendilerini ve başka kadınları sevmeleri
ile mümkün.
Feminist mücadele ve dayanışma, patriyarkal kapitalizmin kadınları yok sayan, değersizleştiren ve
görünmezleştiren kültürel imgeler
ve anlamlar bütününü değiştirerek
yeni ve değerli kendilik imajları yaratabilmenin imkanlarını sunuyor.
“Geçmişi geri almak” değil ama,
geleceği kurmak hepimizin dileği
olmalı…

DOSYA

Taammüden Cinayetin Parolası:

“Gel Son Bir Kez Konuşalım”

Kadının boşanma iradesinin açığa çıkmasıyla, cezalandırma yöntemi olarak şiddeti bir
şekilde kafasına koyan erkek, adım adım bu planını yaşama geçiriyor. Son buluşmanın
kendisi ise taammüdün en son ve kanlı sahnesi oluyor

C

Fatoş Hacıvelioğlu

insiyetçi sistemde evliliği sonlandırmak bile çoğu zaman büyük bir ‘şans’ olarak çıkıyor
karşımıza. Şayet boşanabilirsek ve bir
dizi açıdan ‘şanslı’ isek (yaşadıklarını
mahkeme önünde tanık ve diğer delillerle ispatlayabilirsek, hâkim bu durumu
takdir edebilirse… vs.) mal paylaşımı,
velayet, tazminat, nafaka gibi Medeni
Yasa’nın düzenlediği sonuçlardan faydalanabiliyoruz. Ama bizim için boşanmak istemenin sonucu Medeni Yasa’nın
düzenlediği sonuçlara varamadan bazı
durumlarda ölüm oluyor.
İşte sadece son birkaç aydan bazı örnekler:
İstanbul’da Dilek isimli hemşire
boşanma davası açtığı kocasının evine oğlunu görmek için gittiği esnada,
“son kez konuşmak istediğini” söyleyen kocası tarafından yüzüne yastık
bastırılarak başına sıkılan tek kurşunla
öldürüldü. Katliamdan sonra ise kocası
“Benimle tekrar birlikte olamayacağını
söyledi. Ben de sinirlerime hâkim olamadım. Öldürdüm” dedi.
İzmir Çiğli’de yaşayan Fatma, ayrı yaşadığı ve “son kez
konuşmak amacıyla” çağırdığı
kocasının evinde tekrar bir araya gelme teklifini kabul etmediği
için kocası tarafından 27 yerinden bıçaklanıp balkondan aşağı
atıldı.
Adana’da yaşayan Kezban,
altı ay önce oğlunu da alarak babasının evine döndü ve daha sonra boşanma davası açtı. Kocası
Kezban’ı “son kez konuşmak
üzere” evine çağırdı ve yanında
getirdiği av tüfeğiyle öldürdü.
İstanbul’da, şiddet gördüğü
için ayrılmak isteyen Ayşe T.’yi
kocası Vedat “son kez konuşmak
için” bir pastaneye çağırdı ve yanında
getirdiği silahla öldürdü.
Antakya’da yaşayan A.S.’nin boşanmak istediği 2,5 yıllık eşi B.Y.S, “son
kez konuşmak üzere” çalıştığı kuaför salonuna geldi ve pompalı tüfekle öldürdü.

“Senden boşanacağım” sözü, bir biçimde kadınlar için; “Artık senin tecavüzlerine karşı geliyorum, şiddetine,
emeğimi sömürmene, aşağılamana, bedenim üzerindeki denetimine dur diyorum” anlamına geliyor. Ama erkek bunu
şöyle okuyor: “Senin malın/kadının olmayacağım” ve bu durum onu çileden
çıkarıyor. Kadının iradesi, erkeği arabası çalındığında ya da evi yandığında
duyduğu öfkeden çok daha şiddetli bir
öfke ve nefret seline sürüklüyor. Deliye
dönen erkek sonuçta kendi kültürüne
çok uygun bir yöntemle yanıt veriyor:
cinayet!
Taammüdün son sahnesi!
Kadının boşanma iradesinin açığa
çıkmasıyla, cezalandırma yöntemi olarak şiddeti (genellikle cinayet biçiminde) bir şekilde kafasına koyan erkek,
adım adım bu planını yaşama geçiriyor.
Son buluşmanın kendisi ise taammüdün
en son ve kanlı sahnesi oluyor. Kadınlar
ölümle sonuçlanabilecek bir görüşmeye
‘aile’ adı altında kurulan denetimin ve
toplumsal baskının etkisiyle, belki öleceğini bile bile gidiyor. Erkek egemen
kontrol mekanizması öyle güçlü bir bas-

kı kuruyor ki üzerimizde, çoğu zaman o
son buluşmanın “konuşarak, anlaşarak
ayrılma” olabileceğine inanmak istiyoruz. Sanki yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz ve nice şiddet uygulamasına maruz
kaldığımız o adam birdenbire iyi birisi

olacak, medeni bir şekilde konuşabilecekmiş gibi.
Medyada “Boşanmak istedi canından
oldu” haberleri kadınlar için bir tehdit
içeriyor. “Boşanmak isteyen ölür” tehdidi, erkek medyanın işbirliğiyle, cinsiyetçi yargı ve ikiyüzlü devlet politikalarıyla güçlendirilerek pervasızca savruluyor. Kamuoyu ise daha çok kadınların
‘nasıl’ öldürüldüğünü merak ediyor.
Ölümler daha çok magazinleştiriliyor
ve bir aksiyon filmi izlercesine herkes
cinayetin ayrıntılarını zevkle izliyor.
Toplumsal yaşamda boşanma yalnızca erkeğin istemesi halinde gerçekleşebilecek bir sonuç olarak karşımıza
çıkıyor. Yoksulluğu, ‘dul’, yani tacize
ve tecavüze ‘istekli’ kadın damgasını
yemeyi, eski koca tehdidini, çocukların
bakımını yalnız üstlenmeyi göze alarak
boşanmayı tercih edip, her şeye rağmen
özgürlüğümüzü istediğimizde de yine
şiddet, tehdit, taciz ve tecavüzle karşılaşıyor, o da yetmiyor canımızdan oluyoruz.
Ölümün de gündemde olduğu şiddet tehditleriyle dolu bu süreçte koruma
talep ettiğimizde ise kadınları kocaları
ile barıştırma görevini üstlenmiş polisin, ‘aile kurtarıcı’ tavrı
karşımıza çıkıyor. Erkek
yargı sistemi ise kadınları koruma konusunda
ikiyüzlü ve taraflı davranıyor. Koruma taleplerimizin bu kadar kasıtlı
göz ardı edilmesinin nedeni ise; bedenlerimizin,
hayatlarımızın tasarrufunu namus, iffet, aile, din,
gelenek adına erkeklerin
hizmetine sunan erkek
egemen anlayışın yasalarda, karakollarda ve
mahkemelerde güçlenerek kendini var etmesi ile
ilgili. Boşanma isteminin
kendisi, cinsiyetçi yargı sisteminde kocaları provoke eden davranışlar olarak
kabul edilip ‘erkeklik indirimi’ gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor.
________________________
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Boşanma sürecinde kadınlık halleri

DOSYA

Evliliğinde mutsuz olan bir kadın bunu çevresi ile paylaştığında, durum ne kadar
vahim olursa olsun öncelikle boşanmaktan vazgeçmesi konusunda ikna edilmeye
çalışılır. Toplumda ‘boşanmaktan vazgeçirme timleri’ vardır

B

Ayşe Akkaya

oşanma süreci, ekonomik, sosyal ve psikolojik birçok etkenle yaşanıyor. Bu yüzden de bu
süreçte kadınlık hallerini bu etkenlerle
değerlendirmeliyiz. Bu yazı bilimsel bir
yazı değil. Çoğumuzun bizzat tanıklık
etmiş olduğu gözleme dayalı kadınlık
halleri paylaşımı.
Evlilik; toplum, devlet, din ve erkek
egemen sistem tarafından desteklenen
onaylanan ve teşvik edilen bir kurum
olduğundan: kadın bu sistemin dışına
çıkmaya çalıştığında karşısında sadece
kocasını bulmuyor.
Evliliğinde mutsuz olan bir kadın
bunu çevresi ile paylaştığında, durum ne
kadar vahim olursa olsun öncelikle boşanmaktan vazgeçmesi konusunda ikna
edilmeye çalışılır. Toplumda boşanmaktan vazgeçirme timleri vardır. Bu konu
duyulduğunda herkesin bir fikri vardır
ve herkes sizi ikna etmeye çalışır. Aşkın, sevginin bitmesi bir boşanma sebebi değildir. Hele bir de çocuk varsa, bu
durumu ne arkadaşlarınıza, ne eşinize
dostunuza, ne de ailenize anlatamazsınız. Bencil olmakla, sorumsuz olmakla,
rahatlığın battığıyla ve şımarıklıkla suçlanma riskini yüklenmek zorundasınız.
Erkek egemen sistem, ekonomik bağımlılık, toplumsal baskılar, psikolojik
süreçler, kadınlığın ‘annelik eş ya da
kız evlat’ olarak tanımlanması gibi tüm
faktörler bir araya geldiğinde boşanma
kararı vermek kadınlar için güçleşir. O
yüzden kadınlar en son noktada; fiziksel
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ve psikolojik olarak artık dayanamayacakları haldeyken boşanmaya karar verir...
Toplum genelde kötü muamele ve
şiddet ya da erkeğin eve bakmaması,
ekonomik olarak desteklememesi durumlarında boşanma talebini makul
karşılar. Toplum erkeğin evlilik dışı
ilişkilerini önemsemez, hoş karşılamasa
bile kadına sabır göstermesi telkininde bulunulur. Bu sebeple boşanma için
gelen birçok kadının ailesinden yeterli
desteği almadığına tanıklık etmişimdir.
Bir de bu durumlarda diğer kadınların
çok daha beter anıları vardır. Ve onlar
dayanmışlardır; kadın aç değil, açıkta
değildir, adam evine bakıyordur gibi
bitmek bilmeyen uzun bir liste ile kadın
vazgeçirilmeye çalışılır. Evli kadının bir
başkası ile ilişkisi ise kadının öldürülmesine bile neden olabilir. Bu durumda
kadın, karşısında sadece kocasını değil
kendi ailesi kendi arkadaşlarını da bulur.
Erkek için hoş görülen bir şey, kadının
tüm toplumdan dışlanmasına ve yalnızlaşmasına neden olabilir.
Tüm bu süreçlerden geçen kadın,
hâlâ caydırılamamış ve avukata gelmiş
ise hem kafası karışıktır hem de o ana
kadar gereksiz ve yanlış bilgilerle o kadar tıka basa doldurulmuştur ki her an
vazgeçebilir noktadadır. Bazen birkaç
kez gelir kadınlar. Önce haklarını öğrenmeye, sonra bir daha öğrenmeye bazen
kafalarına takılan soruları sormaya. En
çok çocuklarının ellerinden alınmasından korkarlar. Kız çocuk anneye, erkek
çocuk babaya verilir, çocukların velayeti

ekonomik durumu iyi olanda kalır, diye
boş bir inançla gelir çoğu. Mahkeme tarafından “çocuğun üstün yararı ilkesi”
olduğunu duyunca çok şaşırırlar hem
de rahatlarlar. Bir de eşleri istemediğinde boşanamayacaklarını öğrenmişlerdir
çevreden. Bunun da böyle olmadığını
öğrenmek biraz daha rahatlatır. Önce
“ben adamdan hiçbir şey istemiyorum”
der kadınlar, sonra ekonomik haklarının
olduğunu bu evlilikte elde edilen mal
varlığı değerlerinde hakları olduğunu
anlatınca sevinirler, emeklerinin görünür kılınmasından.
Kadınların çoğu eşlerinin kazançları,
malvarlıkları ya da birikimlerini bilmezler. Paradan konuşmak ayıptır. Bunu
sorgulamaksa çoğu için açgözlülük ya
da maddeci olmakla suçlanmakla eş değerdir. Ancak kendi kazançlarını sonuna
kadar eşleri ile paylaşmışlardır. Hatta
maaşını banka aracılığı ile alan kadınların çoğunun ATM kartı eşlerindedir ve
harçlık alırlar. Dava açıldıktan sonra en
çok bu kısımda zorlanır avukatlar.
Boşanma sürecinde çevrenin desteği
çok önemlidir. Zaten boşanma süreci ile
yalnızlaşacağından korkan kadın, bir de
bu süreçte yanında destek alabileceği
kimse yoksa psikolojik olarak çok yıpranır. Yıllar önce çok ağır şiddet gören
bir kadının çevresi hiç desteklemediği için boşanmaktan vazgeçişini hâlâ
üzüntüyle hatırlarım.
Evlilik boyunca maruz kalınan psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddetle
özgüven kaybına uğrayan kadınların,
boşanma sürecinde ve sonrasında psiko-
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lojik destek almaları gereklidir. Maalekararı ile gelen kadınlara yaşadıklarını
sef ülkemizde psikolojik destek almak,
yazıya dökmelerini isterim. Bir müvekya çok pahalı ya da erişimi çok zordur.
kilim “Yaşadıklarımı yazdığımda yılEkonomik durumu elverişli olmayan
larca bu aşağılanma ve eziyetlere nasıl
kadınlar için bir de barınma ve geçinme
katlanmışım yazdıklarımı okuduğumda
sorunu vardır. Maalesef kadınlar çoğunkendim bile inanamadım” demişti. Anlukla kendi ailelerinin yanına dönmek
cak boşanma süreci başladığında kadınzorunda kalıyorlar ki bu da çevreyle
lar, yapbozun parçalarını birleştirir gibi
kurulan bağımlılık ilişkisini artırıyor.
tüm yaşadıklarını gözden geçirirler. O
Medeni yasadaki “aile konutunun kadıyüzden boşanma ne kadar sancılı olurna tahsis edilmesi, tedbir nafakası bağsa olsun bu yüzleşmenin kadınlara iyi
lanması, 4320 sayılı yasa ile getirilen
geldiğini ve yeni bir hayat kurarken de
koruma tedbirleri” bu süreçte kadınların
güçlendiklerine inanıyorum.
mağduriyetini bir nebze de olsa azaltıBoşanma davası sonrasında ise kayor.
dınlar bu kez de bürokrasi ile boğuşmak
Boşanma sürecinde birdenbire kadızorunda kalıyor. Soyadının değişmesi
nın hayatı kamuya açık hale gelir. Artık
ile birlikte tüm kurumlarda gerekli değiyakın çevresi her türlü
şiklikleri yapmak
Kadınların
çoğu
eşlerinin
müdahaleyi yapabilehem maliyetli hem
ceği düşüncesindedir.
de zaman alıcı işkazançlarını ya da
50 yaşındaki bir mümalvarlıklarını bilmez. Bunu ler. Mesleki karivekkilim boşanma süyerini evlendikten
sorgulamak
açgözlülük
reci ile birlikte herkesonra yapan kasin kendisinden hesap
dınlar, boşandıkya da maddecilikle
sorduğunu bezginlikle
tan sonra evlilik
suçlanmakla
eş
değerdir
anlatıp, “Eskiden bir
öncesi soyadlarını
kişiye hesap veriyordum, şimdi onlarca
kullanmak istediklerinde ciddi anlamda
kişi var bu yaştan sonra gel bir de onlara
çevre kaybetme riski ile karşılaşıyor. Bir
laf anlat” deyişi; bir diğerinin birdenbire
de özel hayatının herkes tarafından bikızına herkesin nasıl da babalık yapmalinmesi var ki, bu hiç adil değil...
ya kalkıştığını “Benim kızımın babası
Boşanma süreci, elbette her zaman
var sadece biz boşanıyoruz” derken sebu kadar zorlu değil. Tüm bu süreçler
sindeki öfkesi hiçbirimize yabancı degeçtikten sonra kadınlar kendilerine
ğil.
yeni bir hayat kuruyor ve gördüğüm
Boşanma davası sürecinde ya da katüm vakaların ortak özelliği çok mutlu
rar sonrasında kadınların bazıları etraoldukları. Bir kadının “Eşim hoşlanmaz
fındaki kuşatmaya direnemeyerek eski
diye yıllardır resim yapmaktan nasıl
yaşamına dönebiliyor. Birden çok kez
vazgeçtiğimi halen anlamıyorum” diaçılan boşanma davalarının sayısıysa
yerek yaptığı resimleri gösterişindeki
hiç de az değil.
gurur, bir diğerinin “Yola çıkınca yolKadınlar genellikle, evlilik sürecinde
da kalınmıyormuş, bu kadar çok şeyin
yaşadıkları sorunlarla boşanmaya karar
üstesinden nasıl geldiğime halen inanaverdiklerinde yüzleşebiliyorlar. Bu kamıyorum” deyişindeki güven ve kendini
rar verilene kadar yaşananlar bir şekilde
yeniden keşfetme süreçleri ile “Ne iyi
inkâr ediliyor ya da bir bahane ile geçişyapmışım da boşanmışım” deyişleri ise
tirilerek durum idare ediliyor. Boşanma
hep ortak.
Sibel Senyücel

Yargıtay’dan
İnciler...
Sevgilisi olan kadına ceza!
İstanbul 2. Aile Mahkemesi de
aldatıldığı için boşanma davası açan
kadının aldatıldığının net olduğunu
belirterek çiftlerin boşanmasına ve
‘kusurlu’ erkeğin kadına tazminat
ödemesine hükmetti. Ancak kararı
temyiz eden koca, boşanma davası sürerken eşinin de bir başkasıyla
birlikte olduğunu belirtti. Yargıtay 2.
Hukuk Dairesi, ‘sadakat yükümlülüğü’ gerekçesiyle, boşanma davası
açtıktan sonra başka biriyle ilişkisi
olduğu ispatlanan davacı kadının
da eşit derecede kusurlu olduğu için
tazminat alamayacağına hükmetti.
Ayrılırken kocaya ev işi tazminatı!…
Yargıtay Hukuk Genel kurulu, ev
kadını eşinden boşanan bir erkeğin
tazminat talebini, “…Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. maddesinde
maddi tazminat talebi için kadın ve
erkek yönünden bir ayrım yapılmamıştır. Olayda, koca; kendi kusuruyla yol açmadığı boşanma yüzünden,
evlilik düzeni bozulmuş, en azından
evin bakımı, temizliği gibi kadının ev işlerine emeğiyle sağladığı
katkıdan yoksun kalmıştır... Çalışmayan kadının edinilmiş mallarda
katkı payı isteyebileceğini kabul
eden Türk Medeni Kanunu sisteminde, maddi tazminat ile sorumlu
tutulamayacağını önceden kabul
etmek imkansızdır. Kadının, ev kadını olması ve evlilik birliği içinde
gelirinin bulunmaması, tazminat sorumluluğunun esasıyla ilgili değil,
tazminatın kapsamını belirlemekle
ilgilidir. Bu bakımdan, maddi tazminatın koşulları oluşmuştur.” gerekçesiyle haklı buldu.
Erken boşanmak artık yasak
Yargıtay, boşanma davası açıldığı tarihte 1 yıllık evlilik süreleri
dolmayan çiftlerin boşanamayacağını hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nce, Türk Medeni
Kanunu’nun 166/3. maddesinde
“Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir
eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden
sarsılmış sayılır” hükmünün yer aldığı anımsatıldı.
feminist
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“Görünmeyen emek,
erkek yargıya karşı sesini yükselt!”
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“Kadının yemek, temizlik yapması ve çocukların bakımını üstlenmesi, mal edinimine
katkı sayılamaz” kararı veren Yargıtay, yerel mahkemenin boşanan kadının “evlilikte
edinilen mallardan katkı payı” alması kararını bozdu

S

Funda Ekin

istemin belkemiği, dokunulmaz
‘kutsal aile’nin, insanlık tarihiyle
birlikte ilerleyen iki kurumu ‘evlilik’ ve ‘boşanma’ söz konusu olunca,
“kim için ve nasıl adalet” tartışmasının
yapılması kaçınılmaz. Boşanma deyip
geçmeyin; ev işlerinden tutun çalışma
hayatına, gündelik hayattan tutun, paraya, çocukların bakımından paylaşımına,
nüfus kütük kayıtlarından, soyadımıza
kadar her şeyi değiştiren sonuçları var.
Boşanmanın tarihi eski, burada anlatmaya yerimiz dar. Şeriat Hukuku’nun
geçerli olduğu ve erkeklerin “Boş ol”
demesiyle boşanılan, kadınların ‘baba’
evinden ‘koca’ evine, “Bu evden gelinliğinle çıkar, ancak kefeninle girersin”
sözleriyle gönderildiği günlerden beri,
hikayelerinde iyileşmeler varsa da, yaşanan sorunların arkasındaki “erkek
egemen”, kadını evde yardımcı yapan
bakış açısının ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. O zamanlar erkek
nasıl sadece bir “Boş ol” sözüyle kadını
hiçbir şeysiz evden atabiliyorsa, bugün
de boşanma davalarındaki uygulamalar,
verilen kararlar ve zamanaşımı nedeniyle kadınları ve emeklerini yok sayarak
aynı şekilde kapı önüne koyabiliyor.
O günlerden bugünlere toplumsal
hayatta, Medeni Kanun’da ve ilgili tüm
yasalarda olumlu gelişmeler olmadı değil, ama bu uygulamada her şeyin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. Boşanmak isteyen kadının çarptığı
ilk duvar yine toplumsal hayat ve aile
baskısı oluyor, boşanma kararı verdikten sonra da yargılama süreci! Boşanma
davalarında sürecin uzunluğu bir yana,
yargılamanın tüm taraflarının bu hayatın
içinde aynı geleneksel rolleri öğrenerek
yetişmiş avukatlar, hâkimler, savcılar
olduğu düşünülecek olursa durumun neden parlak olmadığı da anlaşılabilir.
Boşanma davalarında nafaka, velayet, soyadı kullanım hakkı ve boşanmaya karar verilmesini ele alışta, erkek
egemen bakış açısından kaynaklı pek
çok sorun olsa da Aile Mahkemeleri’nin
kurulmasının, uzman mahkeme, psikolog ve sosyal inceleme raporları ile yar-
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gılamanın ilerlemesinin, bu başlıklardaki sorunları önemli ölçüde azalttığını,
buna karşın; yaklaşımların en sorunlu
olduğu konuların başında ev içi emeği
görmeyen ve yok sayan, ‘mal rejimleri
uygulaması’ olduğunu söyleyebiliriz.
01.01.2002’den itibaren yapılan değişiklikle bu tarihten sonraki evliliklerde, evlilik içinde edinilen mallarda
katılım sağlayan mal rejimleri uygulaması başlamıştır. Bu yasa geçerken
de 2002’den önce evlenmiş kadınların

emeğini ve haklarını ortadan kaldırması
ve kusura bağlanması itibariyle de çok
tartışıldı ama şimdi açılan davalarda verilen kararlarla daha da çok uğraşılması
gerekiyor. Öyle ki, bu kararlar yasadaki değişikliğin amacına aykırı. Örneğin
bir süre önce “Kadının yemek, temizlik
yapması ve çocukların bakımını üstlenmesi, mal edinimine katkı sayılamaz”
kararı veren Yargıtay, yerel mahkemenin boşanan kadının “evlilikte edinilen
mallardan katkı payı” alması kararını
bozdu.
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı açılan boşanma davasında, Ankara
5. Aile Mahkemesi, evlilik sürecinde
edindikleri mallardan katkı payı talebin-

de bulunan kadının bu talebini uygun
bulmuş ve evlilik sürecinde alınan ev
ile otomobilden kadına belli bir oranda
katkı payı verilmesine karar vermişken,
temyiz incelemesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Dinlenen tanıklar, davalı
kadının hediyelik eşya yapıp sattığını,
zaman zaman temizliğe gittiğini ifade etmişlerdir. Davacının davalıya ait
evin ve otomobilin edinilmesine katkıda bulunduğuna ilişkin bir beyan ya
da delil bulunmadığından, kadının ev
kadını olarak evin yemek, temizlik
gibi işlerini yapması ve çocukların
bakımını üstlenmiş olması, Türk
Medeni Kanununun 227. maddesi
anlamında katkı sayılmayacağından...” ev kadınlarının ev işleriyle
uğraşmalarının mal edimine katkı
sağlamayacağı sonucuna varmış ve
yerel mahkemenin kararının bozulmasına karar vermiştir. Başka bir
örnekte de, davacı kadın, kocasının
evlendikten sonra değiştiğini, kendisini dövdüğünü, istemediği halde
zorla cinsel ilişkiye girdiğini ve çok
cimri olduğunu öne sürerek boşanma davası açmış. Davalı eş ise master yaptığını, mühendis olduğunu
belirterek, “Karım temizlik yapmıyor. Ev işlerini aksatıyor. Çamaşırları yemek tenceresinde kaynatıyor.
Vücudunun bozulacağını gerekçe
gösterip çocuk yapmak istemiyor”
gerekçeleriyle karısının kusurlu
olduğu konusunda Yargıtay’ı ikna
etmiş bulunuyor. Yargıtay 2. Hukuk
Dairesi gerekçesinde “Ev temizliği yapmıyor ve ev işlerini aksatıyorsa, kadın
kusurludur” diyerek kararı bozdu. Böylece ev işlerinin kadının görevi olduğu,
yapılmamasının bir boşanma nedeni ve
kusur olduğu mahkeme kararıyla da tescillenmiş oldu!
Sonuçta yargı kararlarının, değişen
yasaların toplum tarafından içselleşmesinde önemli rol oynadığı düşünülecek
olursa, toplumsal hayatın erkek egemen
yapısının biçimlendirdiği kararları bizim tersine çevirmemiz gerekiyor; bunun için de mücadele etmemiz ve erkek
yargıya karşı sürekli sesimizi yükseltmemiz!
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Zina! Yeniden...
‘Resmi nikahlı’ kadını korumak adı altında ‘öteki kadınların’ tazminatlarla cezalandırmaya başlandığını görüyoruz. Kadınlar arasında nikahlı kadın-öteki kadın ayrımı yapan kararlar, ‘aldatılan’ kadınları da mağdurlaştırıyor
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Selin Nakıpoğlu

eçtiğimiz ay ilginç bir karardan
haberdar olduk. Bir kadın, eşiyle
cinsel ilişkiye giren kadına karşı
tazminat davası açmış ve mahkeme
davayı reddetmişti. Yargıtay evli
erkeklerle bu tür ilişki yaşayan kadınlar
tazminat ödemeli demiş, dosya tekrar
mahkemenin önüne gelmiş, mahkeme
“Tazminata yer yoktur” görüşünde
direnince dosya bu sefer de Hukuk
Genel Kurulu’na gitmiş ve Genel Kurul
da Yargıtay’ın görüşüne katılıyoruz
deyip son noktayı koymuş ve ‘mağdur’
olan evli kadınların tazminat
almasının yolunu açmıştı.
Kararı gazetelerden içim
sıkılarak okudum. Birincisi,
bu kararla oldukça tehlikeli bir
sürece girildiğini görüyordum.
İkincisi de, basının kullandığı
cinsiyetçi dil beni epey rahatsız
etmişti. Belirtmek gerekir ki,
bu karar biz feministleri şaşırttı
çünkü yasada zinayı suç olarak
düzenleyen maddeler, Anayasa
Mahkemesi’nin 1996, 1998
ve 1999 yıllarında verdiği
kararlarla
iptal
edilmişti.
Bizler, 2004’te Ceza Yasası’
nda yapılan değişiklikleri
yakinen takip etmiştik, zinanın
suç olmaktan çıkarılması
bir kazanımdı. Ancak bir
yandan da şaşırmadık, çünkü
biz feministler biliyorduk ki
yargı erkekti ve pek çok kere
kadın bedenini cendereye
almaya
çalışan
kararları
önümüze getirmişti. Basının
haberi verirken kullandığı eril dil ve
bu haberlerle oluşturulan kamuoyu da
oldukça rahatsız ediciydi. Bir haberde
konu olan bir kadın ise ve durum
özellikle kadın aleyhine ise, basın sanki
anlaşmış gibi cinsiyetçi kelimelerini
yastık altından çıkarıyor. Basından
bazı ‘inciler’: “‘Öteki kadın’ tazminat
ödemeli!”, “‘Zina yapan kadın’ tazminat
ödeyecek!”, “Zina yapan kadın yandı!”
Haberde ısrarla zina kelimesinin
kullanılması, zinanın yeniden Ceza
Yasası’ndaki suçlar arasında yerini
alması için oluşturulmaya çalışılan
bir altyapı hazırlığı mı sorusunu akla
getiriyor.
Yüksek
Mahkeme’nin,

‘kutsal’ aile birliği adına verdiği bu
kararı, okuyucusuna buram buram
cinsiyetçi bir dille veren basının,
erkek yargı ile yaptığı gizli ittifakının
meyvelerini habere yapılan yorumlarda
ve hukukçuların verdiği desteklerde
görüyoruz. Zira bu tip, zinayı yeniden
suç olarak karşımıza çıkaran kararlar ile
karşılaşmamız, devletin özgür tercihlere
dayalı olan ilişkilere müdahale etmesi,
devletin ve toplumun neredeyse kişilerin
yatak odasından çıkmaması hiç de
masumane hususlar değil, bilakis namus
cinayetleri olarak karşımıza çıkacak
vakaların tetikçisidir. Toplumun temeli

olan “Kutsal aileye zarar veren cezasına
katlanır” düşüncesi, zaten erkek egemen
düşünce sisteminde her daim tazeliğini
korurken; suç kapsamından çıkarılmış
olan zinanın, bu sefer tazminata
bürünmüş olarak karşımıza çıkarılmaya
çalışılması kabul edilemez. Üstelik
de kadınlar aleyhine oldukça ayrımcı
bir bakış açısı ile önümüze getirilmiş
bir şekilde. Oysa biz kadınlar, bu
topraklarda hukuki kazanımlarımızı
elde etmek için oldukça yoğun uğraşlar
verdiğimizi çok iyi biliyoruz. Eski Ceza
Yasası’nın kadının bir kere bir erkekle
birlikte olmasını zina sayarken, erkeğin
alenen karı koca hayatı yaşıyor olmasını

şart koştuğunu gayet iyi hatırlıyoruz.
Erkek yargının zinayı cezalandırma
güdüsü bir türlü sönmek bilmiyor.
Medeni Yasa’daki mevcut düzenlemede
zina boşanma sebebi olarak kabul
ediliyor. Ceza Yasası’nda zinanın suç
olarak kurgulanmasından vazgeçilse
de Medeni Yasa’daki düzenlemeye
dokunulmadı bile. Yazımı hazırladığım
günlerde gazetelerde yer bulan bir kararı
okuduk. Kararı aynen aktarıyorum:
“Davacı koca, eşinin aynı işyerinde
çalışan bir başka erkekle telefonla
görüştüğü, mesaj çektiği ve arabasına
bindiği gerekçesiyle dava açmıştır.
Dilekçesinde M.K. m.161’de
yer alan “Eşlerden biri zina
ederse, diğer eş boşanma
davası açabilir” hükmünü
anımsatan davacı eş, eşinden
nafaka, tazminat, ziynet ve
çeyiz eşyalarını istedi. Yerel
mahkeme, davacı kocanın
davasını kabul etti. Yargıtay
kadının aynı iş yerinde
çalışan başka bir erkekle
telefonla görüşmesinin, mesaj
göndermesinin ve bu kişinin
arabasına binmesinin zinaya
delalet davranışlar olmadığını
belirterek kararı bozdu. Ayrıca
kadın tarafından çeyiz olarak
getirilen eşyaların da davacı
kocaya verilmesinin doğru
olmadığına hükmetti.” Yerel
mahkemenin kararı bu cümleyi
tekraren yazdırıyor bana; erkek
yargının zinayı cezalandırma
güdüsü bir türlü sönmek
bilmiyor.
‘Resmi nikahlı’ kadını
korumak adı altında ‘öteki kadınların’
tazminatlarla cezalandırmaya başlandığını görüyoruz. Bu durum, erkek
çokeşliliğinin meclisten kahvehanelere
kadar her mecrada kabul gördüğü bir
toplumda elbette ki kadınlar aleyhine
bir gelişmedir. Kadınlar arasında nikahlı
kadın-öteki kadın ayrımı yapan kararlar,
‘aldatılan’ kadınları da mağdurlaştırarak
çemberin içinde onların da yerlerini
belirlemiştir. Erkek devlet, kişilerin
yatak odasından çıkmalıdır. Hukuki
düzenlemelerle bağdaşmayan, sadece
sistemli erkek egemenliğinin ekmeğine
yağ süren kararlara imza atılmasıyla
tehlikeli bir sürece girilmektedir.
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Boşanmanın güzelliği

DOSYA

Boşansak da sonrasında kurduğumuz ilişkiler evlilik formunu hatırlatıyorsa, gene bir
baskı oluşuyor insanın üstünde. Ama bir ilişkiyi bu formda kurmazsan, ilişki varken
de güzel oluyor hayat

L

Latife - Zahide

atife ve Zahide, aynı yaşlarda iki
kadın arkadaşız, benzer zamanlarda evlendik ve boşandık. Hep
evliliklerimizin ne kadar kötü olduğundan bahseder dururduk. Bir gün sohbet
ederken boşanmanın güzelliğini hiç konuşmadığımızı fark ettik. Oysa evliliklerimizin neden kötü olduğunu anlamaya
gerek yokmuş, önemli olan boşanmanın
getirdikleriymiş…
Z: Şimdi boşanmamış olsaydın burada
tatilde olabilir miydin Latife?
L: Hayıııırrrrrr. Hatta şimdi düşünüyordum; boşanınca neler oldu hayatımda
diye. Bir sürü şey öğrendim kendi başıma kalınca. Bankadan kredi çekip ikinci
el basit bir araba aldım ve çok kısa zamanda sürmeyi öğrendim; boşanmasaydım öğrenemezdim. Boşanmasaydım
haftasonları alışveriş yapıp yapmayacağıma, akşam eve geldiğimde yemek
yapıp yapmayacağıma, çamaşırların ne
zaman yıkanacağına ben karar veriyor
olmayacaktım. Ama beni en çok da eve
kaçta geleceğime kendim karar vermek
mutlu etmişti. Çünkü boşanmama neden olan şeylerden birincisi şu noktaya
gelmemdi; “Babam bile beni bu kadar
denetlemedi!” Daha da belirleyici olan
başka neden, kocamın sürekli benim
paramı da denetlemeye kalkmasıydı. O,
ikimizin parasıyla alınabilecek en güzel
arabayı almaya karar verme ve bunun
üzerinden benim parama el koyma yetkisini kendisinde görürdü. Boşanınca
başta yoksullaştım ama kendi paramı
nasıl harcayacağıma benim karar veriyor olmam çok mutlu etmişti beni.
Z: Ben de boşanınca yoksullaşmıştım.
Ama tam da bu nedenle zam görüşmeleri
yapılırken çok katı ve
kesin şekilde yüksek
bir zam istedim. “Ya
bu zammı yaparsınız
ya da ben giderim” demiştim ve yapmışlardı. Evli olsam maaşım bu kadar değerli
olmayacaktı, kendi emeğimizin karşılığı
ile ilişkimiz bile değişiyor boşanınca.
L: Evet ya, ben de tam aynı durumu
yaşamıştım, o yıl prim ödememişlerdi
bana. Ben de “Bu durumda önümüzdeki
yıl haftada üç gün çalışacağım” demiş-
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tim ve kabul etmişlerdi. Aslında yüksek
lisans yapabilmek için bunu yapmıştım,
evli olsam hayatta yapamazdım, araba
modellerinin sürekli yükselmesi gerekiyordu ya kocam için, daha az çalışmama
izin vermezdi...
Z: Boşanma süreci başta zor olsa da,
kendi hayatınla ilgili karar verebilmek
bizi çok güçlendiriyor. Ben evi paylaşma biçimimizden yorulmuştum, evle
ilgili en az söz sahibi olmaktan, beni
dinlememesinden yorulmuştum. Akşam
sürekli televizyon açık bir evde yaşamak
istemiyordum, evime kimin ne zaman
geleceğine karar verebilmek istiyordum.
Aslında ayrılma niyetim olmaksızın ayrı
bir eve taşınma niyetim vardı. Ancak
kocam “Ya başka ev ya ben!” deyince
ben “Başka ev, kendi evim!” dedim.
Çünkü kendi evim demek iradem, kararlarım, hayatım, tercihlerim demekti,
o ev itirazımdı. O ne evden ayrılmamı
istiyordu ne de durumu düzeltmek için
emek harcamayı. Âşık olduğumu bildiği için katlanacağımı düşünüyordu ama
ben kendi hayatımdan vazgeçmemeye
kararlıydım. Gerçekten âşıktım ayrılırken ve epey zorlandım başlarda ama
pişman değilim...

O, ne evden ayrılmamı
istiyordu ne de
durumu düzeltmek için
emek harcamayı. Âşık
olduğumu bildiği için
katlanacağımı sanıyordu
L: Ben de ayrılırken âşıktım kocama ve
bir sene boyunca da âşık kaldım, acının
çoğu da bundan kaynaklandı ama aşk da
olsa ben artık o formda bir ilişkide devam edemeyecektim. Benim üzerimde,
saatlerim, maaşım, teknik becerim üzerinde hak iddia eden bir kocayla bir gün
daha kalamayacaktım.
Z: Tuhaf olan, ilişkiyi baltalayan birçok
şeyi, ilişkiyi yaşarken fark ediyoruz ama
evli olunca bunları bir türlü anlatamıyoruz. Bu adamlar, bizler onların karıları
olduğumuz andan itibaren kendilerine
daha akıllı, daha güçlü bir pozisyon çizdiler kafalarında, ne anlatırsak anlatalım
dinlemediler. Oysa boşanınca ikisi de
kendilerine hayat kurmayı beceremedi
yıllardır, bizse gönlümüzdeki hayatlara

doğru ilerliyoruz, pek bir şey bildikleri
yokmuş yani.
L: Evet ya… Evliyken kadınlarla da iyi
vakit geçiremiyordum ben. O birden
hayatımdan çıkınca kadınlarla ilişki
kurmanın ne kadar güzel olduğunu tekrar hatırladım. Tatile gitmek, istediğin
zaman, istediklerinle gitmek, arkadaşlarınla gönlünce olmak... Hele araba
kullanmada ustalaşınca gece saat üçte
dörtte eve gidiyordum veya o saatlerde
dışarı çıkıp arkadaşlarıma gidiyordum,
müthiş bir özgürlüktü, istediğimle takılıyordum, istediğimle geziyordum, istediğim örgüte giriyor istediğimden çıkıyorum, kimseye hesap vermek zorunda
değildim... Bir sürü şey öğrendim hem
kendim hem hayatla ilgili...
Boşansak da sonrasında kurduğumuz
ilişkiler evlilik formunu hatırlatıyorsa,
gene bir baskı oluşuyor insanın üstünde.
Ama bir ilişkiyi bu formda kurmazsan,
ilişki varken de güzel oluyor hayat. Bir
ilişkin olsa da yine istediğinle tatile çık,
istediğinle yat, kendi hayatını yaşa şeklinde olmalı...
Ben aslında evlendiğim andan itibaren bir terslik olduğunun farkındaydım
ama şundan emin değildim, onsuz, hatta
annemsiz ve babamsız bir hayatı nasıl
çekip çevireceğime dair kendime güvenmiyordum. Güçlü olduğuma güvenmiyordum. Bunu keşfetmek, tek başına
ayaklarının üstünde durmak müthiş bir
histi: “Ben tek başıma yaptım, bunları
tek başıma yaptım.”
Z: Bu tam bir devrim, kişisel devrim!!!

DOSYA

Sibel Senyücel

Git ne olursun!

Çünkü erkekler, eğer bir başka çekim merkezi (yani bir başka
kadın) yoksa, sizi bırakmıyorlar. Bunun sevgiyle, aşkla, sadakatle ilgisi yok; bu bir statükodan vazgeçmeme takıntısı

B

bir kadın

ir ilişkinin içinde, özellikle kritik dönüm noktalarında kendini
tanımak, insanın kendisiyle ilgili yargılarında epey bir farklılaşmaya
yol açıyor. Mesela kendinizi cesur diye
biliyorsunuz, risk almaktan korkmadığınızı birçok kez deneyimlemiş olduğunuz için veriyorsunuz bu kararı; sonra
korkuyu fark ediyorsunuz kalbinizde.
Ya da bunca yaşamışlıktan sonra sevginin ne demek olduğunu bildiğinizi düşünüyorsunuz, iyi kötü tanımlarınız var
bunun gibi pek çok konuda. Ama bir bakıyorsunuz ki her şey bir anda altüst olmuş, tüm kavramlar, tüm tanımlar yerle
bir. Bütün bunların altından kalkıp, en
kötü karar, kararsızlıktan iyidir deyip,
yolları ayıralım diyorsunuz. Bunu dediğiniz anda, aslında içinizde birdenbire
bir köşe aydınlanıveriyor ve size doğru
bir şey yaptığınızı fısıldıyor. Balkondan
karşı tepelere doğru baktığınızda, sizi
sınırlayan ince uzun çubukları aşıp ufkunuzu genişlettiğinizi hissediyor, hayatın aslında ne kadar da geniş bir şey
olduğunu düşünüp seviniyorsunuz.
Ama sevinemiyorsunuz... Çünkü,
işte tam o noktada karar vermenin ve
bunu beyan etmenin, yolları ayırmaya
yetmediği çıkıyor ortaya. Çünkü, neredeyse bir ömrü birlikte geçirdiğiniz
adam, türlü çeşit mazeretle dikiliyor
karşınıza. Çocuklar için, kendiniz için,

iyi kötü kurulması gereken o ‘düzen’,
zaten bu dünyada yeterince zor ve bunu
hatırlatanların başında da o adam var.
Bilerek ya da bilmeyerek, dağılmışlıktan ya da hainlikten, tüm sorumluluklardan elini ayağını çekiyor. Dünya
başınıza devrilivermiş gibi hissederken,
kendinizi şunu düşünürken buluyorsunuz: Şiddet, ihanet, ağır maçoluk gibi
arkama bakmadan kaçmamı gerektiren
bir sorun yokken, acaba biraz gözümü,
biraz kulağımı kapatıp kalbimi de pek
dinlemesem yürütebilir miydim? Sonra bunu düşündüğünüz için kendinize
öfkeleniyor, bunu yaşatan herkese öfkeleniyor, bir av hayvanı gibi sağa sola
saldırıyorsunuz. Öfke dinmiyor, hayal
kırıklığı ve kederden başınızı alamıyorsunuz, çünkü çok insani bir ihtiyacı anlamıyor karşınızdaki. Ve bu basit,
yalın durum, akıl almaz bir karmaşaya
dönüşüp kördüğüm haline geliyor. Ne
kendinizi, ne karşınızdaki adamı, ne de
yaşadığınız tarihi tanıyamaz ve anlamlandıramaz hale geliyorsunuz.
Çünkü erkekler, eğer bir başka çekim merkezi (yani bir başka kadın) yoksa sizi bırakmıyorlar. Bunun sevgiyle,
aşkla, sadakatle ilgisi yok; bu bir statükodan vazgeçmeme takıntısı. Çünkü
onlar, var olan durumun -bu berbat bir
durum olsa da- hiç değişmeden akıp gitmesi karşısında değişim fikrine o kadar
dayanamıyorlar ki, bu tehlikeye karşı
her türlü mazeret ve tehdidi öne sürebi-

liyorlar. Çünkü korku içinde yaşıyorlar.
Çünkü korku, iktidardakilere mahsus;
çünkü statükonun devamı iktidarın işine
yarıyor; çünkü iktidarların hepsi kendi
içinde son derece ilkel savunma biçimlerine ve temelsiz argümanlara sahip;
çünkü iktidarlar, güçlü görünümlerinin
ardında güçsüz, güvensiz ve bu yüzden
de yüzleşmeye alabildiğine kapalı, sakil
yapılar aslında.
Bunları bilmek meseleyi çözüyor
mu? Bir zamanlar derdim ki, “Bilmek
anlamaktır ve anlarsan çözebilirsin.”
Şimdiyse, hiçbir konuda bu kadar emin
konuşamıyorum. Çünkü bilgi, masanın
üzerinde durup olan biteni açıklarken,
sen ‘olan biten’in yumruklarını yemeye
devam ediyorsun ve o sırada her zaman
hayranlık duyduğun bilgiyi değil, sadece çok uzaklara kaçıp gitmeyi, toz olup
uçmayı, her şeyden ve herkesten hiç
değilse üç-beş günlüğüne uzak kalmayı
şiddetle istiyorsun. Gözünü açtığında
ise her yer ve herkes aynı, oradasın, kalıp sağlam bir yerde ayaklarının üzerinde durmaktan başka çare yok. Her şeye
devam ediyorsun.
Karşındaki adam, bazen kedi gibi
sokulgan, bazen “görürsün hanyayı
konyayı” küstahlığında, bazen eski bir
şarkı gibi bakıyor gözünün içine, bazen
düşmanca, bazen çocuğu öne sürüyor
kalbini kanırtmak için, bazen uzak ve
süngüsü dik. Bir yandan da hem gitmiyor hem de gidemiyor. Kaskatı tutuculuğun yanı sıra, ekonomik sorun da
var çünkü. İşsizlik, ayrı bir ev açmanın
maliyeti aynı zamanda ‘gidememe’yi de
getiriyor. Bunca tarihi paylaştığın adamı sokağa atmış gibi olmak ağır geliyor;
hadi bir iş bulsun, toparlansın... Bildiğimiz kadınlık empatileri işte. Erkeklerin,
bizim hayatımızın, emeğimizin üzerinde yürürken hiç duymadıkları vicdan
ağırlıkları...
Bu ağırlık yetmiyormuş gibi, bir de
adamın ailesinin aldığı evde oturuyorsanız, üstüne mahcubiyet de ekleniyor.
Çünkü benim çocuklarımla kiraya çıkma şansım yok, maaşım kirayı kaldırmıyor. İşte o zaman, bunca dışında kalma
çabana rağmen, sistemin ‘mülkiyet’ temelinin değişmez klişesi gelip çörekleniyor beynine: Kimin evinden kimi
kovuyorsun?
Ah, keşke hayat; bir hayata, bir insana, bir işe, bir şehre arkamızı dönüp
gitmek istediğimizde sadece valizimizi
hazırlayıp çıkabileceğimiz kadar kolay olsaydı. Kim bilir, bütün insanların
başını sokacağı bir ev ve onu kimseye
muhtaç etmeyen makul bir geliri olsaydı, uzaktan ışıklarını gördüğümüz kaç
‘yuva’ dağılırdı...
feminist
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Boşanmaya dair tanıklıklar...
Bahar
Evlilikte 14 yılı geride bırakmıştık.
Aramızdaki uçurum gün geçtikçe
artmış, hiç iletişim kuramaz olmuştuk.
Ekonomik sıkıntılara aşağılık kompleksi de eklenince, evlendiğim erkek
iç dünyasına hapsolmuş ve çıkmaza
girdikçe içkiye ve yalana sarılmıştı.
Çünkü erkek her konuda kadından
üstün olmalıydı. Özellikle de ekonomik anlamda. Olumsuzlukları benimle
paylaşmayı gurur meselesi yaptığından
saklıyordu. Sakladığı durumlar daha
sonra evin elektriğinin kesilmesi ve
icracıların kapımıza dayanması ile daha
kötü bir biçimde ortaya çıkıyordu.
Oğlum 13 yaşında idi. Babasıyla
anlaşamadığımı
ve
ayrılmayı
düşündüğümü söylediğimde “Evet babam hatalı” demişti. Ben devlet memuru
olarak çalışıyordum. Oğlumun babası
ise hafta içi başka ilçede çalışıp, orada
kalıyordu. Haftada bir gün geliyordu.
Çıkmazlar, yalanlar ve sorunlar yumağı
içinde geleceğimizi düşünüyordum.
İnadına benim öneri ve isteklerimin tersini yapıyor ve “sen istediğin için tersini
yapıyorum” diyordu. Böyle durumlarda
içim öfke doluyordu. Konuşarak bir yere
varamadığımızda sinirden ağlıyordum.
İletişim kurmak için aynı evin içinde
olduğumuz halde ona mektup yazıp
okuması için bırakıyordum.
Değişen bir şey yoktu ve yaşamımız
daha da kötüye gidiyordu. Böyle bir
hayatı sürdüremezdim. Oğlumu daha
iyi yetiştirebilmek ve huzurlu bir yaşam
için ayrılma kararı aldım. Bunu ona
açtığımda şok oldu. Ayrılmamızı gerek-
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tiren bir durum olmadığını söyledi. Ona
göre hatalı bir yanı yoktu. Kararımın kesin olduğunu görünce kapıyı çarpıp çıkıp
gitti. Sonra tehditler başladı. Ayrılsam
da başkası ile evlenmememi, eğer evlenirsem o kişiyi ve beni öldüreceğini
söylüyordu. Uzun ve yıpratıcı bir altı ay
sonunda ayrıldık. Bu sürecin büyük bir
kısmına oğlum şahit olmuştu. Mahkeme
kararı ile ayrıldığımız günün akşamında
yürürken oğluma “Babanla ayrıldık,”
dedim. Oğlum ise biraz sustu ve “Ne zaman oldu?” diye sordu. Sonrasında içine
kapandı ve hareketleri hırçınlaşmaya
başladı. Yıllar sonra beni karşısına alıp,
ikimizin de hatalı olduğunu, ayrılık
kararını
kesinleşince
öğrendiğini,
onunla bu konuda konuşmadığımızı,
açıklama yapmadığımızı ve bu konuda
bizi affetmeyeceğini söyledi.
Onun annesi, babası ve kardeşleri
bu kararımı kabul etmediler. Biraz daha
sabretmediğim için beni suçladılar.
Tanıdıklarım ve arkadaşlarım ayrılma
kararımı duyunca “seni aldattı mı,
dövüyor muydu?” diye soruyorlar, ben
“hayır” deyince de “o zaman neden
ayrılıyorsun?” diyorlardı. Babamla
ilişkileri çok önceden bozulmuştu.
Konuşmuyorlardı. Ama ayrılacağımı
anneme ve babama açtığımda çok üzüldüler. Nasıl olur da onların ailesinde
boşanma yaşanırdı. Bu koşullarda bile
boşanmasam daha mutlu olacaklardı.
Sonradan benim kararımı kabul ettiler. Tayinimi ailemin bulunduğu
ilçeye aldırıp evi taşıdım. Oğlumla
birlikte zorlu bir yaşam mücadelesi
başladı. Onun ailesi ile kendi aileme ve
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etrafımdakilere bu durumu ve kararımın
gerekçelerini anlatıyordum. Sorular bitmek bilmiyordu. İş yerimdeki başkan,
“Dul bir kadının tek başına yaşaması
toplumumuzda ne kadar zor biliyor
musun?” dedi. Çünkü kendisi de öyle
düşünüyordu. Bazen baskılardan öyle
bunalıyordum ki, “aldığım gerçekten
doğru bir karar mıydı?” diye kendimi
sorgularken buluyordum. Bu zorlu
süreçte ablalarım ve kardeşlerim bana
destek oldular. Ayrılmanın üzerinden
bir buçuk yıl geçince etraf duruldu,
içim duruldu ve sakin bir yaşam başladı.
Kararımdan pişmanlık duymadım.
Bugün daha kararlı ve özgürüm.
Güler
Boşanma!: sakın boşanma, yoksa
sana dünyayı dar ederler. Bazı kadınlar
bin bir türlü sıkıntı, tehditle mücadele
ederek, sonunda boşanmayı başarıyorlar.
Bazı kadınlar hiçbir gelir veya henüz
gelir elde edeceği bir iş bulamamışken;
bakkaldan borç yazdırmak zorundaysa,
bakkalın tacizine maruz kalıyor. Bazıları
da, birkaç kuruş nafaka aldığı için kendini şanslı sayıyor.
Ama durumun öyle olmadığını
kendim yaşayarak öğrendim. Ben
de boşandığımda bir miktar nafaka
bağlanmıştı bana. Adliyede icra dairesinde nafaka dosyamı hazırlayan erkek
memur, cep telefonuma (kadının tüm
iletişim bilgileri dosyada oluyor, adres,
telefon...) kişisel sınırlarımı hiçe sayarak, senli benli hatta taciz eden mesajlar gönderdi. Öyle ya, boşanmış bir
kadına her şey revadır, çünkü kadını
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erkeğin mülkü gibi gören bir anlayış
var ortada. Sahipsiz bir mülke neden el
koymasın? Bir kez daha anladım ki, bu
toplumda kadınların özgürlük ve kişiliği
hep tehdit altında. Erkekler, “ey kadın,
boşanınca kurtulacağın mı sanıyorsun?
Biz hep her yerdeyiz, bu özgürlüğü sana
zehir edeceğiz.” diyorlar bize.
Koca bir değil ki! Ağabeyler, amcalar, dayılar, oğullar, patron, bakkal,
mahalleli, bunlar yetmiyormuş gibi, bir
de adliyedeki memur. Tüm boşanmış
kadınlar gibi özgürlüğünü yaşayamayan,
hepsi gibi bedel ödeyen.
Kadın dayanışmasını güçlendirelim.
Gözde
Ben toplumun şanslı kadınlarından
biriydim. Mesleğim vardı, çalışıyordum,
bir lokma ekmeğe muhtaç değildim.
“Boşanma, çocukların var, düzelir,
erkektir,” diyen bir ailemde yoktu. Gelgitler yaşayan ben ve eşimdi. Mantık
temelinde bitirmem gerektiğini biliyordum, karar alıyordum ama bitiremiyordum. Üç kez mahkemeden döndük.
“Medeni bir şekilde ayrılalım” diyordum, hiçbir şey talep etmiyordum ama
eşim kabul etmiyordu. “Beni sevdiğini,
evliliğimizin bitmesini istemediğini, her
şeyin düzeleceğini” söylüyordu. Ama her
şey sözde kalıyordu. Kendisi ortada yoktu. Eşim beni kandırıyor, oyalıyor, hep
bir kenarda can kurtaran olarak kalmamı
ve kendi hayatını evin dışında yaşamayı
istiyordu. Mantığımı kaybetmiştim. Ruh
sağlığım darmadağın olmuştu. İki kelimenin, bir damla gözyaşının ve toplumsal öğretilerin esiri olmuştum. Gemiyi
terkeden olmak istememiştim. Sabırla
her şeyin düzeleceğini umuyordum. Gerçeklerle yüzleşmem koskoca beş yılımı
aldı. İki çocukla bir daha evlilik yapma-

mam gerektiğini, ömrümü çocuklarıma
adamam gerektiğini düşünüyordum. 32
yaşında kadınlığım bitmişti; ben sadece
anneydim… Yalnızdım, eşim gitmişti ve
ekonomik olarak destek olmak bir yana,
çocuklarla ilgili hiçbir konuda destek
olmuyordu ve yalnızdım... Çalışmak
zorundaydım ama ruh sağlığımı,
neşemi, yaşama sevincimi yitirmiştim…
Çocuklarıma bir kap çorba yapacak
gücüm yoktu. Ağır bir depresyon geçiriyordum. İki yıl süren psikolojik tedavi
zayıf yanımı güçlendirmeme, aldığım
kararları uygulamama yardım etti. Bir
an önce bu oyunun, iki yüzlülüğün
psikolojin şiddetin bitmesini istiyordum, kendim ve çocuklarım için... Ve
başardım, dünyaya yeniden gelmiş
gibiydim… Onurumu ve kaybettiğim
özgüvenimi yeniden kazandım.
Canan
İlk evliliğimi üniversitenin ilk
yıllarında, siyasi ortamın kargaşası içinde,
durumu çok da irdelemeden yaptım.
Oğlumu kucağıma aldığımda daha 22
yaşında, üçüncü sınıf öğrencisiydim.
On yıl süren evliliğimi bitirip bütün olanı biteni değerlendirdiğimde
vardığım sonuç, her şeyin üzerinde
düşünülmeden, çocukça bir harala
gürele içinde geçtiği idi. Çalışıyordum,
yüksek lisansta öğrenciydim. Oğluma
ayıracak vaktim ve param yoktu. Her
türlü bakım sorumluluğumu aileme
yıkmıştım. Aslında oğlum benimle birlikte kardeşim gibi büyüdü. Yıllar sonra
aramızda açılan duygusal mesafenin
farkına vardığımda çok geç kalmıştım.
Vicdani yükümün altında hep ezildim.
Otuzlu yaşlarda ikinci evliliğimi
yaptım. Bu seferki aşk evliliğiydi.
İlk yıllarda çok mutluydum. Büt-

ün zorlukları birlikte atlatacağımıza
inanıyordum. Ama yaşadığımız hayat
çok zordu. Kendi işimizi yapalım
düşüncesiyle bulunduğumuz mevkileri
terk etmiştik. Ancak bilmediğimiz bir
alanda çabaladıkça batıyorduk. Bize olmaz diye düşündüğüm her şey, tek tek
başıma geliyordu. Maddi sıkıntılardan
bunalmış, etrafımızdaki yakınlarımızı
da bunaltmıştık. İcra memurları
kapımıza sık sık gelir olmuştu. Eşimin
ailesinde alkol problemi vardı. Eşim
başlangıçta az içki içiyordu, ancak
sıkıntılarla birlikte aldığı alkol miktarı
ve etrafa verdiği zarar geometrik olarak
arttı. Seve isteye doğurduğum kızım,
bu rezil ortamda büyüyordu. Ancak
evde olan biteni kimseyle paylaşmıyor,
herkesten saklıyordum. Ailem üzülecek
diye her şeyin üzerini örtüyor, sorunları
kendim çözmeye çalışıyordum. Bütün
bu sıkıntılarla uğraşırken bir de işimden
olmuştum. Güvencesiz, beş parasız, bir
yığın sorunun içinde, kucağımda küçük
bir çocukla ortada kalmıştım. İşin içinden nasıl çıkacağımı bulamıyordum.
Sağlıklı düşünemiyordum. İkinci defa
evliliği bitirmeyi kendi başarısızlığım
gibi algılıyor, sanki ben bir şeyleri düzeltebilirsem, tüm sorunlar birden ortadan kalkacakmış gibi düşünüyordum.
Bütün bu olumsuzluklara bir de aldatma
eklenmişti. İnkar ediyordu ama hissediyordum. Yardım almadan boğuştuğum
sorunlarım en sonunda beni hastanelik etti. Majör depresyon tanısıyla hastaneye kaldırılınca durumumu herkes
öğrendi. Bir ay hastanede kaldım. Bir
yıl süren bir ilaç tedavisi gördüm. Bu
arada her tür yardımı kabul ettim. Tekrar
işe girdim. Boşanma davasını açtım.
İlk celsede boşandık. Kızımla birlikte
yeniden hayata sarıldık.
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Boşanamama travması
ya da ev(lilik) içi tutsaklık
Bir ruh sağlığı çalışanı kadın hastasına doğrudan çözüm öneremese de seçenekleri gözden geçirmesine, değerlendirmesine yardım edebilir. Doğrudan çözüm önermek, “yuvanı bozma
devam et” ya da “mutlaka ayrıl, boşanmalısın” demek zaten
güçsüzleştirilmiş olan kadını yeniden güçsüzleştirmeye yarar

B

Sahra Daşdemir

oşanma ve ruhsal sorunlara
ilişkin olarak internette ya da
bilimsel yayınlar arasında gezindiğinizde değişmez bir biçimde boşanmanın yarattığı ruhsal sorunların
konu edildiğini görürsünüz. “Boşanma
sonrası depresyon”, “boşanma sonrası
kaygı bozuklukları”, “boşanmanın çocuklara etkileri”... Kimsenin “boşanamama” nedeniyle kadınların yaşadığı
ruhsal sıkıntılara kulak kabartmadığını
görmek dehşet verici. Çünkü ruh sağlığı
çalışanlarının, psikiyatri polikliniklerinin müdavimi olan hastaların büyük
çoğunluğu boşanamayan, “evlilik mahkumu” kadınlardır.
Ruhsal travma çok yinelediğimiz bir
kavram. Deprem, sel, yangın, savaş, işkence, tecavüz gibi travmatik olayların
yol açtığı ruhsal sıkıntılar bu kavramla
anlatılıyor. Bu anlatım insan eliyle oluşturulan travmatik olayların yani şiddet
içeren insan davranışlarının yol açtığı
ruhsal bozulmayı görünür kılması nedeniyle önemli. Kadınlar çocukluktan başlayarak maruz kaldıkları fiziksel, cinsel
şiddet, baskı ve tahakküm nedeniyle
yaşamları boyunca travma deneyimine
hep açık durumdalar. Bu deneyimlerin
ruhsal sonuçlarını belgelemek açısından
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
tanısı tarihsel bir önemdedir. Ancak kadınlar genellikle TSSB tanısı için gerekli görülen “travmatik bir olay” deneyiminden çok “travmatik bir yaşam”
sürmekteler. Yani dehşet verici, sarsıcı
ama tek ve sonuçlanmış “bir olay” değil travmatik olayların tekrarlandığı “bir
süreç” içindeler. Bir tür travmaya tutsaklık hali…
Bazı kadınlar neden ruh sağlığı hekimine geldiklerini anlatmakta bocalayarak söze başlarlar. İçinde bulundukları
durumun ruhsal bir tedavisi olmadığını
düşünür gibidirler. “Bana yardım edebileceğinizi sanmıyorum ama yine de buradayım” derler. Bu anlatım, yaşadıkları
36

feminist
politika

ruhsal sıkıntıların, bunalımların evdeki
durumla, evdeki adamla birebir ilgili
olduğunu sezmeleri-bilmeleri ile ilgili
olsa gerek. Mutsuzlukları, gerginlikleri,
uykusuzlukları “evdeki durum düzelmedikçe nasıl düzelebilir,” diye düşünürler.
Bazıları evdeki durum değişmedikçe iyi
hissedemeyeceklerini çok iyi bilir ama
duruma katlanabilmek, sabretmeye devam edebilmek için, sabırları taştığı
ama yapabilecek bir şey bulamadıkları,

bir çıkış göremedikleri, mutsuzluklarını, öfkelerini çocuklarına yansıtmak
istemedikleri için gelirler. “Ne olur doktor öfkemi yatıştır ki kocamın öfkesine,
aşağılamasına, şiddetine katlanabileyim.” Bazı ruh sağlığı çalışanları derler
ki “sorun sende değil kocanda, o gitmeli
hekime”. Ne yazık ki hiçbir karşılığı
olmayan bir sözdür bu, kadın bunu pek
çok kez önermiştir kocasına, reddedilmiştir ya da adama bunun önerilmesine
imkan yoktur gösterebileceği patlama
nedeniyle.
Bir ruh sağlığı çalışanı kadın hastasına doğrudan çözüm öneremese de
seçenekleri gözden geçirmesine, değerlendirmesine yardım edebilir. Doğrudan
çözüm önermek, örneğin dışarıdaki pek
çok kişinin yaptığı gibi “yuvanı bozma
devam et” ya da “mutlaka ayrıl, boşanmalısın” demek zaten güçsüzleştirilmiş
olan kadını yeniden güçsüzleştirmeye
yarar. Zaten iş “bu işleri bilir görünen”
birinin şöyle yap demesiyle içinden çıkılamayacak denli karmaşıktır.
Bazen gittiği ruh hekimi kadına “Bu

Serpil Odabaşı

Nasıl Feminist Oldum?
ruhsal sıkıntılar evde olan bitenle ilgili,
böyle durumlarda iki seçenek olabilir;
Ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin” der. Ancak hiçbiri
mümkün değildir. Özerklik ancak özgür
ve güvenli bir ortamda söz konusu olabilir. Evlilik tutsağı olan kadınların hayatları için seçim yapmalarını beklemek
ne denli gerçekçi? Bir tutsak nasıl seçim
yapabilir? Kadının yerine başka biri de
seçim yapamaz, yapmamalı; zaten hep
maruz kaldıkları bu değil mi, “sen bilemezsin, ben senin yerine seçerim”.
Kadınların kendi kaderlerini tayin hakkı
için mücadele etmeli.
Peki bu deveyi gütmek ya da gitmek
neden mümkün değil? Çünkü adam
kadının güçlenmesine yardımı olacak
hiçbir şeye izin vermez. Cezaevlerinde
mahkumlar nasıl yakınlarıyla ve toplumun geri kalanıyla görüşmekten alıkonuluyorsa kadının da ailesi, arkadaşları
ve başka insanlarla görüşmesi yasaklanır. İşkenceciler, gardiyanlar tutsaklarını
sadece yakınlarından değil, temel insani
gereksinimlerinden de yoksun bırakırlar.
Ev içinde de fiziksel koşullarda kısıtlamalar, yoksunluklar, sürekli gözetim altında tutma ve tahakküm iş başındadır.
Kadın absürd bir kurallar silsilesi ile
çevrelenmiştir, ihlal ise ağır bir şekilde

cezalandırılır. Kişiliğine yabancı ve insani olmayan yaşantılara zorlanır. Bazı
durumlar karşısında ne yaparsa yapsın
tuzağa düşürülür ve şiddetin devamı
ya da yeniden başlamasına maruz kalır.
Sussa tepki vermese “ne ruhsuz, ne ilgisiz kadınsın”, konuşsa tepki verse “ne
şirret, ne haddini bilmez karısın” oluverir. Bazen kadın bir şekilde kaçmayı
başarırsa öldüresiye döven, iffetsizlikle
suçlayan, aşağılayan koca boşanma karşısında af dileyen, değişme sözü veren
şefkatli bir aşığa dönüşüverir. Araya giren eş-dost, aile ya da polisin “ailenin
korunması kanunu” babındaki çabaları
“seven erkek kıskanır” zırvaları ile kadının direnci kırılır. Tıpkı işkencede iyi
polis-kötü polis oyunu ile yapılageldiği gibi... Çünkü insan güvenmek ister,
umut etmek ister...
Ortada cezaevlerindeki gibi “yüksek
güvenlik” önlemleri, demir kapılar, kalın, yüksek duvarlar, silahlı nöbetçiler,
kelepçeler olmasa da fiziksel ve cinsel
şiddet, şiddet tehdidi, ekonomik, toplumsal ve hukuksal baskı ve kelepçeler
kadını tutsak eder. Gideceği başka yer
yoktur, gidecek olsa aç kalabilir, taciz
ve saldırıya uğrayabilir ve hatta ölebilir. Cezaevlerinde hiç değilse tutuklu olduğunuzun adı konulur, oysa ev içinde

tutsaklığınızın ne adı vardır, ne de cezaevinin kapısı. Görünmeyen zincirler,
görünmeyen duvarlar kadını tutsak eder.
Bu tutsaklık sadece kadının fiziksel yaşamını kısıtlamaz, iç dünyasını da işgal
eder ve teslim alır. Uzun yıllar cezaevinde kalmış birinin hiç ihtiyaç duymadığı
için kapı koluna uzanıp dışarı çıkmaya
yönelemeyişi gibi ev içi şiddetin tutsağı
olan kadın da giderek yaşadığı eziyetten kurtulma, özgürleşme isteğini kendi
iç dünyasında bulamamaya başlar. Kölenin efendiden kurtulmaya yaklaştığı
noktada olduğu gibi kadın daha önce
kendi dışında olan “efendi”yi bundan
böyle kendi içinde bulur ve artık özgürleşmesinin önündeki engel sadece koca
değil kendisi de olmaya başlar.
Kadının tutsaklık sürecini kavrayamayan bir bakış açısı neden bu cendereden çıkmadığını, neden bu adamı
bırakmadığını anlamakta zorlanabilir,
kadını basiretsiz olmakla suçlayabilir,
kızgınlık duyabilir. Aslında bu kızgınlık
biçare kadının hali karşısında duyulan
çaresizlik ve utancı itiraf etmemekten
başka bir şey değildir.
Ruh hekimi kendisinden yardım isteyen kadınlara doğrudan söyleyemez
ama içinden haykırmak ister: Tek yol
boşanma!

Evlenmemeyi başardım

Büyürken herkes bana “erkeklerden uzak dur, adını çıkarırlar, elinin karasını alnına sürerler” demişti. Hem “evlenmelisin” diyorlar, hem de erkeklerle arkadaşlık
etmeyi ahlaksızlık ve ayıp sayıyorlardı

H

Hasbiye Günaçtı

er kız bebek gibi dünyaya geldiğimde, “bir kızınız oldu, büyüyecek gelin olacak kendi gibi
bebek yapacak” zıtcinselist kültürü
kulağıma fısıldamışlardı. “Akça pakça
güzel bebek büyü, büyü de seni kocaya
satalım.” Kundaklara sarılırken, agularken bile özgür olmadığımı kadına biçileni yaşamaya zorlandığımı, nereden
bilirdim ki...
Babam, keyifle oynayan kardeşimi
kast ederek annemi uyarmış: “Bu kız
elin evinde ne yapacak?” Yemyeşil vadinin koynundaki yalnız evimizin en
kötü odasının tahta kepenkli penceresinde cam yoktu, oklava şeklinde tahta
çitler vardı. Çakıyla o yuvarlak çitleri
çentmişiz. Gurbetten gelen babam anneme “bu ne!” dedi. “Bu ne, kızlar büyük olsa idi görürlerdi belalarını.” Anlayamadım, büyük olunca pencere kolunu
bıçakla çentmenin ne tür bela getireceğini. Sanki küçükken çevremizdeki

erkeklerin ellemelerinden, potansiyel
ahlaksızlık objesi gibi göstermelerinden
kaçmamız mümkünmüş gibi. Büyürken
de hep suçlanacak, evdeki şiddetin esas
kaynağı diye gösterilen sokağa çıkınca
da erkeklerin hatalarının hep bize yüklendiğini görecektik.
Bir kadın anneme kızıp “evdeki kalıklarına baksın” dediğinde, ben 14’tüm,
kardeşim de 12. Evdeki kalıklardan biri
olmama rağmen, kalık nedir bilmiyordum.
Yatılı lise sınavlarını kazanmıştım,
babam “seni alan amına godumun oğlu
baksın, okuyup ne yapacaksın” diyordu.
Sövdüğü hayali kişinin oğlunun bakacağından emindi. Abim “balkondan bakma, erkekler sana göz kırpar” diyordu.
Niye göz kırpan erkekler değil de ben
temiz havadan mahrum bırakılıyordum,
soramazdım.
Köyde “okuyan” kızlardandım. Okumanın inanılmaz artıları vardı. Kadınlar
sırtıma şaplak vurup “bakalım kimin başını yakacaksın” derken, abime de “bu

kızlar senin başını belaya sokar” diyorlardı.
Yakmak, belaya sokmak, amına gonan bir erkeğin baktığı biri olmak, kalık
olmak, elin evine gitmek... Bunları ben
mi yapacaktım, nasıl yani?
Evlenmek istemiyordum. Emsallerimden evlilik teklifleri alıyordum. Hafeminist
politika
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KADINLIK HALLERİ
yır deyince, hemen “başka biri mi var?”
(biri olmasına imkan varmış gibi) denirdi. “Bir kusurun mu var” (evlenince kusur musur kalmıyor), evde kalıp ailene
yük mü olacaksın? (Bütün evin, bağın
bahçenin, tavuğun köpeğin işini yaptığın halde, yüksün...).
O günlerde kimseye “yük” olmamaya karar verdim. Ama bir kadının kararını hayata geçirme şansı, takdir edersiniz
ki, neredeyse sıfırdır. Bu şans erkeklere
hemen verilir. Kadının şansı doğduğu
andan itibaren engellenir.
Şimdi köyde eviyle evli, beş çocuklu bir kadın değilsem kaçıp yatılı okula
ulaşmama borçluyum.
Her kadına erkekleri sevmesi dayatılan bir dünyaya doğmuştum. Evlenmem
için her türlü tuzak ve zorla donatılmış

bir sistemin içinde debelenirken başka
bir dünya olduğunu da bilmiyordum.
Akıllı olmasaymışım, kolay evlenirmişim. Kadınları gözü açılmadan evlendirmek lazımmış. Çok biliyormuşum,
biraz hanım hanımcık olsaymışım alıcılarım çok olurmuş.
Baskılarından kurtulmak için hiç değilse evlenip boşanmamız, dul kalmamız isteniyordu. Bunun, hiç evlenmemekten daha iyi olduğu söyleniyordu.
(Yalancılar.)
Bütün arkadaşlarımın, aptal, eğitimli, eğitimsiz, anlayışlı, anlayışsız, ama
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Etiketlendirilmelere, takılan
kulplara, bekar kalmamın
benim hatam olduğunu
söyleyenlere rağmen
evlenmemeyi başardım.
Nikahta keramet var
diyenlere inanmadım
“erkek” sevgilileri olduğu halde, ben
erkekleri, “kadınları aşağılıyorlar, çok
anlayışsızlar, hemen yatmak istiyorlar,
sadece kendilerini düşünüyorlar” gibi
nedenlerle reddediyordum. Kaldı ki, büyürken herkes bana “erkeklerden uzak
dur, adını çıkarırlar, elinin karasını alnına sürerler” demişti. Hem “evlenmelisin” diyorlar, hem de erkeklerle arkadaşlık etmeyi ahlaksızlık
ve ayıp sayıyorlardı.
Sevdiğim kıymetli erkek arkadaşlarım vardı.
Tanışıyor, mektuplaşıyor,
karşılaşıyordum, ama hiçbirine yakınlık duymuyordum. Hiç beklemediğim
bir anda bir kadına aşık
olunca, erkeklere aşık
olamayacağımı anladım.
Üzerimde baskı kurduklarından, anlayışsız vs.
olduklarından değil, erkeklerden hoşlanmadığım
için onlara aşık olamadığımı da böylece anlayacaktım.
“Evlenmenin en iyi
zamanı 24 yaş” diyorlardı, ben 25’ime gelmiştim.
Yine de evlenesim yoktu.
Kızkurusu olma yolunda
ilerliyordum. Bazı armutlar “yazık, bu bedenini
toprağa mı götüreceksin”
diyorlardı. Kuru ya da ıslak bedenim bana ait değil
miydi... İstediğim yere
götüremez miydim?
Aileden şekilsel olarak
uzaklığım da şansımdır. Ancak okumak,
üniversiteyi bitirmek aile baskısından
kurtulmaya yetmez ki. Sistem kadınları
bir erkeğin hakimiyetine tüm gücüyle
iterken, direnmek kolay olmuyor.
Evlenmemek suçmuş gibi, “hayır!”
dediğimiz her yerde, “doğru düzgün bir
bok olsan evlenirdin, çok biliyorsun,
seni hiçbir erkek idare edemez” uyarısı
gelir. Bir idareciye ihtiyacım yok, gölge
etmesinler yeter.
Bazen fikrimi söylesem, “seninle
kocan nasıl baş ediyor, Allah ona sabır
versin” deniyordu. (Nikah cüzdanımı

gördü sanki.) Hayatta birey, kişi, tekil
şahıs olarak var olamıyordum.
Etiketlendirilmelere, takılan kulplara, bekar kalmamın benim hatam olduğunu söyleyenlere rağmen evlenmemeyi başardım. Nikahta keramet var diyenlere inanmadım.
Buzdolabı tamircisinin “telefonu eşine ver” diyerek, beni yok saymasından,
sistemin kadını erkeğin hakimiyetinde
olmaya zorlamasından bıktım.
“Kocan nerede, kaç çocuğun var?”
gibi peşin sorulardan da bıktım. Evli
olduğumu nerden çıkarıyorsun, standart
fikirli gafil!
Doğru erkeği ararken 35’ime gelmiştim. Doğru erkek yok, sadece erkek
vardı ve erkek cinsine ilgi duymadığımı
kabul ettim. Erkeklere duygusal /cinsel
yakınlık duymadığım için “o anlamda”
hep uzak durdum.
“Evlenmediğin için mi böylesin?”
diyene, “böyle olduğum için evlenmedim” dedim. İlgi duysaydım evlenir
miydim? Duygularım kimin umurunda ki. Evlenmem için erkeğin bana ilgi
duyması yetermiş. Baskılar had safhada
iken, evliliğin kurtuluş olmadığını bilmediğimden, “evlensem mi?” dediğim
anlar olurdu. Arkanızdan gelen güruh
sizi uçuruma yönlendirir, bilemezsiniz.
Bir meslek sahibi olamasaydım, baskılardan kaçamayabilirdim. Kimbilir
birçok zıtcinsel ve eşcinsel kadın gibi
evlenmek zorunda bırakılırdım.
Evliliğe, erkek sevmediğim için en
çok “hayır!” diyordum ama beni yaşamdan koparacak bir kurum olduğu için bir
o kadar daha uzak durmam gerektiğini
tam olarak düşünemiyordum. Eşcinsel
kadınların sevdikleriyle birlikte yaşama
koşulları yok. Birlikte olmak için illa
bir tören, bir onaylanma şart gibiydi.
Zıtcinsel sistemin dayattığı evliliği üretmeyi istemiyordum. Adını değiştirerek
aşabiliriz sandım.
Buna“Bağlılık Töreni” dedik. 55
kadar eşcinsel/zıtcinsel dostlarımızla
Lambda’da tören yaptık. “Nerde tören
varsa orada içerik yoktur” sözünü unutmuştum. Lezbiyen görünmezliğine ket
vurmak istiyordum. Oysa adı “bağlılık
töreni” de olsa, aynı cins de olsak, dayatılan hayatı üretmek zorunda kalmak
beni boğuyordu. Fanusa kapatılmış gibiydim. “Birine aitmişim” hissiyatı bana
göre değildi. Dayatılan her kurum gibi,
bağlılık, bağımlılığa; sevgi, sevgisizliğe
dönüşmek üzereyken, kendimden kaçtım..
Şimdi, evlenmemiş olmaktan, doğduğum andan itibaren bana dayatılan
her şeye rağmen ev_lilik_siz birey olmaktan ötürü çok mutluyum.

Boş anlardı evlilik; boşandık!
Boşandığıma çok memnunum, kesinlikle hayatımın en isabetli kararı. Çocuk var diye toplumun bakışı, sınıfsal olarak düşecekmişim hiç dert etmedim

H

Candan Yıldız

ale, Serap, Şirin, Diyar Berna
bir araya geldik boşanma süreçlerimizi konuştuk. Hepimizin
isleri sınıfsal konumları, hayata bakışları çok benzer olmasa da boşanma süreci ve sonrasında çok benzer duyguları
deneyimleri yaşadığımızı fark ettik. Bir
de fark ettik ki boşanma üzerine konurken aslında daha çok evlilik üzerine
konuşuyoruz. Belli ki biz feministlerin
evlilik kurumunu konuşmaya hâlâ çok
ihtiyacımız var.
Hale: Bizim evliliğimiz 5 yıl sürdü.
Evlendiğimde 20 yaşındaydım. Aslında,
ilk yıl anladım olmayacağını ama hamile kalmıştım. Kürtaj olmak istedim
ama kürtajı cinayet olarak görüyordu ve
aldırmadık. Çocuğumla beraber büyüdüm. Hem çocuk değiştirir evine bağlar
hatta arkadaşlarından kopartır diye de
düşünmüştüm. Arkadaşları en büyük
sorunumuzdu çünkü. Diyelim çocuğu
doktora götürmem gerekiyor, arabayla
bırakır mısın diyorum “Ben bir Bülent’e
sorayım da, bizim bir planımız yoksa
götürürüm” diyor. Boşandığıma çok
memnunum, kesinlikle hayatımın en
isabetli kararı. Çocuk var diye toplumun
bakışı, sınıfsal olarak düşecekmişim hiç
dert etmedim. Hatta “İyi ki çocuğum olmuş” dedim. Aslında tek başına çocuk
büyütmek zor tabii. Ama çocuk küçük
yaşta bu olayı kabullendiği için arkadaş
gibiyiz, konuşuyoruz her şeyi. Hiçbir
şeyi örtmüyoruz.

Ben bana biriyle yaşamayı
değil de yalnız yaşamayı
öğretmelerini daha çok
isterdim biliyor musun?
Yani o daha zor bir şey, çok
güzel, çok özgürleştirici, çok
mutluyum ama öğrenmek
çok zaman alıyor
Çok farklı şeyler yaşattı boşanma
sürecinde. Etrafımda bulunan kadınlar bana ulaştılar, “Çocuğunuz var bir
şekilde birleşseniz” demek için. Yok,
efendim, içip içip beni sayıklıyormuş,
diyormuş ki: “Hale niye böyle yaptı,
ben kumar mı oynuyorum, karımı mı

Sibel Senyücel

dövüyorum, ben boşanacak adam mıyım, yediğin önünde yemediğin arkanda
babanın evinde bunları görmüş müydün
kızım?” Bu üslupta falan…
Serap: Onlar hiçbir zaman boşanacak adam değiller!
Hale- Kayınvalidem “Habire kot giyiyorsun, pantolon giyiyorsun, tayyör
giysene” diyor. İlk defa o zaman öğrendim tayyörün ne olduğunu. Bütün bu
sıkıntılarımı babama anlattım. Babam
diyor ki “Evliliği gözümde çok abartma.
Herkes çok mu mutlu zannediyorsun?
Tak takıştır sür sürüştür o gün senin bugün benim, arabayı da bir şekilde al gez
toz.”
Onun dışında etrafımdakilerden çok
sıkıntı yaşamadım. Komşularım filan
“Olabilir, tabi ki çalışıyorsun, en iyisini yaptın” dediler. Ama akraba düğünlerinde bazı sıkıntılar yaşadım. Mesela
en basitinden yemek falan durumları
oluyor, halam “Senin çocukların yok,
kocan yok hadi bulaşıklara yardım et”
diyor.
Şirin- Benim evli arkadaşlarımın bakışları değişmişti. Evliler evlilerle geziyor ya.

Hale- Bir de mesela çevremdekiler
giysilerime daha fazla karışmaya başladılar. “Bu biraz parlak olmamış mı, bu
etek kısa değil mi? Pantolonu giymişsin
ama ört poponu…” Bunu da bana hep
böyle ailenin yaşlıları söylüyordu. Onlarla da zamanla kestim diyalogu. Hiç
kimse vazgeçilmez değil.
Hale: Benim oğlum sekizinci sınıfa
gidiyor. Okulda çocukları gruplaştırdıklarını fark ettim. Mesela veli toplantılarında falan ters olan birçok şey var. Hep
iki üç kişi konuşuyoruz, tuvalet kötü
kokuyor bilmem ne diyorum. Sandılar
ki ben kendimi göstermeye çalışıyorum.
Sonra ben biraz kestim bu hallerimi, sıkıntı varsa orada değil gidip bizzat müdürle görüşmek gibi kendimce çözüm
buldum.
Şirin: Ama sen boşanmamış olsan
da söyleyeceksin bunları, yine ona mı
bağlıyorlar?
Hale: Bir veli listesi gezdi elden ele.
O listede kimin boşanmış olduğu görülüyor. Ayrımcılık yapıldığını hissettim.
Şirin: Ama çok da yaygın değil mi
artık boşanmak?
Hale: Yaygın ama o çocuklar saldırfeminist
politika
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gan oluyor, uyumsuz oluyor gibi belli
şeyler var.
Serap: Sonra fatura hemen ona kesiliyor. Ben de yaşadım aynı şeyleri.
Benim kızım her zaman asiydi ama tabi
onlar bunu bilmiyor. Hemen boşanmaya
bağlıyorlar.
Hale: Eski eşim durumu iyi olduğu
halde nafaka ödemiyor şimdi de. Çocuğu ben aldım diye sanki suçlu gibi cezalandırıyor beni. Her ay mesai saatinde koştur koştur icraya gidiyorum, bir
sonraki ayın icrasını hazırlattırıyorum.
Dünya kadar kuyruk beklemek zorunda
kalıyorsun. Diyelim, on milyona yirmi
milyona nafakaya talim olan insanlarla beraber kuyrukta beklemek zorunda kaldım. O kadar
çok şey yaşadım ki; son dört
buçuk yıldır oralarda, erkek memurların tacizleri filan. Ben dedim ki “Bak insan gibi bir hesap
aç oraya yatır parayı.” Ama yok,
sırf ben sürüneyim diye yapmıyor. Benden boşandın, cezanı
çekeceksin işte, her türlü çekeceksin. “O çocuğun da vebalini aldın” dedi bana. “O çocuğu
babasız büyütmenin sonucunu
göreceksin!” Niye sen öldün mü
ki? Hayattasın. Ne alakası var?
Çocuğunla sen yine ilgilen, baba
ol.
Serap: Senden boşanınca
çocuklarından da boşanmış oluyor ya!
Berna: Benimki ısrarla bu
konuda nafaka davası açmayın
diye çocuklarla haber gönderiyor. Meğerse maaşında icra
olanlar açık öğretim sınavlarına
gidemiyormuş. Bugüne kadar
sadece üç-dört defa verdi, o da
çocukların zorlamasıyla. Ama
yasal yolları öğrenip, başvuracağım. Vermeyecek, belli oldu
artık. İki yıl oldu işte. Çocuklarımı düşünüyorum en çok.
Şirin: Çocuklarını değil kendini de
düşün. Ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra
ev aldı, araba aldı, ben varken nerelerdeydi onlar? Düşündükçe sinirleniyorum.
Diyar: Ben mesela travmatik bir
şeyler yaşamıştım. Bu boşandığın adamı
hala sevip sevmemekle ilgili değil. Ama
ayrılmanın yarattığı kendini tanımlama
durumu farklılaşıyor. Tabi ki herkes beni
“bilmem kimin eşi” diye tanımlamıyordu. Sanki artık temiz sayfa açıyorsun ve
kendini yeniden tanımlamaya çalışıyorsun, öyle hissetmiştim.
Hale: İspatlama gibi?
Diyar: İspatlama değil aslında da.
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O yaşadığım sıkıntının nedenini uzun
süre çözmeye çalıştım. Yani düşünüyorum ben o adamı sevmiyorum artık.
Birlikte de yaşamak istemiyorum ama
niye bu kadar burukluk, boşluk hissi
yaşıyorum? O insanla çok yakın olmaktan kaynaklanan bir şey herhalde, iç içe
geçiyorsun bir sürü noktada. O yakınlığı yitirmek acıtıyor canını insanın belki
de. Ayrılığın getirdiği yeni biçimlenme
de zor geliyor sanırım.
Hale- O yakınlık hissini ben hiç yaşamadım. Çünkü ben evliliği yaşarken
uzun süre önce boşanmaya karar vermiştim. Sadece toplumsal süreç, akraba

diye de düşünüyorlar.
Şirin- Öyle, bir de bekâr kadın başıma bela olur, evlenmek ister falan diye
düşünülüyor.
Berna- Ben ayrılalı bir buçuk yıl kadar oldu annemle babamla eve çıktığım
için “İyi yaptı ailesiyle çıktı” dediler.
Ayrıca “Erkek gibi her şeyin altından
kalktı, bravo” dediler. Şimdilik dul kadın olmakla ilgili çok sorun yaşamadım
ama kendi içimde de önce çok dikkat
etmem gerektiğini düşündüm. Çünkü
mesela boşandığımın ertesi günü bütün
olaylarımızı bilen bir kadın tanıdığım
“Kimseye sorunların olduğu için boşandığını söyleme, iyi bir şey olaydı kocası boşamazdı derler, bundan sonra giydiğine, tavrına, yürüyüşüne, her şeyine çok dikkat
etmen gerek” diye uyarmıştı.
Şirin- Geçen gün kredi çekeceğim bir bankanın formunu
dolduruyorum “evli, bekâr, boşanmış” seçeneği vardı. Acayip
sinir oldum, bekârı işaretledim.
Diyar- Ayrılığın ilk dönemlerinde herkes soruyordu, tek tek
anlatmak çok sıkıcıydı, rahatsız
ediciydi. Onun dışında boşanmaktan ziyade bazen yalnız kadın olmak biraz sıkıntı veriyor
açıkçası. Toplumsal olarak sanki
çiftlerden kurulu bir dünya var,
biraz tehdit olarak da görülüyorsun galiba, hem evliler için hem
çiftler için herkes için. Nasıl diyeyim her şeyi yapabilir her an
birini ayartabilir, bunu çok net
hissettiğim somut şeyler söyleyemem ama içten içe hissettiğimi de biliyorum.
Şirin- Yani bir kadın yalnız
başına yaşayabilir diye kötü
örnek oluşturuyorsun. Hem evliliği sürdürme eğiliminde olan
Serpil Odabaşı
hem de evliliğe başkaldırma
potansiyeli olan kişiler için kötü
çevremdeki tutumlar ve şu ‘statü kaybı’,
örnek oluyorsun.
onlar çok sinirimi bozuyor. Evlilerin
Serap- Benim erkek kardeşim bunu
evlilerle, bekârların bekârlarla görüşkabullenmekte çok zorlandı. Uzunca bir
me kuralı. Evli arkadaşlarımın çoğunu
süre sakladı, “Ablan boşanmış” diyenekarte ettim; çünkü sıkıntı verici imalar
lere “Yanlış biliyorsunuz” diyordu. Ben
olabiliyordu. Biraz kendinize bakarde ona takılıyordum “Yahu niye söylesanız “oo arıyor mu acaba?” deniliyor.
miyorsun kısmetlerime engel oluyorEvli erkeklerin gözdesi durumunda da
sun” diye.
olabiliyorsunuz, biraz şık, hani böyle
Şirin- Ayrıldığımız sene bir eve tailk defa giydiğin bir şey “Dur bi şansımı
şındım, ev doğalgazlı kışın yakıt çok
deneyeyim” diyenler oluyor.
artıyor, kiradan fazla yakıt geldi. YılDiyar-Şöyle de düşünüyor belli ki,
lardır bu meseleler üzerine okuyoruz,
bekâr bir kadın olsan onun yaklaşmasıntartışıyoruz ama onu böyle yaşayarak
dan başka bir mana çıkartabilirsin. Ama
hissetmek başka bir şeymiş. Böyle desen de o yoldan geçmişsin, erkek bulvam ederse ben nasıl yapacağım dedim,
man da zor. Yani sen “defolusun” o da
çünkü üç ay falan yüksek ödüyorum.
evli defolu. İki defolu bir araya gelebilir
Yani zorla evlen diyorlar ya da zorla bir

ev arkadaşın olsun, zorla ailenle yaşa,
yalnız yaşayamazsın, hele çocuk olunca bu durum çok daha zor olmuştur diye
tahmin ediyorum.
Diyar- Bir de ben daha önce boşanmanın çok daha kolay bir şey olduğunu sanıyordum. Etrafımdaki bir sürü
arkadaşımın kötü gittiği halde neden
evliliklerini sürdürdüklerini anlamakta zorlanırdım. Boşandığıma ben de
çok memnunum ama o süreç hakikaten zordu. Mahkemede hissettiklerim
ayrı, mahkeme sonrası ayrı. Yani böyle
bir içinin çekilmesi durumu, çok kolay
bir şey değilmiş, gerçekten zor. Mesela
şimdi boşanma sürecinde olan arkadaşlarıma daha anlayışlı olabiliyorum ya da
onların nasıl bir şeyler yaşayabileceklerini tahmin edip daha iyi destek olabiliyorum.
Serap- Mahkemede beni en çok acıtan şu olmuştu: İlk dava bizimkiydi on
dakikada bitti. Yani insan onca yıl, bir
ömür, on dakikada bitmesi, her şey ne
kadar yalanmış dedirtiyor. Sanki bir
rüyadan uyanmışsın. Mahkeme salonu
çok uzak, o kapıya kadar gelmiş olmak,
birilerinin seni çağırması, sonra hiç tanımadığın bir insanın önünde ayrı ayrı
durmak, bütün bunları hiç düşünmeden
boşanma işlemlerini başlatıyorsun ya,
işte orası her şeyin bittiği yer. Sonra
çıkınca kısa bir vedalaşma oldu falan
filan, sanki bir film çevriliyor ve fonda
müzik eksik, fon müziği nerede falan
diyorum. Mahkemeden sonra işe gittik,
o kadar derin yaşamamıza rağmen işe
gittik çok ilginç bir şeydi. Bir şekilde
yaşanmadan öngörülemez, her iki taraf
için de ne kadar doğru olduğunu bilsen
bile. Üstüne üstlük bir de çocuklarımız
var, sürekli kavga, kötü şeyler yaşanıyor, onlar için de bunun en doğrusu
olduğunu biliyorsun. Ona rağmen bile
böyle bir oyun sahnelenmiş ve çok ucuz
bir son, ama bitti.
Şirin- Benim boşanmamda çocuk olmadığı için mal olmadığı için, nikâhtan
daha kısa sürdü yani nikâh süresi daha
uzundu. Çok güzel tarif ettin ama ya,
yani filmdeymiş gibi hissetmek, çıkıyorsun ve bitmiş; yani geleceğe, yaşlılığına
dair planlar yapmışsın kafanda. Evlilik
herhalde onu da yaptırıyor.
Diyar- Mahkemede beni en çok sarsan şuydu: Hâkim “Boşanmak üzere başvurdunuz boşanmak istiyor musunuz?”
diye soruyor. Ben orada evet demekten
utandım sanki incecik bir sesle “hı hı”
dedim. Eşim ise “Evet istiyorum” dedi
tok sesiyle. Boşanıyor olmanın pişmanlığını hiç duymadım ama nasıl bu kadar
emin diye çok şaşırdım. Boşanmayı ben
istedim, ben istedim değil aslında eşim

o noktaya getirdi ve bana istettirdi.
Berna: Benim bir arkadaşım vardı.
O zamanlar evliliğimdeki sorunlarımı
bilen, tanık olan bir arkadaşımdı. O da,
ikinci evliliğini yeni yapmıştı ve bana
şunu söylemişti: Kesinlikle boşanma,
inan bana evlilik özgürlükmüş.
Şirin: Evlilik özgürlük mü hakikaten?

Boşanma gündeme
geldiğinde de “Saçmalama,
boyunca iki tane oğlun
var, aklın yok mu senin”
diyenler çok oldu. Benimki
çoktan bitmişti, yani
evliyken bitmişti evlilik. Ben
ilk denememde korktum
vazgeçtim boşanmaktan
Serap: Öyle değil de öyle anlaşılıyor. Onların anladığı manada evlilik birçok şeyi örtüyor.
Serap: Ama o çok anlaşılır bir şey.
Çünkü kız çocuklar aile içinde bir tehdit, kaygı nesnesi olarak görülüyor. Sonra o kaygıyı evlendirerek eşinin üstüne
atıyorlar. Eğer şanslıysa, evliyken biraz
daha özgür yaşıyorsa kadın tabi onu öyle
tanımlıyor. Bir önceki yaşantısına göre
evliliği özgürlük olarak tanımlıyor. Ben
şu an evliliği özgürlük olarak algılamıyorum. Ben boşanarak gerçekten çok

iyi bir karar verdiğime eminim ama ben
yirmi yıllık evliydim.20 yıl içinde çok
önceden gerçekleştirebilirdim boşanmayı. Ama işte ekonomik sebepler, çevre,
çocuklar vs. Hatta yirmi yılın sonunda
hala boşanabileceğimi düşünemediğim
zamanlar olmuştu. O kadar korkuyordum ki.
Berna: Ben de üzülüyorum daha
önce boşanmadığıma. Yirmi yıl babaları vardı da ne oldu? Şu an çocuklarım
da çok huzurlu olduklarını söylüyorlar.
Ben her şeyi çocuklarımla beraber yaşadım. Öyle gün oldu ki biz üçümüz
yatıyorduk. O gecenin üçünde dördünde
alkollü bir şekilde geliyordu. Zaten son
on yılda ne maddi, ne manevi anlamda
evle hiç alakası kalmamıştı. Dışarıdan
görenler de “Dediğin adam bu adam mı?
Senin şikayetçi olduğun adam bu adam
mı” dediler hep.
Hale: İnandıramıyorsun milleti!
Berna: Boşanma gündeme geldiğinde de “Saçmalama, boyunca iki tane
oğlun var, aklın yok mu senin” diyenler
çok oldu. Benimki çoktan bitmişti, yani
evliyken bitmişti evlilik. Ben ilk denememde korktum vazgeçtim boşanmaktan. Bir gün dayak olayı yaşadım. “En
son bunu da yaşadım, yaşanacak bir şey
kalmadı” diye düşündüm ve aldım çocukları gittim. Arkasından çok kötü tehditler, telefonlar gelmeye başladı eski
eşimden. Korktum, geri çektim dilekçemi. Kendimden çok çocuklarım için
korktum. Her ikisi de ergen yaştaydılar.

Serpil Odabaşı
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Babaları alkollüyken birimize bir şey
yapacağından endişe edip uyuyamadıklarını biliyorum.
Şirin: Ben işim gücüm var, boşanacağımı bir buçuk sene sonra anne babama söyledim. Hatta evi ayırdım, aylarca
ayrı evde yaşadım, haber vermedim.
Bizimkiler başka şehirde yaşıyordu tabii. Babamın ilk söylediği şey “Biz de
Eskişehir’e taşınalım sen yalnız kalma”
oldu. İlk söylediği o oldu yani yetmiş
küsur yaşındalar, hastalar, Ankara’da
ablamlar var, torunları var. Senin yanına
gelelim, sen yalnız başına yaşayamazsın, olmaz! İstersen uzayda bilmem ne
mühendisi ol, oraya da gelelim derler
yani.
Serap: Ben boşandıktan sonra haber
verdim aileme. Ben çok uzun süren bir
arkadaşlıktan sonra evlendim. İki tane
çocuğum oldu. Ayrılmayı hep istedim
ama çocukları düşündüm hep. Hatta onları evlendirdikten sonra giderim diyordum. Sonra eski eşim çok küçük bir şey
yaptı bir gün. Ve ben o gün kızımı aldım
ve çıktım evden. Çıkış o çıkış. Yılbaşına
iki üç gün vardı. Yılbaşı gecesi için rezervasyon bile yaptırmıştık. Bir valizle
evden çıktım.16 şubatta da boşandık.
Ondan sonra annemlere haber verdim,
“Ben boşandım” dedim.
Hale- Yeniden evlenmekten çok
korkuyorum. Çocuklu da olunca iki
kişilik düşünüyorsun. Çocuğumla anlaşabilecek mi, onun aile yapısı nasıl?
Mesela ben öncelikle annesine bakıyorum, kısa yoldan tanışmalarım oldu bu
süreçte. Bakire sanılıp rencide olduğum
oldu. Mesela üniversite korosundayım,
ben yıllardır oradayım dönem dönem
çok mümkün olmasa da giderim. Hani
oraya benim bekâr arkadaşlarımdan da
gelen oluyordu. Bir çocuk çayımı getiriyor, sandalyemi çekiyor böyle bir
42

feminist
politika

müdahale etti, uzun bir sevgililik dönemimiz oldu, sonra evlendik. Kavga bile
etmedik biz, bizim ayrılma konuşmamız
on dakika sürmüştür, eşyaları paylaşmamız beş dakika sürmüştür, niye beş dakika sürdü, çünkü ben her şeyi bırakıp
çıktığım için.
Serap- Şimdi evlilikte iki farklı element bir araya gelince ortaya nasıl bir
bileşim çıkacağını, kestiremiyorsun.
Bunun aşkla alakası yok demek ki.
Şirin- Ben bana biriyle yaşamayı
değil de yalnız yaşamayı öğretmelerini
daha çok isterdim biliyor musun? Yani o
daha zor bir şey, çok güzel, çok özgürleştirici, çok mutluyum ama öğrenmek
çok zaman alıyor.
Diyar- Bir de boşanmak aslında bir
güç işareti de. Ben yeni bir başlangıç
Piyale Madra’nın izniyle
yapmaya hazırım. Var olan düzeni sürdürmek var bir de ben o düzeni bozuyoşeyler bir şeyler, eyvah diyorum, ama
rum ve yeniden yapıyorum. Güç isteyen
bir taraftan da hoşuma gidiyor. Hangi
bir şey.
kadının hoşuna gitmez ki? Boşanmış
Şirin- Ben artık birileri boşanınca
olduğumu öğrenince beni gördüğünde
üzülmüyorum.
Hayırlısı olsun diyorum.
yolunu değiştirmeye başladı. Ben aynı
Hatta iyi olmuş.
benim aslında, ama demek ki o 50 gram
Evliliği sorunlu olmayanı da göremiçok önemli.
yorum.
Serap’ın dediği gibi o kadar az
Berna- Ben çok istemiyorum evlenki sorunsuz olan.
meyi ama babam son günlerde uygun
Berna- Deseler ki evliyken sen bunbirini bulursam evlenmem gerektiği
ları
bunları yapacaksın tek başına. Belki
konusunda konuşmaya başladı. Tabii
o
an
ben bunları yapamam, bunların albabamın kafasında biriyle beraber oltından kalkamam diye düşünürdüm ama
manın tek yolu evlilik.
başına gelince öyle bir yapıyorsun ki.
Hale- Bana da hep, “Kırkına gelinŞirin- Yeni bir başlangıç daha çok
ce bir bakmışsın etrafında kimseler yok,
erkeklere söyleniyor ama. Bizde tam
sadece dedeler, kendilerine baktırmak
tersi hayat bitmiş
isteyenler, salyalıBir
de
boşanmak
aslında
bir
gibi.
lar kalacak” diyorSerap- Bak ben
güç işareti de. Ben yeni bir
lar.
şu an da gerçekten
Serap- Evliliğe
başlangıç yapmaya
şunu
düşünüyokötü bakmıyorum,
hazırım.
Var
olan
düzeni
rum.
Yani
elimden
umutluyum evlilik
kurumu hakkında, sürdürmek var bir de ben o başka türlü davranmak gelseydi
güzel çiftler de var.
düzeni bozuyorum ve
davranırdım. GelDiyar-Ben “Evyeniden yapıyorum. Güç
miyor, ama gerçeklilik, bir daha asla”
ten gelmiyor. Bunu
diyorum.
Hatta
isteyen bir şey
kabul etmek benim
erkeklere karşı da
için çok zor oldu.
soğumuş durumdayım. Yine âşık olaBerna- Sorun çıkmasın istiyorsun,
bilirim, flört ediyorum, etkilendiğim
kaybetmekten
korkuyorsun. Her kadın
tipler oluyor, olmuyor değil, ama genel
yürütüyor
da
“Acaba
ben de mi bir şey
bir şey sanki, bir eve girince yine aynı
var?” diye düşünüyorsun.
şey olacak. Çünkü biz çok âşıktık evlenDiyar- Anlatılanlar bizi böyle yadiğimizde, gerçekten çok seviyorduk,
pıyor.
Evlenmek, evliliği sürdürmek
bir sürü şey paylaşıyorduk, her şey çok
başarı, boşanmak ise başarısızlık diye
güzeldi, anne baba sorunu yoktu, klasik
anlatılıyor hep. Bu hepimizi etkiliyor,
evlilik gibi de değildi yükümlülükleriboşanınca da sen bir işi becerememiş
miz, zorunluluklarımız yoktu. Farklı yaoluyorsun. Emek harcamışsın, emeğipabileceğimizi düşünüyorduk ama yine
nin karşılığı yaşlılıkta birlikte olmak,
de bir dilin içine giriyorsun, bir dünyayaşlılıkta birbirine destek olmak adına
nın içine giriyorsun, o dünyada da bir
o gençlik hallerine, bütün o saçmalıktür çantada keklik durumu oluyor.
larına dayandın; sonra beceremiyorsun
Şirin- Ben evlenirken sıkıntı çekbırakıyorsun.
medim, ne benim ailem ne onun ailesi

Fahişelik mi seks işçiliği mi?
Ev kadınlarının boğaz tokluğuna çalışan ‘ev işçileri’ olarak erkeklere sundukları ev içi
emeklerini görünür kılma, sağlık, emeklilik hakkı mücadelesi, ‘seks işçileri’nin sağlık,
güvenlik ve emeklilik hakkı mücadelesiyle ortaklaşmak zorundadır
Müge Yetener
Aşağıdaki soruları bir test sınavında olduğunuzu düşünerek cevaplamanızı istesem…
Soru: Aşağıdaki şıklar kadının hizmet verdiği hangi kurumu tanımlar?
- Kadını devlet ve erkek şiddetine
en “açık”, en “savunmasız” bırakan
Kadının bedeninin ve emeğinin
tahakkümden de öte “mahkumiyet” altına alındığı
- Kadının bedeni ve emeği üzerinden işleyen küresel bir endüstri ve ilişkiler ağı yaratan bir etkinlik.
a) Aile b) Fuhuş sektörü c) Hizmet
sektörü d) Piyasa
Ben olsam, herhalde bu soruda cevapları iki şıkka indirir, sonra da yazı
tura atardım.
Ülkemizdeki kadın ölümlerine ve aile
içi ölümlerle sonlanan kadın hayatlarına
bakarsak ailede yaşanan eziyeti, tecavüzü ve şiddeti görürüz. Aile, kadının
emeği, bedeni ve ruhuyla teslim olmak
zorunda bırakıldığı ve işin kötüsü buna
gönüllü olduğunun hissettirildiği bir
yapı değil mi? Aile içinde şiddet görmek
ve her türlü sömürüye maruz kalmakla,
fuhuş sektöründe çalışmayı tercih etmek arasındaki ince çizgiyi oluşturan,
olsa olsa zihinlerimizdeki ideolojik yapılanmanın olumlu/olumsuz imajlarıdır.
Evlilikten kurtulma çabalarının ölümle
sonuçlandığı da düşünülürse hayatların
değeri açısından arada kayda değer bir
farkın olmadığı da görülecektir… Üstelik fuhuş sektöründe cinsel hizmet verirken yabancılaşabilmenin daha kolay
olduğu da düşünülebilir. Buradan hareketle fuhuş sektörünün kadınlar için kolay ya da hırpalayıcı olmadığını söylemiyorum elbette ama fuhşun, kadınlara
biçilen diğer rollerden çok farklı olduğunu söylemenin, istemeden de olsa aile
kadını/fahişe ikilemini öne çıkardığının
altını çizmek istiyorum. Hem fahişelik/
seks işçiliğinde hem de aile kurumunda kadının emeğini bedenini ve ruhunu
satmak ve karşılığını şiddet ve ölümle
ödemek zorunda olmasının altında aynı
dinamiklerin yattığını sürekli hatırlamanın, göz ardı etmemenin yolunun, seks
işçiliği terimini kullanmaktan geçtiğini
düşünüyorum.

Patriyarkanın kadınları evdeki melek/fahişe olarak sınıflayarak kadınların
bir bölümünde ‘kurtulmuş kadın hissiyatına’ neden olduğunu fark etmek, kadınların nasıl olup da kendi rızaları ile ev
köleliğini seçtiklerine de ışık tutuyor.
Ev kadınlarının boğaz tokluğuna
çalışan ‘ev işçileri’ olarak, ruhlarını
paspas edip, bedenlerini ve emeklerini
denetleyen erkeklere sundukları ev içi
emeklerini görünür kılma, sağlık, emeklilik hakkı mücadelesi, ‘seks işçileri’nin
sağlık, güvenlik ve emeklilik hakkı
mücadelesiyle ortaklaşmak zorundadır.
Patriyarkal kapitalizme karşı mücadelenin hedefi ; ‘ev emeği/işçisi’ kavramını olduğu kadar ‘seks işçisi’ kavramını
da dönüştürmeye yöneliktir. Ailenin ve
özel mülkiyetin ortadan kalktığı zamana
kadar hükmünü sürdürecek olan bu kavramı kullanmak, ‘seks işçilerinin’ hak
taleplerine, ve maruz kaldıkları şiddete
ışık tutacak, mücadele zeminlerini yasallaştıracaktır.
Patriyarkal kapitalizm koşullarında
hangi kadının seçimlerinde daha özgür
olduğu fevkalade bulanıklaşmışken,
bazı seks işçilerinin özgür iradelerini
kullanırken, diğerlerinin ‘kader kurbanı’
olduğunu söylemek ise, Türk filmlerinin
sık rastlanan temalarından olan ‘iradesi
dışında’ geneleve düşmüş ve kurtarılarak ‘evinin kadını’ haline getirilen ‘melek/şeytan orospu’ ikilemini yeniden
üretmeye yarayacaktır. Bazı kadınların,
seks işçiliğini iradeleri dışında seçtiklerini varsaymak, bir başka açıdan da bu

kadınların iradelerini yok saymak, bir
bakıma kurbanlaştırmak anlamını taşırken, diğer yarısını nasıl olup da ‘böylesi’ bir işi seçmiş oldukları sorusuyla baş
başa bırakmak anlamına da gelebilir.
Başka bazı ülkelerde seks işçiliğini iradesiyle seçen kadın sayısının ülkemizdekinden daha fazla olduğu varsayımı
ise olsa olsa bizim kültürel olarak cinselliğe ve bedene yüklediğimiz anlamla
ilişkili olsa gerektir.
Fuhuş sektörünün, küresel organ
ve insan ticaretinin önemli bir bileşeni
olarak bir köle pazarına da dönüştüğü
düşünüldüğünde, bu sektörü deşifre etmek, seks işçilerinin sektörden çıkabilmelerini ve rehabilitasyonlarını kolaylaştıracak mekanizmaları oluşturmaya
dönük olarak mücadele edilmesinin
önemi ortadadır.
Patriyarkal kapitalizmin dinamiklerinin sonucu olarak seks işçiliği olduğu
kadar, ev içi ezilme biçimlerine ve taşıyıcı anneliğe kadar kadın erkek hiyerarşisinin yoksullukla şiddetlenen her türlü
biçiminin ortadan kaldırılması hedefi,
mücadeleyi de ortaklaştırmayı gerektiriyor.
Verili koşullarda ‘dünyanın en eski
mesleğinin’ biz nasıl adlandırırsak adlandıralım var olacağından hareketle,
feministlere düşen; ev kadınlarıyla seks
işçilerinin bugünkü sözlerini ortaklaştırmak ve seks işçilerinin mücadele özneleri olarak ‘patronsuz ve pezevenksiz
bir dünya’ istemlerine kulak vermek olmalıdır.
feminist
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Kürtçe eğitimi neden savunmalıyız?*

Kürtçe eğitim talebinin Türk ve Kürt kadınlar arasındaki farkı azaltacağı gibi, patriyarkal
yapının Kürt kadınlar üzerinde kurduğu egemenlik dolayısıyla Kürt kadınları ve erkekleri
arasındaki farkı da azaltacağını savunuyoruz

K
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adınların ortak ezilmişliklerinde temelini bulan feminizmin, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de kadınlar arasındaki farklı
ezilme biçimlerini görmesi zaman aldı.
1990’larda özellikle de Kürt kadınlarının politikaları sayesinde, bu kadınların
Kürt olmaktan kaynaklı ezilmişlikleri
feminizmin gündemine girmeye başladı.
Feminizm, kadın kurtuluş hareketi olarak, Kürt kadınlarının hem kadın hem
de Kürt olmalarının yarattığı çifte ezilmişlik durumunu kendi zeminine taşıdı.
Artık bu, Kürtlerle ‘dışarıdan’ kurulan
bir dayanışma ilişkisinden öte bir anlam
taşımalıydı. Zira Kürt hareketinin politikalarını desteklemek ile Kürt kadınlarının kurtuluşu perspektifiyle feminizm
içinden politika üretmenin farkı tam da

dilde tercümesinin ‘anadil’ olmasından
başlamak doğru nokta olabilir. ‘Anadil’
kavram olarak dahi annelik/kadınlık ve
ulus ilişkisine dair önemli bir ilişkiyi ortaya koyuyor. Annelerin ulus kimliğinin
taşıyıcıları olarak kodlanmasının kavramlara yansımış hali ‘anadil’.
Bu durum kadınların dille olan ilişkilerinin, dilin taşıyıcısı ve böylelikle
de ulus değerlerinin aktarıcısı rollerinin erkeklerden farklı olduğunu ortaya
koyuyor. Ancak feminizm sadece kadınların erkeklerden farklı deneyimleri
üzerinden değil kadınların cins olarak
ezilmeleri üzerinden politikasını kuruyor. Farklılıktan öte, kadınlar genelde
ulusun yeniden üretimindeki rolleri,
özelde dilin taşıyıcısı rolleri nedeniyle
ikincilleştiriliyor ve kendi ulusundan er-

feminizmin zeminini kuran, kadın olmaktan kaynaklı ortaklığı görmemizi
sağlayan bir zorunluluk.
Kürtçe eğitim, Kürt hareketinin yıllardır savunduğu politikalardan bir tanesi. Bir ulusun kendi dilinde eğitim hakkı
ilk bakışta ulusun tüm bireylerini etkiler nitelikte. Fakat biz diyoruz ki, Kürt
kadınlarını gören bir yerden feminizm,
Kürtçe eğitim tartışmalarının kadın ve
erkekler üzerindeki etkisinin farklı olacağını söylediği ölçüde tartışmayı kendi
ekseninde yapabilir. Hele ki Kürtçe eğitimin olmaması kadın ve erkeği farklı
etkilemekten öte, kadının ezilmişliğini
pekiştiriyor ve onu Kürt erkekleri karşısında da güçsüz duruma düşürüyorsa.
Kürtçe eğitim tartışmalarının politik

kekler tarafından da eziliyor. Bu nedenle de, Kürtçe eğitim talebinin, Türk ve
Kürt kadınları arasındaki farkı azalttığı
gibi, patriyarkal yapının Kürt kadınlar
üzerinde kurduğu egemenlik dolayısıyla
Kürt kadınları ve Kürt erkekleri arasındaki farkı da azaltacağını savunuyoruz.
Türkiye özelinde Kürtlere yönelik
uygulanan asimilasyon politikalarının
tarihi Kürtçeyi tanımamaktan bir adım
öteye taşınmış gibi görünse de, Kürtçe
eğitim devlet katında tartışılmıyor bile.
Bu anlamda, Kürt kadınlarının eğitimine yönelik politikalar, aslında onları
egemen ulusun eğitim sisteminde Türkçe öğrenmeye zorladıkları için Kürtçenin unutturulmasına hizmet ediyor. Diğer taraftan da, Kürt kimliğinin taşıyı-
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cısı rollerinin yüceltilmesi onları eğitim
haklarından mahrum bırakmaya ve bunu
meşrulaştırmaya yarıyor. Bu durumda,
Kürtçenin eğitim dili olmasını savunmadan Kürt kadınlarının eğitim hakkını
savunmak mümkün görünmüyor.
Kadınların eğitim hakkından mahrum kalması ise onların eve hapsolmasını pekiştiriyor. Kürt illerindeki belediyelerden bazılarının iki dilli hizmet
sunmaya başladıklarını biliyoruz. Bu
politikaların en azından Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları coğrafyada Kürt
kadınlarına hareket şansı tanıdığı kesin.
Bu sayede kadınların en temel sağlık
hizmetlerinden dahi yararlanamayacak
durumda kalmalarının önü alınmış olabiliyor. Ancak kadınların kamusal alana
çıkmalarını savunmak onları sadece hizmet alanlar olarak görmekten öteye geçmeli. Kürt kadınlarının hizmet veren konumuna gelebilmeleri için de Kürtçenin
eğitim dili olması ve bu kadınlara kendi
dillerinde aldıkları eğitimle istedikleri
alanlarda çalışabilme şansı verilmesi
gerekiyor. Kürtçenin eğitim dili olmasından sonra da kamusal alanda iki dilin
de kullanılmasını savunmak önemli.
Bir dilin devamlılığının ilk şartı
onun konuşulmaya devam edilmesi olsa
da, geliştirilmesi için de çaba harcanması gerektiği açık. Bu anlamda kadınlar
dilin yaşatıcıları ve aktarıcıları olarak
kodlansalar da bir dilin geliştirilmesi
için sadece onu konuşmak yetmiyor.
Kürt dilini yaşatma ve edebiyatını geliştirme çabalarına kadınların da dahil
olabilmeleri için Kürtçe eğitim şart.
Kürtçenin eğitim dili olması Türkçenin öğrenilmesinin önüne geçmek
olarak da anlaşılmamalı. Birçok araştırmanın kanıtladığı gibi kendi dili unutturulmayan bir kişinin yeni bir dil öğrenmesi çok daha kolay. Farklılıklarımızla
bir arada yaşadığımız bir coğrafyada
da “birbirimizin dilinden anlamamız”
en ideal durum olmaz mıydı? Farklılıklarımızla birlikte politika yapacağımız
bir feminist zemin daha fazla kadına
ulaşmayı da kendisine hedef olarak koyuyorsa, Kürtçe öğrenmek de feminist
politika yapan bizler için son derece politik bir duruş.
________________________
*

Bu yazı Sosyalist Feminist Kolektif haziran genel
üye toplantısındaki tartışmadan derlenmiştir.

Savaş, ırkçılık ve milliyetçilik karşıtı feminizm
Irkçılık, savaş ve milliyetçilik karşıtı feminizm; kapitalizmin, savaşın, ırkçılığın, milliyetçiliğin ve militarizmin toplumsal cinsiyet olgusu dışarıda bırakılarak anlaşılamayacağı konusunda zengin tartışma olanakları sunuyor
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avaş, ırkçılık, milliyetçilik gibi
konuların; asıl olarak patriyarkal
sistemi hedef alan bir feminizmin
ilgi alanına girmediği yolundaki eleştiriler, seksenlerden itibaren yoğunluk
kazandı.
Eleştiri sahipleri, Batılı ülkelerin
renkli ırktan göçmenleri, Güneyin sömürge geçmişi olan tarım ağırlıklı ekonomilerin yükünü sırtlayan kadınlar,
lezbiyenler, ücretsiz ev işçileri, iş piyasasında şansları pek olmayan yoksul
siyahlardı. Bu kadınlar, savaşın, işgalin,
ırkçılığın, göçmenliğin acı deneyimlerini yeni bir feminizm algısına dönüştüreceklerdi.
Yetmişlerde büyük bir yükseliş gösteren ve ikinci dalga olarak anılan feminizmin, tezlerini orta sınıf, beyaz ve heteroseksüel kadınların deneyimleri üzerine temellendirildiğini öne sürdüler.
Yalnızca beden politikalarına ve kadının statüsüne ağırlık veren feminizm,
farklı ezilme biçimlerini görmezden
geliyor, kadın işini, kapitalizmin tanımladığı iş-çalışma kavramlarına hapsediyordu. “Ev kadını eve hapsolmak
yerine bir masanın ya da makinenin başına mıhlanmak için mücadele etmiyor.
Kadın hareketinin önündeki zor görev,
kadınları bir yandan evlerinden kurtarırken, aynı zamanda, hem çifte kölelikten
kaçınan hem de kapitalist kontrol ve düzenlemenin başka bir biçiminin ortaya
çıkmasını engelleyen mücadele tarzları
bulmaktır.” (Selma James, Cinsiyet, Irk,
Sınıf, BGST Yayınları, 2009)
Renkli ırktan feministlerin, heteroseksüel olmayan kadınların, yetmişlerin
ilk yarısından sonra sürdürdükleri mü-

cadele, geliştirdikleri
düşünce ve sezgilerle,
feminist hareket sınıfsal, cinsel, ırksal ve
etik yeni bir kavrayış
bilinci oluşturdu.
Bu konudaki en
önemli katkılardan biri
göçmen emeği ve kadının ev içi emeğinden
yola çıkarak; cinsiyetçilik, ırkçılık ve kapitalizm arasında kurulan
bağdı. Buna göre, dünyadaki işlerin ıstırap
dolu üçte ikilik kısmı,
yani kadınların ücretsiz
işi, cinsel ve ırka dayalı
şiddet tanımlarına dahil edilmeliydi.
Cinsiyet, ırk, yaş, etnik kimlik, fiziksel yeterlilik, engellilik gibi durumlar;
her kesim için belirlenmiş ücret miktarını, ücret ya da ücretsizliği, işbölümünü
yansıtıyordu ve “kadınların kimliğini
oluşturan bu unsurlardan bir tanesinin
bile yok sayılması, kadınların toplumsal
konumunu ve iş yükünü gizlemek” anlamına gelecekti.

Türkiye’de savaş ırkçılık ve
milliyetçilik konusundaki
feminist politikaların
tartışılmasına, Kürt kadın
hareketinin mücadeleci
varlığı ivme kazandırdı
Irk ve göçü, ataerkil sisteme karşı
mücadelenin ayak bağları olarak gören,
bu kavramlardan soyutlanmış ve kâr
merkezli çalışmayı eleştirmeyen bir ata-

erkillik eleştirisi perspektifi, ‘metropol
merkezli’ olmakla kalmıyor, kadınların
işini de göz ardı ediyordu. (Selma James, Cinsiyet, Irk, Sınıf, BGST Yayınları, 2009)
Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin, birbirine
paralel iki olgu olmaktan çok birlikte işlediğini ortaya koyan bu görüşler, kadın
ve göçmen emeğinin neo-liberal ekonomi için vazgeçilmez olduğu günümüzde
büyük önem taşıyor.
Neo-liberalizm, çoğu eski sömürgeler olan, doğaları yıkıma uğratılmış, doğal zenginlikleri yağmalanmış ülkelerin
iç savaşlardan, çatışmalardan ve yoksulluktan kaçan kadın ve erkek yoksullarını, ucuz emek girdisi olarak sisteme dahil etmek için ırkçılığa ihtiyaç duyuyor.
Irkçılık, işgücünü etnikleştirerek
düşük ücretli-güvencesiz işlere zemin
sağlıyor. Cinsiyetçilik, ev kadınlarının
evlilik-aile kadar milliyetçiliğin de yarattığı tahakküm ve el koyma mekanizmalarıyla yok sayılan emeğini, düşük
ücretleri ve olmayan sosyal yardımları
telafi etmek için kapitalist sistemin hizmetine sunuyor.
Irkçılık ve cinsiyetçiliğe
karşı mücadele
Türkiye’de otuz yıldır süren savaşa;
yükselen ırkçılık, milliyetçilik ve militarizme karşı feministler sessiz kalmadı.
Kürt kadınlarına yönelik cinsiyetçi-ırkçı
saldırılara tavır aldılar ve aşağı yukarı 20 yıldır çeşitli barış girişimlerinde,
gruplarında daha çok Kürt kadınlarıyla dayanışma hedefi etrafında bir araya
geldiler. Bütün bunlara rağmen milliyetfeminist
politika
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çilik, ırkçılık, savaş konusunda kapsayıcı bir feminist kavrayışın ortaya konulamamış, etkili bir kadın barış hareketi
yaratılamamış olduğu yönündeki görüş
ve eleştirilerimi daha önce ifade etmiştim. (“Savaş, Milliyetçilik, Irkçılık Karşıtı Mücadelede Feministler”, Mesele,
Şubat 2010; bianet.org )
Türkiye’de savaş, ırkçılık ve milliyetçilik konusundaki feminist politikaların tartışılmasına; özellikle Kürt

Barış denilen zamanlarda
kadına yönelik şiddet meşru
addedildiği için, savaşta
kadına yönelik şiddet
mümkün hale gelebiliyordu
kadınlarına yönelik tecavüzlerin yoğun
olduğu, zorunlu göçlerin, savaşın korkunç sonuçlarının yaşandığı bir süreçte
Kürt kadın hareketinin mücadeleci varlığı ivme kazandırdı.
Toprak-ülke-vatan’ın dişil temsili
Savaşın ve Kürt kadınlara yönelik tecavüzlerin yoğunlaştığı bu süreç zarfında, toprağın- düşman toprağının kadın
bedeniyle özdeşleştirilmesinin savaşta
kadınlara yönelik şiddetin ve tecavüzlerin nedeni olduğu sıkça başvurulan feminist analizlerden biri oldu.
Sömürgelerin,
Batı
karşısında
Doğu’nun dişil bir tarzda temsil edilmesi de, fetih, işgal ve
s ö m ü rg e -
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leştirmenin erkek karakterine işaret ediyordu.
Toprağın dişil olarak temsiliyle, saldırılan ya da korunan toprak (vatan) da
kadınlaştırılıyor, erkekler kadınlarını,
kadınlar üzerindeki sahipliklerinin simgesi olan namuslarını ve kadınlaştırılmışbedenleştirilmiş olan mülklerini koruyordu. Kadın bedenini çatışma ve savaş
alanına dönüştüren buydu.
Kürt illerinde, Maraş’ta, Ruanda’da,
Guajarat’da, Kolombiya’da, Bosna’da
kadınların cinsel organlarını dağlamak,
memeleri kesmek, silahla tecavüz, rahimde fetüslerin parçalanması, yalnız
kadınlara olan nefreti, soyu kurutma,
düşmanın tohumunu yok etme, ‘kadınını’ dölleme isteğini değil, karşı tarafın erkekliğine ve erkeklikle şekillenen
‘mevcudiyetine’ yönelik saldırıyı simgeliyordu.
Kürt kadınlarına, gerillalara tecavüz ve cinsel saldırılar, Diyarbakır
Cezaevi’nde erkek mahkûmların eşcinsel ilişkiye zorlanması, düşmanın
erkekliğinin-erkeklik üzerinden inşa
edilen ulusal maneviyatın-gururun çökertilmesini hedeflemekteydi.
Feministler savaşta süren erkekliğin, kadınlara ve ‘kadınlaştırılanbedenleştirilen düşmana’ yönelik şiddetiyle, ‘barışta’ kadınlara yöneltilen sistemli tahakküm, bedene ve emeğe e l
koyma, iktidar ve denetim
kurma mekanizmaları arasındaki bağı

ortaya koymaya çalıştılar.
Çünkü savaşta kadına yönelik şiddet
ve tecavüzler, barış denilen zamanlarda
kadına yönelik şiddet meşru addedildiği, erkeklik, kadına yönelik bu şiddettahakküm ve el koyma ilişkisi üzerinden
biçimlediği için mümkün olabiliyordu.
Bu noktadan sonra, savaş karşıtı feminizmin bu kavrayışını, Demokratik
Özgür Kadın Hareketi’nin “Özgürlük
Mücadelesini Yükseltelim, Tecavüz
Kültürünü Aşalım” kampanyasıyla birlikte değerlendirerek ilerlemek istiyorum.
İşgale, savaşa ve tecavüzlere karşı bir kampanya
DÖKH kampanyası, ataerkil sistemin töre ve dinle daha da güçlenmiş
olarak sürdüğü Kürt illerinde, hem devlet hem de erkek şiddetine karşı yoğun
bir mücadelenin değerli birikimlerini,
özgül yorumlarını içermekle birlikte,
toprağı ‘dişil öteki’ olarak betimleyen
böylece tecavüzü meşru-mümkün kılan
cinsiyetçi yaklaşımı içselleştiriyor.
Kampanya bültenlerinde tecavüz
kültürü “cinsiyetçi ideolojiye ve yapılanmış zora dayalı, el koyma, gasp
etme, mülkleştirme, militarizm temelinde içerik bulmuş bir kültürel doku”
olarak tanımlanıyor. Ancak, kültürel bir
olguya indirgenen tecavüzün, halkı, ulusu, aşireti, toplumu kapsayacak şekilde genişletilmesiyle, kadını hedef alan -gizli ya da açık- şiddete
dayalı sistemli bir

tahakküm mekanizması olan patriyarkal
sistem gözden kayboluyor.
Kadın bedenine yönelik saldırı, halka, ulusa, toprağa yönelik saldırıyla özdeşleşirken, kadın öznesi, halk, hane,
ulus gibi kategorilerden dışlanıyor. Bu
kuramsallaştırmada, ne ezen, ne de ezilen kategorisinde izine rastlanabilen kadın, özne değil, nesne olarak görünmez
kılındığı tarihe geri yollanıyor.
“Kadın bedenine zorla sahip olmadan başlayarak uygulanmakta
olan birçok zor, tecavüz olarak nitelendirilmektedir. Haneye tecavüz,
toprağa tecavüz, insan haklarına tecavüz en çok kullanılan kavramlardır……… Günümüzün dar kullanımı
itibariyle kadına zorla cinsel olarak
sahip olmakla özdeşleştirilen tecavüz
kültürü, bunu da içermekle birlikte
sadece bundan ibaret değildir. Bu anlamda kabileye, aşirete, halka, ulusa,
toplumun maddi-manevi değerlerine,
toprağa zorla el koyma, sahip olma,
talan, gasp etme tecavüz kültürünü
ifade eder.”
Kadın bedenine yapılan cinsel saldırı
ile yaşanan toprakların işgalini tecavüz
kavramıyla açıklama yönelimine işgal
altındaki Filistin’de de rastlanıyor.
“Filistin meselesinde aile içi şiddeti, işgalden bahsetmeden ele alabilir
misiniz gerçekten?
Daha acil olan, şiddet koşullarını yaratan işgaldir. Aramızdaki en
önemli fikir ayrılığı budur. Batılı feministler tecavüzü lanetleyebilirler
ama konu işgal olunca ortaya kesin
bir kararsızlık çıkıyor. Benim görüşüme göre tecavüzü lanetliyorsanız,
başlı başına bir tecavüz olan işgali
de lanetlemelisiniz. Tecavüz de, işgal
de kimliklerimizi zayıflatmaya, yok
etmeye ve boyun eğdirmeye yöneliktir.” (Rana Nashashibi, aktaran Cynthia
Cockburn, Buradan Baktığımızda, Metis, 2009)
Oysa kadın bedenini çatışma alanına
dönüştüren, tam da erkeklerin kadın-

lar üzerindeki sahipliklerinin simgesi olan namusun ve kadınlaştırılmışbedenleştirilmiş olan mülkün (toprağın)
saldırı ya da savunma nesnesi olarak
kadın bedeniyle özdeşleştirilmesi.
Kürt hareketinin asimilasyonu tanımlamakta kullandığı “Kürt halkının
karılaştırılması” söylemi de, benzer
sorunlar içeriyor. Kürt kadın hareketi;
kocanın, karıyla evlilik içinde kurduğu
ilişkiden türetilen ‘karılaşma’ kavramını, devletin Kürtlerle-ezilen halklarlatoplumla ilişkisini anlatan bir metafor
olarak sahipleniyor.
Kadının özne olarak yok sayılması
Albert Memmi’nin “Sömürgecinin
Portresi ve Sömürgeleştirilenin Portresi” adlı kitabı 1957’de Sartre’ın önsözüyle yayınlandığında Tunus, Fas ve
Cezayir’de sömürgecilik karşıtı fikir
ve mücadeleler doruğa ulaşmıştı. Kısa
sürede pek çok dünya diline çevrilen
kitap, 70’lerde ve daha sonra sömürgeciliğe/yeni-yarı sömürgeciliğe karşı kurtuluş mücadelesi veren siyasi yapıların
el kitabı haline geldi.
Memmi’nin kitabı Türkçeye 1996’da
Öteki Yayınları tarafından çevrildi.
Memmi’nin sömürgeci ile sömürgeleştirilen arasındaki ilişkiyi karı koca
ilişkisine benzetmesi ve kitabın “tüm
boyutları yeniden fethettikten sonra eski
sömürge insanı tıpkı ötekiler gibi bir
erkek-insan olacaktır” şeklindeki bitiş
cümlesi, feministlerce eleştiri konusu
yapıldı. 1990’da kitabın, İngilizce 1965
baskısının tıpkıbasımına yazdığı son söz
de Susan Gilson Miller, yazarın da pişmanlık duyduğu bu erkek merkezli tutumu eleştirir. (Versus, 2009)
Miller’ın da belirttiği gibi kadınlar,
Kuzey Afrika devrimci mücadelelerinde
özellikle Cezayir’de aktif rol oynamalarına karşın Memmi’nin yaklaşımında
yer almazlar; ne sömürgeciler arasında
ne sömürgeleştirilenler arasında…
Miller, kadınların sömürgeleştirme
ve sömürgesizleştirme sürecinde ‘fail-

özne’ olmasına rağmen yok sayılmasının
nedeninin, sömürgecinin nihai otoritesinin ve sömürgeleştirilenin kurtuluşunun
nihai ifadesinin, ötekinin kadınlarını
cinsel açıdan sahiplenmesi olduğunu
vurgular. Karma evlilikler ve son olarak
Halil Bakırcı’nın ‘barışçı önerisi’ ile ona
karşı Kürt tarafından yöneltilen tepkiler
böyle anlaşılabilir. Yani kan bedeli olarak kullanılmaları da mülkleştirilmeleriyle mümkün olan kadın bedenlerinin
erkekler arasında el değiştirmesi…
Judith Butler da, feministlerce kurulmuş kadın öznesinin, ‘feminist biz’in
neleri-kimleri dışarıda bıraktığı konusundaki 1990 tarihli denemesinde,
Memmi’nin kitabında kadın kategorisinin, ne ezen ne de ezilen kategorilerinin
altında yer aldığını söyler: “… Burada
özne konumlarının oluşumu, baskı tanımından kadınları dışlayacak şekilde işler
ve bu da başka türlü bir baskı meydana
getirir; kurtuluşçu öznenin ifade edilmesine temel oluşturan silme işleminin yol
açtığı, neden olduğu bir baskı. (Judith
Butler, “Olumsal Temeller; Feminizm

Bu kuramsallaştırmada,
ne ezen, ne de ezilen
kategorisinde izine
rastlanabilen kadın,
özne değil nesne olarak
görünmez kılındığı tarihe
geri yollanıyor
ve ‘Postmodernizm’ Sorusu”, Çatışan
Feminizmler, Metis, 2008 içinde)
Memmi, “Ayaklanmanın doruğunda
sömürgeleştirilmiş insan, uzun sürmüş
bir birlikte yaşamın izlerini ve derslerini
hâlâ taşımaktadır; “tıpkı boşanma sürecindeyken bile bir eşin gülümsemesinin
ya da hareketlerinin ilginç bir biçimde
kocasını andırması gibi” diye yazıyordu. (Versus, 2009 çevirisinde “eşlerin
birbirine” diye geçiyor; Butler Öteki,
1996 çevirisine referans veriyor.)
Butler’ın da vurguladığı gibi
Memmi’nin kurduğu benzeşim, aynı
anda ve paradoksal bir şekilde, sömürülenin kadınlaştırıldığını, erkeğe tabi olarak varsayıldığını ve kadınların sömürülen özne kategorisinden dışlandığını
ima etmektedir.
Irkçılık savaş ve milliyetçilik karşıtı feminizm; kapitalizmin, savaşın, ırkçılığın, milliyetçiliğin ve militarizmin,
toplumsal cinsiyet olgusu dışarıda bırakılarak anlaşılamayacağı konusunda
zengin tartışma olanakları sunuyor. Kürt
feministlerin özgün deneyimlerinden türeyen pek çok sezgi ve kavram, bu olgufeminist
politika
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Kadın olmak zor,

Hakkari’de kadın olmak daha zor

H

Firdevs Hoşer

akkari’de zor zamanlar yaşanıyordu söyleşinin yapıldığı tarihlerde. Bu nedenle ikircikliydim.
Karşılıklı güven ortamı inşa etmek zor
olur diye düşünüyordum. Diğer yandan
biz zaten binlerce yıldır tanışmıyor muyuz kadın olma hallerinden dolayı diye
düşündüm. Söyleşimiz de bunu doğruladı zaten. Söyleşinin başında beş kadın
arkadaşımız vardı ama daha başlayalı
on dakika olmamıştı ki iki arkadaşımızın evine misafirler geldiği için gitmek
zorunda kaldı. Bakalım Hakkari’de kadın olmak nasılmış?
Ekin-Kendinden çok toplum için
yaşıyorsun, toplum ne diyecek, ne karar verecek, ne söyler... Eşinle ilişkin,
ailenle, çocuklarınla ilişkin de sadece
reklam amaçlı. İnsanlar “Ben kimseyi düşünmeden yaşıyorum” diyemez.
Hakkari’nin en kötü tarafı kendin için
değil başkası için yaşıyor olmandır.
İnsanların bakış açısı çok önemlidir.

Hakkari’de aşiretler var.
Burada erkekler için varsın.
Onlar
utanmasın gerisi
önemli değil. Hiçbir şey
duymasınlar, üzülmesinler…
Hakkari farklıdır.
Köyde yaşayan kadından
da farklıdır, Niğde’nin
köyünden de farklıdır
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Ben aslında evlendiğim andan itibaren bir terslik olduğunun
farkındaydım ama şundan emin değildim; kendime güvenmiyordum. Güçlü olduğuma güvenmiyordum, bunu keşfetmek, tek başına ayaklarının üstünde durmak müthiş bir histi
Senin giyimin, yemen, içmen, tarzın sanki senin için değil de karşındakiler için.
Yani bir nevi kadının kadına uyguladığı
şiddet vardır.
Firdevs: Kadının kadına şiddeti derken?
Ekin: Dedikodu babında vardır.
Zaten en büyük şiddet dille yapılan şiddettir. Ayrıca Hakkari’de kadın olmanın
bir zorluğu daha vardır çünkü biz sıfır
noktasında yaşıyoruz. Türkiye’nin en uç
noktasında kadınlara hiç hak tanınmamış bir yerde. Kadınlar ikinci planda her
zaman. Hem devlet tarafından hem eşler
tarafından hem toplum tarafından ikinci
planda... Kadının Hakkari’de hiçbir yeri
yoktur. Kadın sadece evi temizler, işlerini yapar, çocuk bakar yeri gelince düğüne gider. Budur. Başka bir sıfatı yoktur
Hakkarili kadının.
Firdevs: Son zamanlarda bölgede
gelişen bir kadın hareketi var, bu durum
kadınlar açısından bir şeyleri değiştirmedi mi?
Gül: Yok kesinlikle hayır! Ama tabi
ben çevreme göre konuşuyorum, çekinmeden konuşuyorum, çünkü ben biraz
daha farklı yaşıyorum. Psikolojik olarak
yıkılıyor insan. Zaten dağların arasında
küçücük bir yerde yaşıyorsun çok fazla
imkanın yok. Tatile gidemiyor kadınlarımız. Hiçbir sosyal hakları ve aktivite-

leri yok. Van’da bile kadın olmak çok
farklıdır. Ama Hakkari’nin kadınları
çok büyük bir baskı altındadır. Burada
herkes herkesi çok iyi bilir, bu çok büyük bir dezavantaj.
Firdevs: Yani istediğin zaman kaybolamıyor musun?
Gül: Kesinlikle bu mümkün değil. Sokakta yürürken on kişiye selam
vereceksin. Acil bir işin çıkar bu sefer
falancanın karısı her gün orada derler.
Madalyonun bir de başka yüzü var: savaş. Onu hiç açmayalım.
Firdevs: Ona daha sonra geleceğiz.
Gül: Mesela savaşın olmadığı bir
ortamda yaşasak bile Hakkari’de kadın
olmak zordur.
Ekin: Şehir dışına çıktığımızda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Giyim bakımından, eşimizle olan ilişkimiz bile
farklı oluyor. Burada gerçekten toplum
nasıl istiyorsa öyle oluyorsun.
Firdevs: Ama bu sadece Hakkari’ye
özgü değil. Aynı şey Niğde’deki bir kadın için de geçerli. Küçük yerlerin ortak
özelliği değil mi?
Ekin: Doğru küçük yerlerle ilgili olabilir. Toplum olarak kapalıyız, sabit fikirliyiz.
Zühal: Hakkari’nin bir farkı var
ama, burada aşiretler var. Burada erkekler için varsın. Onlar
utanmasın gerisi önemli değil. Hiçbir
şey duymasınlar, üzülmesinler, onların
başka bir sorunu
yoktur. Hakkari farklıdır. Köyde yaşayan kadından da farklıdır, Niğde’nin
köyünden de
farklıdır. Bizim kadınlarımız hiçbir
şey görmedi. Annelerimiz hiçbir şey
görmedi. Bize de
bunu taşıdılar.
Ekin: Bir de kadına çalışma şansı
da vermiyorlar. “Ben sana bakarım, ben
seni geçindiririm, senin çalışmaya ihtiyacın yok.” Maddi durumu en kötü olan
kişi için de bu böyledir. Kadına ihtiyaç
duyulmuyor. Mesela Karadeniz’de kadınlar daha çok çalışıyor benim bildiğim.
Firdevs: Kadına ihtiyaç duyulmuyor

derken ev işlerini kim yapıyor? Mesela
evdeki hayatı kadınlar götürmüyor mu?
Ekin: Demek istediğim sosyal yaşantıya fırsat vermiyor eşin, sen evindesin çocuğunlasın. Yemek yapacaksın,
çocuklara bakacaksın bir kadının pozisyonu burada budur. Bir de cinsel açıdan
belki…
Firdevs: Emine sen ne anlatacaksın?
Emine: Ne anlatayım her şeyi anlattılar. Yok söyleyeceğim bir şey. Aynı her
şey… Hepimiz aynı durmadayız.
Zühal:
Hem
dünyada
hem
Hakkari’de kadın olarak yaşam zor.
Ama özellikle Hakkari’de kendini bir
birey olarak gösterememe, rahat olamama, kendini bir birey olarak hissedememe bize özgü bir şey. Küçükken
bile topluma, aşirete göre büyümüşüz
hepimiz. Bizim gibi otuzlu yaşlarındaki
kadınlar “Keşke şimdi olsaydı da okuluma devam edebilseydim” düşüncesinde.
Kızların okumasının desteklenmesi son
birkaç yılda oluştu. Gerçekten çok farklı
bir toplumuz biz. Kadın olarak çok farklıyız. Nüfusun yüzde 60’ı yerinden edilen insanlar, göç mağdurları. Şimdi biz
kendimize baktığımızda yine bir şeylere
karşı durabiliyoruz ne kadar cesaretli
olmasak da. Göç eden kadınlara nazaran belki biraz daha farklıyız. Ama ben
biraz da onların gözüyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Nüfusun fazlasını
onlar oluşturuyor. Buradaki kadınlar
ciddi anlamda özgüvensiz. Onların kendilerine güvenlerinin gelmesi için onlarca kadın merkezi gerekli. Yıllarca çalışmalıyız. Yaşadığımız şiddet malum.
Aile içi şiddet yaşıyoruz; aile içi şiddeti
dile getiremiyoruz. Dile getirmenin korkularını yaşıyoruz. Neden korkuyoruz,
annem babam rezil olmasın, filan aşiretin mensubuyum. Hadi çok ciddi bir
şiddet yaşadım ve ayrılmak istiyorum.

Ne olacak boşandığında?
Kadınlara fırsat verilmiyor burada. İnsanların
yapmak istedikleri bir şey
olsa bile cesaret edemiyorlar. Bırakın kadınları,
erkekler de yapamıyorlar.
Ama şiddet ve aile baskısı
çok ciddi bir şekilde var.
Bu nedenle ciddi yozlaşmalar var. Bu da şiddeti getirir. Göç mağduru
genç kadınlarımız, kızlarımız... Kimi ilkokul dönemindeyken göç etmiş,
kimi lise dönemindeyken.
Göçle gelen hiçbir kadın
burada okula devam edememiş. Yeni nesil artık
okuyor. Erkekleri saymıyorum. Maddi durumu
iyi olanlar okudu. Şiddeti
saymasak bile kadınlar kendileri için bir şey
yapmak
istediklerinde
onların önünü kesen en
büyük engel ailedir. “Ya ben sana zaten
bakıyorum altının var istediğin düğünde
istediğin kıyafeti giyiyorsun, araban da
var seni istediğin zaman pikniğe de götürüyorum” derler.
Kadınlar ne birey olarak kendilerini
kabul ediyor ne de kabul ettirmesini beceriyorlar. Sosyal anlamda kadın olarak
kendilerini kapatmışlar. “Aman benden
uzak dur ben gayet iyiyim, kocam da
bana iyi bakıyor” diyorlar.
Firdevs: Sen bir şeyler söylemek ister misin Büşra?
Büşra: Ben genç ve yeni evli olduğum için şimdiye kadar hiç sorun yaşamadım. Lise mezunuyum. Ailem bana
her imkanı sundu. Ben biraz aktif değildim. Gezme konusunda ailemden baskı
görmedim. Eşimden de baskı görmüyorum
Firdevs: Kaç yaşındasın?
Büşra: 24 yaşındayım.
Firdevs: Yani sen hiçbir sorun yaşamıyorsun?
Büşra:
Buraya
gelmeden de sorun yaşamıyordum.
Diyarbakır’dan geldim. Tek başıma çıkabiliyorum.
Firdevs: Savaşın en çok zarar verdiği toplum kesim kadınlardır diye düşünüyorum. Siz bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Ekin: Ben 99 mezunuyum,
o dönemler çok kötüydü. Sağlık
meslek lisesinde okudum. Okula
giderken sivil polisler vardı.
Bize zarar vermek istiyorlardı.
Konuşmalarından ve bakışların-

dan hissediyorduk. Şimdi çok çıkmadığım için herhangi bir taciz olayı görmedim ama öğrencilik dönemlerimde
sık sık yaşadım. Bire bir herhangi bir
şeyle karşılaşmadım. Şimdi ise çocuklarım açısından endişeliyim. Daha sağlıklı bir ortamda yetişmelerini istiyorum. Örneğin oğlum silahı çok seviyor
en ufak bir bağrışmada camdan silahını
çıkartıyor.
Firdevs: Gül sen ne düşünüyorsun bu savaş ortamı hayatınızı nasıl etkiledi?
Gül: Açıkçası geleceğimizi göremiyoruz ne kendimizin, ne çocuklarımızın… Bir umut yok. Maddi ve manevi
kendini ve çocuklarını iyi bir yerde göremiyorsun. Çocuğum savaş ortamında
yetişen büyüyen bir çocuk. Onu zapt etmek çok zor. Onun gidişini durdurmak
çok zor. Çocuklarımızın geleceği çok
parlak değil. Sürekli baskı altında olan
bir toplum kendini savunmak zorunda
kalır, çok açıktır bu.
Büşra: Hakkari’de yaşamış olsaydım belki ben de böyle düşünürdüm.
Diyarbakır başka. Burada hiçbir etkinlik
yok. Burada çıkacak bir yer yok. Eşini
koluna takıp da bir cafeye gidemiyorsun
bu savaş ortamından kaynaklanıyor.
Firdevs: Emine sen niye konuşmuyorsun?
Emine: Ben bir şey söylemeyeyim.
Zühal: Savaşın temeli şiddettir savaşın olduğu yerde şiddet bitmez. Savaştan
dolayı, toplumsal şiddetten dolayı ailedeki şiddet de bitmiyor. Savaş nasıl topluma hükmediyorsa toplum aileye, aile
de kadına hükmediyor. Savaş bir erkek
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iktidardır. Burada en çok korktuğumuz;
bir şey olursa kendimize nasıl sahip çıkacağız. Gözaltına alınsak bir kaos yaşansa ne olacak? Erkekler de işkence
görüyor ama kadınlar tecavüze uğruyor,
tacize uğruyor. İnsanların güvensizleşmesine neden oluyor savaş. İnsanların
birbirine güvensizliğini de beraberinde
getiriyor. Mesela kadın odaklı bile düşünemiyorsunuz. “Ya otur zaten savaş
var” deniliyor. Bu yaşanılan şiddetin
bahanesi vardır. “Sen kadın olarak bir
şeyler öğrenmişsin, senin ne işine yarayacak. Zaten kötü bir dönemde yaşıyoruz” diyorlar. Gerçekten savaşın en kötü
etkisi yine kadınlara. Yerinden yurdundan edilenler onlar. Eğer bu savaş olmasaydı bu kadar büyük göçler olur muydu? Bu kadar yoksulluk olur muydu?
Kadınlar kendi köylerinde üretimlerini
yapıyorlardı. Kendilerine bakabiliyorlardı. Aldıkları sadece belirli şeylerdi.

Kadınlar kendileri için bir
şey yapmak istediklerinde
onların önünü kesen en
büyük engel ailedir. “Ya
ben sana zaten bakıyorum
altının var istediğin
düğünde istediğin kıyafeti
giyiyorsun, araban da
var seni istediğin zaman
pikniğe de götürüyorum”
derler
Kadınlar üreticiydi ama şimdi sadece
tüketici. Tüketecek bir şey de kalmadı
burada, üretecek bir şey de. Bir proje var kafamda mesela ama bu toplum
beni desteklemedikten sonra bunu birey
olarak nasıl yapacağım? Çocuklarıma
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nasıl sahip çıkacağım. İnsanlar namusu bahane ederek cinayetler işliyor. Biz
artık kadınlar olarak kendimize nasıl
sahip çıkabileceğimizi düşünmeye başladık son zamanlarda. Bu da savaştan
kaynaklanıyor.
Firdevs: Öğrenmek istediğim bir şey var Ekin,
senden başlayalım:
Yaşadığın insanla günlük hayatı
nasıl paylaşıyorsun?
Ekin: Daha
önce de söylediğim gibi eşim
evin geçimini sağlar, ben de ev işlerini
yaparım,
çocuklarıma
bakarım. Eşim akşam eve gelir, yani bilindik bir ev hayatı. Öyle
çok tartıştığımız konular olmaz, çünkü
eşimde bir umursamazlık var. “Sen konuş seni dinlemiyorum” tavrı. Ben bir
şeyleri tartışmaya kalkışsam bile geçiştirme durumları var onda. Çok fazla bir
şey paylaşamıyorum açıkçası.
Gül: İç içe yaşıyoruz. Bütün aile bir
arada. Mahalle olarak da aynı aşiretin
içinde de. Son derece sıkıcı ve iğrenç.
Kötü yaşıyoruz yani. Ben duygularını
çok saklayan bir insan değilim. Sabah
kahvaltı hazır olacak, öğle yemeği hazır
olacak, olmazsa olmaz. Öğleden sonra
kapı pencereden komşularla konuş ya
da cep telefonu ile birileri ile konuş.
Akşam olunca eşim spora gidip gelip
yatıyor, ben de oğlumla oturuyorum.
Böyle sıkıcı bir hayat.
Zühal: Hakkari’de aile içi ilişkiler,
toplumsal olarak aynıdır aslında. Yeni
evlenen gençlerin çoğunluğu kaynana
ile birlikte yaşıyorlar. Son yıllarda genç
çiftler daha çok ayrı yaşamaya başla-

dılar. Biraz da ekonomi ile ilgili. Yeni
gelin doğum yaptığında kaynanasının
yanında bebeğini istediği gibi öpemez.
Son zamanlarda kısmen değişse de evdeki büyüklere karşı hissedilen bir sorumluluk var. Aile çok değerlidir
burada.
Firdevs: Biz SFK
olarak bir kampanya başlattık Zühal.
Kampanyamızın
adı “Erkeklerden
alacaklıyız”
Demek istediğim ev içi iş bölümü açısından
siz alacaklı değil
misiniz
erkeklerden?
Zühal: Çok alacaklıyız
elbette. Mesela çocuk bakımı tamamen kadınların işi. Kadın sorumlu çocuktan. Eğer iyi bir çocuk yetiştirmişsen
iyi bir anne olmuşsun, yoksa kötü annesin. Aslında bu dünyanın her yerinde
var. Kadınlar hastalara bakarken onlar
hastalanınca yine bir kadın bakar. Ya
görümce gelir ya anneler. Biz Hakkarili
kadınlar duygusal kadınlarız ve bu görevleri ciddi anlamda kendimize mal etmişiz. Hoşumuza gidiyor. Bu işleri iyi
bir şekilde yerine getirince iyi bir kadın,
iyi bir gelin olduğumuz düşünüyoruz.
Firdevs: Kızlar merak ediyorum
kendiniz için nasıl bir gelecek hayaliniz
var? Sadece kendiniz için?
Ekin: Benim çalışma hayatım hiç
olmadı, eşim izin vermediği için hiç
çalışmadım. Hayalim kendi adıma çocuklarıma bir şey yaparsam bu beni çok
mutlu eder.
Gül: Akdeniz’de ya da Egede bahçeli huzurlu hiç kimsenin laf sokmadığı
tertemiz bir yaşam. Sadece kendim ve
eşim. Savaşın olmadığı kafamı yastığa
koyduğum da helikopterlerin, jetlerin
uçmadığı bir gelecek hayal ediyorum.
Huzur sadece huzur… Asker öldü, gerilla öldü haberlerinin olmadığı bir dünya. Aslında hepimizin huzuru savaşın
bitmesine bağlı.
Zühal: Kendim için yeni bir dünya
hayal ediyorum ve bu yeni dünyada çok
güçlü olmak istiyorum. Eğer ki bir iş
yapıyorsam bu işimde başarılı olmak istiyorum. Siddet içinde yaşayan kadınlar
için çok büyük ciddi şeyler yapmak istiyorum. Aslında şiddetin ve ayrımcılığın
olmadığı bir dünya için çok çalışmam
gerekli. Birileri ile bir hayat paylaşmak
istemiyorum. Kendim için çok güçlü
çok başarılı bir hayat hayal ediyorum.
Daha güçlü bir Zühal istiyorum.

Barış için artık ‘kurumsal’ ısrar
29 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından DÖKH’li, DTP’li, KESK’li ve barış
mücadelesinde yer alan pek çok kadının tutuklanmasına tepki göstermek için
biraraya gelen kadınların oluşturduğu
Barış İçin Kadın Girişimi, barış ısrarını
sürdürmeye devam ediyor. “Söyleyecek
sözümüz, çözümü geliştirecek gücümüz
var” sloganıyla İstanbul ve Ankara merkezli olarak bir araya gelen kadınlar, bugüne kadar Taksim ve Berçelan’da barış
nöbeti tuttu, İstanbul Maçka Parkı’nda
Kadın Şenliği düzenledi, Barış İçin Ka-

dın Forumu gerçekleştirdi. Girişim 19
Aralık 2009’dan bu yana da düzenli olarak İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da
‘barış noktası’ eylemleri düzenliyor. Bu
topraklarda uzun yıllardır barış için bir
araya gelen kadınlar ilk kez bu dönemde
barış talebini, daha ‘kurumsal’, örgütlü
ve sürekli olarak dillendirmeye başladı.
Zira Barış İçin Kadın Girişimi’nin artık
Taksim Nane Sokak’ta bir mekânı var.
Bitmedi, daha çok şey öğrenmek istiyorsanız lütfen www.barisicinkadinlar.
com adresini ziyaret edin.

Takke düştü kel göründü

AKP’li Rize Belediye Başkanı
cinsiyetçi ve ırkçıdır!

İdamlar
durdurulsun!
İran rejimi tarafından
idam cezasına çarptırılan Kürt kadın tutsak
Zeynep Celaliyan’ın
cezaevinde özel bir bölüme sevk edildiği ve
dosyanın infaz kurumuna gönderildiği bildirildi. Celaliyan, her
an idam edilme tehdidi
altında. İstanbul Barış İçin Kadın Girişimi
de İran Konsolosluğu
önünde İran’da yaşanan kadın katliamlarını,
idamlarını ve tecavüzlerini yaptığı açıklamada
protesto etti.

Türkiye’nin ‘kurucu’ sorunu olan Kürt sorununun çözümünde “kız alıp vermişiz” retoriğinin geri planındaki cinsiyetçi ve ırkçı bakış açısı, AKP’nin Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı’nın infial yaratan sözleriyle kendini ele
verdi. Kürt kadınlarına ‘kumalığı’ öneren akıllara ziyan
belediye başkanı gelen tepkiler sonucu, ihraç istemiyle partinin disiplin kuruluna
sevk edildi. BDP Grup Başkanvekili Gülten Kışanak,
Bakırcı’nın suç işlediğini
savunarak, “Irkçı, ayırımcı,
cinsiyetçi, çağ dışı, Kürtleri ve kadınlarını aşağılayan
bir söylem. AKP hemen bu
kişiyi ihraç etmeli, savcılar
harekete geçmeli, İçişleri
Bakanı gereğini yapmalı.
Yoksa gereğini biz yaparsak, altından kalkamazlar” dedi. Feminist örgüt ve çevreler
de Rize Belediye Başkanı’nın istifası ve görevden alınması
için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya imza vermek
için http://halilbakirciistifa.blogspot.com adresini ziyaret
etmeniz gerekiyor.

BDP’li kadın vekiller,
yalnız değildir!
Askeri operasyonların durdurulması, bazı üniversitelerde Kürt
öğrencilere yönelik saldırıların son
bulması için Şırnak, Silopi’de düzenlenen yürüyüşte, polisin müdalesiyle karşılaşan BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın kalça
kemiği kırıldı. Türkiyeli bir grup
kadın, hem Sevahir Bayındır’ın,
hem de İsrail Parlamentosu’nun
Arap kadın milletvekili Hanun
Zu’bi’nin uğradığı “Irkçı ve Cinsiyetçi Devlet Şiddetine Karşı Kadın
Dayanışması” ismiyle kampanya
başlattı. Kampanya kapsamında
http://dayanismamektuplari.
blogspot.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu arada Sosyalist Kadın Meclisleri de “Devlet Terörüne
Karşı İsyandayız” başlıkla basın
açıklamasında, “Bu saldırının sorumlusu olan erkek egemen devlet
zihniyetini lanetliyor, tüm halkımızı bu saldırının sorumlularından ve
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan
hesap sormaya çağırıyoruz” dedi.

Politik kadınları susturmak için tecavüzler sürüyor!

Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) aktivisti K.S.’nin
27 Haziran’da İstanbul, Bağcılar’da polis olduğu tahmin edilen kişilerce kaçırılarak cinsel işkenceye maruz bırakılması;
tecavüzün, Kürt ve politik aktivist kadınları sindirmek için
silah olarak yeniden tedavüle sokulduğu konusundaki endişeleri artırdı. Zira asker, polis ve korucu tecavüzleri 90’lı

yılların baskı-sindirme-korkutma yöntemlerinden biriydi. Tecavüzlerin politik olduğu vurgusuyla K.S.’nin yaşadıklarına
sessiz kalmayan kadınlar yine sokaklardaydı. İstanbul Kadın
Platformu’nun Bağcılar’da düzenlediği protesto eyleminde
cinsel işkencenin, sistematik bir yıldırma politikası, savaş
stratejisi, çeşitli alanlarda mücadele veren kadınları hedef alan
bir bastırma ve cezalandırma aracı olduğu vurgulandı. “Gözaltında tacize son, tecavüzcü polisler yargılansın!” sloganlarının
atıldığı gösteride kadınların Kaymakamlık’a yürüme talebi
polis tarafından engellendi. Bunun üzerine kadınlar polisin
tavrını protesto etmek için oturma eylemi yaptı. 2009’un Haziran ayında da Diyarbakır’da bir eve polis tarafından yapılan
baskın sonucu evde misafir olarak bulunan DÖKH aktivisti
bir kadına sivil polisler tarafından ‘cinsel işkence’ yapılmış,
DÖKH avukatlarının başvurularına rağmen soruşturma kapatılmıştı.
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Cinayetler sürüyor, tepkimiz büyüyor!
Kadın cinayetleri hız kesmedi, yine iki
arkadaşımız öldürüldü. Siyah Pembe
Üçgen İzmir LGBTT Derneği üyesi
Azra ve TMMOB üyesi Hülya Yolcubal arkadaşlarımız, erkekler tarafından
katledildi. Sadece kadın oldukları için
öldürülen binlerce kadın için ve aynı
zamanda katili erkek olan bu cinayetlere dur demek için Eskişehir, Ankara,
Adana, Bursa ve Diyarbakır’da kadın
platformları, İstanbul ve İzmir’de feminist platformlar sürekliliği olan eylem
kararı aldı. En etkili eylem Ankara Kadın Platformu’ndan geldi. 8 Mayıs günü
siyahlar giymiş yüzlerce kadın ‘Yasta
Değil İsyandayız!’ sloganıyla cinayetle-

ri protesto etmek için bir süreliğine yolu
kapattılar. “Artık yas tutmuyoruz, çünkü
kadın cinayetlerinin hesabını katillerden
ve suç ortaklarından sormak için öfkemizi ve isyanımızı sokağa taşıdık. Kadın
cinayetlerini ısrarla görmek istemeyenlere göstermek, işitmek istemeyenlere
haykırmak için sokaklardayız: Katilleri Tanıyoruz!” diyen kadınlar, katillerin suç ortaklarını da saydılar: “Başta
Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Adalet
Bakanllığı, Aile ve Kadından Sorumlu
Devlet Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü,
mahkemeler, savcılıklar, valilikler ve
belediyeler olmak üzere önlem almayan
tüm devlet kurumları kadın cinayetle-

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Siirt’te
çocuklara yönelik cinsel istismar ve saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Çocuklara yönelik cinsel istismar ve saldırı, çok yaygın bir suçtur
ve bunu işleyenler genelde çocukların
bildiği ve güvendiği erkeklerdir. Bunları ‘sapık ve canavarların’ işlediği suçlar
olarak görmek sorumluluktan kaçmak

olur. Nitekim son günlerde açığa çıkarılan olaylarda da faillerden bazıları kamu
görevlisi, toplumdaki ‘normal’ vatandaşlar, erkeklerdir.
Çocuk istismarının önüne geçebilmek
için yasaları uygulaması gerekenler
iki yüzlü davranmamalı, bu suçun aile
içinde de işlendiğini kabul etmeli, sessiz tanıkları cesaretlendirmeli, eğitim

rinde, tecavüz dahil kadına yönelik her
türlü şiddet eyleminde suç ortağıdır. Katilden, tecavüzcüden yana haber yapan,
katillerin beyanını esas alan medya da
bu suçlara ortaklık etmektedir.” Bu arada yargının kararlarında haksız tahrik
indirimi uygulamalarına tanık olmaya
hâlâ devam ediyoruz.

Mor Çatı: Tanıklar sessiz kalmasın!
kurumlarında çocukların farkındalıkları geliştirilmelidir. Tecavüze uğrayan 4
çocukla ilgili açılan davanın izlenmesini, cinsel istismarın yaygınlığını ortaya
çıkarabilmek ve sessiz tanıkları cesaretlendirmek açısından önemli buluyoruz.
Mor Çatı olarak da bu sürecin takipçisi
olacağız.” denildi.

Adli Tıp Kurumu
travmasına son!
Erkekleri koruyan yargı kararları nedeniyle
harekete geçen Ankara Kadın Platformu üyeleri Yargıtay’ın; İstanbul Feminist Kollektif
üyeleri ise Adli Tıp Kurumu’nun önünde
“Adli Tıp Kurumu travmasına son!” eylemi
yaptılar. “Erkek adalet değil gerçek adalet”
için Yargıtay’a, Hükümet’e ve mahkemelere
seslenen kadınlar Adli Tıp Kurumu’nun adaletsiz uygulamalarını örneklerle teşhir ettiler.

İzmir Valiliği’nin başvurusuyla,
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,
“Genel Ahlaka ve Ailenin Korunmasına Aykırılığı” iddiası ile Siyah
Pembe Üçgen İzmir Derneği’nin
kapatılması talebiyle açılan dava
reddedildi. Kararın gerekçesinde

Dünya Kadın Yürüyüşü yapıldı
Dünya Kadın Yürüyüşü Avrupa buluşması için 22 ülkeden ve bölgeden
500’den fazla kadın İstanbul’da toplandı. DKY her zamanki gibi, “toplumsal hareketleri, halkların yerel düzeyde
verdiği mücadeleler arasında bağlar
kurmaya ve onları kıtasal düzeyde
birleştirmeye” çağırarak sona erdi. Çıkarılan deklarasyonda “Bugün, kapitalizmi, ataerkini ve ırkçılığı yok etmek
için, bu mücadeleleri birleştirme günüdür.” denildi. DKY, Diyarbakır’da
151 Kürt politikacı, belediye başkanı,
kadın hakları savunucusu ve sendika
üyesine karşı açılan davanın izlenmesini de önüne görev olarak koydu.
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“her insan gibi lezbiyen, gey,
biseksüel, transeksüel ve travesti
kişilerin de dernek kurma özgürlüğüne sahip oldukları” belirtildi.
Dernek adına yapılan açıklamada
“Özgürlükler lehine verilen bu
kararı, LGBTT özgürlük mücadelesi
açısından çok önemli bir kazanım
olarak görüyoruz,” denildi. Siyah
Pembe Üçgen bu kararı vahşice
katledilen dernek üyesi transeksüel
Azra’nın anısına atfetti.

Ev işçileri özür bekliyor!
Hürriyet Gazetesi yazarı Sibel Arna’nın 12
Haziran’da yayınlanan “Dokuz aylık bebekle mavi yolculuk” başlıklı yazısına DİSK
Genel-İş’e bağlı Ev İşçileri Kadın Komisyonu tepki gösterdi. Ev işçileri bir basın
açıklaması yaparak Sibel Arna’ya özür dilemesi çağrısında bulundu.
Sibel Arna söz konusu yazıda bebeği ve
onun bakıcısı ile geçirdiği tatili ve ‘dadı’nın
da insan olmasından kaynaklı yaşadığı ‘zorlukları’ anlatıyordu. Yazıda dalış kursuna
gitmek isteyen başka bir ev işçisi ile ilgili
“büyük konuşmayayım ama ben o kadının
kafasını dalış tüpü olmadan suya gömerim”
cümlesi yer alıyordu.

Hoşgeldin Hevjîn! Tu Xer Hati Hevjîn
Diyarbakır’da yaklaşık 3 yıldır çalışma yürüten Hevjîn LGBTT Oluşumu
iki ayda bir yayımlanacak “Hevjîn”
adlı dergilerinin ilk sayısını çıkardı.
Hevjîn, Türkiye’de yayımlanan ilk
Kürtçe/Türkçe LGBTT dergisi.
Derginin ilk sayısı homofobi, transfobi
ve nefret suçlarına dikkat çekmek için,
4 yıl önce İstanbul’da nefret cinayeti
sonucu yaşamını yitiren Baki Koşar’a
ithaf edildi.
İlk sayının dosya konusu ‘Açılma’
olarak seçildi. Dosyada “Kürt eşcin-

sel, biseksüel ve transeksüeller vardır”
deniyor.

CEDAW Gölge Raporu

Sıdıka için ‘hayat’ nöbeti!

Van’da kocası tarafından dövülerek kulağı
kesilen Sıdıka, sekiz ay sonra yine şiddete
maruz kalarak hastaneye kaldırıldı. Sıdıka, mahkeme kararıyla sığınma evinden
alınarak eşine verilmiş, kadın örgütleri bu
karara tepki göstermişti. Van Saray Kadın
Derneği’nden kadınlar Sıdıka’nın yattığı
hastahane önünde nöbet tutuyor.

Başbakandan Dolmabahçe’de annelik söylevi!
Başbakan Erdoğan “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” çerçevesinde kadın örgütü temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Kürt
halkının taleplerini ‘terör’le, Kürt açılımını ‘milli birlik’le, kadınların sürece
katılımını ‘annelik’leriyle özdeşleştiren

Başbakan toplantıya bölgedeki Kürt kadın örgütlerinin çoğunu çağırmadı. Barış
için Kadın Girişimi üyeleri de çağrılı olmadıkları toplantının olduğu yerde ‘Barış
Noktası’ kurarak barış için ısrarlarını dile
getirdiler.

Eskişehir’de kadınlar geçidi
Özge Yentür
Kazete’nin düzenlemiş olduğu I. Uluslararası Kadın Kitapları Fuarı’nın ilk ayağı 27-28-29 Mayıs’ta Eskişehir Haller
Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Fuara
tanınmış kadın yazarların yanında yerel
kadın yazarlar da katıldı. İlk gün, Canan
Tan “Hem Yazar Hem Kadın” başlıklı
konuşmasında kadın yazar olmanın zorluğunu ve deneyimlerini aktardı. Latife
Tekin’in konuşmasının teması kadınların özgürleşmesiydi. Ayşe Kilimci kadın
olmak ne getirir, ne götürür konusunda
örnekler vererek dikkatleri çekti. Bana
sorarsanız bu hikâyelerden en ilginci ve
dikkat çekeni Lilith’in hikâyesiydi. İkinci gün, fuar Eskişehirli kadın yazarların
konuşmalarıyla açıldı. Gazeteci yazar
Yazgülü Aldoğan medyada yanlı habercilik hakkında bir konuşma yaptı. Türk
medyasında gündemin nasıl değiştiğinden söz etti. Fuara Hollanda’dan katılan

Cindy Castricum, medyada kadınların
temsili konusunda görüşlerini dile getirdi. Filiz Bingölçe, kadınların da erkekler kadar bence onlardan daha fazla
olan mizah anlayışlarından söz etti. Yazar Fantastik Dişil Mizah adlı kitabında

bunu çarpıcı örneklerle gözler önüne
seriyor. Aslı Tohumcu ise üçüncü sayfa haberlerinden, töre cinayetleri adıyla
üstü örtülen kadın cinayetlerinden bahsetti. Son gün Hatice Meryem “Sinek
Gibi Kocam Olsun Başımda Bulunsun”

Hükümet, 21 Temmuz’da Birleşmiş
Milletler’de “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” (CEDAW) kapsamında 6. ülke dönem raporunu sundu. Bu rapordan önce TCK Kadın
Platformu ve CEDAW Sivil Toplum
Yürütme Kurulu üyesi 20 kadın sivil toplum örgütü, ülke çapında örgütlü altı etkin kadın platformu ve
135 yerel ve merkezi bağımsız kadın örgütünün desteğiyle, Hükümet
Raporu’na alternatif bir CEDAW
Gölge Raporu hazırladı. Platformlar adına bir delegasyon, CEDAW
Komitesi’ne 19 Temmuz’da Gölge
Raporu sundular.

konuşma başlığıyla ilgi topladı. Kendisinin burada erkekleri övmediğini aksine
yerdiğini söylediğini belirtmekte fayda
var. Bu konuşma daha çok sohbet havasında gerçekleşen bir grup çalışmasıydı
adeta. Nalan Barbarosoğlu “Kendine
Ait Bir Oda Mümkün Mü? adlı konuşmasında, Woolf‘un eserinden hareketle
bir kadın yazarın kendine ait bir odayla
ruhsal açıdan bütünleşmesinin önünde
bir takım engellerin olduğunu, bunlardan ilki ve en önemlisinin yazarın kendi
otosansürü olduğunu belirtti. Seda Kaya
Güler’in aşk temalı konuşmasına göre
biz kadınlar aşka çok önem veriyoruz
ve aşk için her şeyi göze alabiliyoruz.
Fuarın kapanışı Pınar Öğün-Mehmet
Ali Alabora çiftinin teatral okumasıyla
sonlandı. “Kadın-erkek farklıyız, farklılığımızın farkında mıyız?” metniyle
yerinde ve kapanışa yaraşır bir konuşma ve tartışma ortamı sundular. Metnin
içeriği erkek bir dinleyici tarafından sert
tepkilere maruz kalmasına rağmen bence yazar Meltem Arıkan kadın ve erkeği
çok iyi gözlemlemiş ve kaleme almış.
feminist
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İsveçli ebeveynden “queer” denemesi
İsveçli bir aile, cinsiyet kalıplarından
uzak yetiştirmek istedikleri 2.5 yaşındaki çocuklarının cinsiyetini gizli tutuyor.
24 yaşındaki genç çift, çevrelerindeki
birkaç kişi dışında çocukları Pop’un kız
mı erkek mi olduğunu kimseye söylemiyor. Cinsiyetini belli edecek sıfat ya
da zamirler kullanmaktan da özel olarak
kaçınıyor. Pop’un giysi dolabında elbiseden pantolona her tarz kıyafet var. Çocuklarının her sabah ne giyeceğine kendi karar vermesini tercih eden çift, saç
stilini de belli aralıklarla değiştiriyor.
Yerel bir gazeteye verdikleri röportajda Pop’un annesi kararlarının, feminist
teoride cinsiyetin toplumsal olarak inşa

edilen bir olgu olduğu görüşüne dayandığını ifade etti. “Biz Pop’un dışarıdan
belli cinsiyet kalıplarının dayatması altına girmeden, daha özgür büyümesini
istiyoruz. Bir çocuğu alnında pembe ya
da mavi bir mühürle dünyaya getirmek
zalimliktir.” dedi.
Haber pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Kimileri İsveç gibi özgür bir
ülkede böyle bir uygulamanın gereksiz
olduğunu söylerken, kimileriyse, çok
daha sert bir tutumla, bu kararı acımasız
bir deney hatta daha da ileri giderek bir
çeşit çocuk istismarı olarak yorumluyor.
Kararı olumlu bulanlarsa, deneyimin
Pop`un bireysel gelişimine yapacağı

Çin’de kız çocuğu olmak zor

İtalya’da kadınların
emeklilik yaşı yükseltiliyor
İtalya hükümeti AB’nin
dayatması sonucu 2012’den itibaren kadın memurların emeklilik yaşını
61’den 65 yıla çıkaracaklarını açıkladı.Bu tedbir
İtalya Hükümeti tarafından mayıs sayı sonunda
kabul edilen 24,9 milyar
euroluk kemer sıkma
planına ilişkin çıkarılan
kararname içerisine alınacak. Sözkonusu planın
parlamentoda oylandıktan
sonra yürürlüğe girmesi
bekleniyor.
Avrupa Birliği, kadın memurların emeklilik yaşının
erkek emeklilik yaşı ile
eşitlenmesi için İtalya’yı,
Avrupa Adalet Divanı’nın
2008’deki kararına uymaya çağırmıştı. Adalet

etkiyi tartışmaktan çok, örneğin, toplumsal cinsiyet üzerine tartışma ortamı
yaratmasına vurgu yapıyor.
Çeviri: Elif Karaçimen

ve fırsat eşitliğinden
sorumlu Avrupa Komiseri
Viviane Reding, pazartesi
günü yaptığı açıklamada
“Avrupa Adalet Divanı ve
Avrupa direktifleri açıktır” diyerek 20 yıldır bu
yasamanın kabul edilmiş
olması gerektiğini kaydetmişti. Reding, “Mahkeme artık yeter dedi ve
İtalyan hükümetinin bunu
yapması gerekiyor” diye
belirtmişti.
İtalya, Avrupa Adalet
Divanı’nın kararına 2018
yılına kadar kademeli
olarak uyacağını bildirmiş
ancak Avrupa Komisyonu
en geç 1 Ocak 2012’ye kadar bu tedbirin alınmasını
aksi takdirde yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Çin’de tek çocuk uygulaması
hafifletilse de (zira ikinci çocuk
sahibi olanlar ağır vergiler ödemek zorundalar) ailelerin “erkek
çocuk”, tercihi onbinlerce kız
çocuğunun kayıt alınmasını engelliyor. Çinli ebeveynler doğan
kız çocuklarını yabancı ailelere
evlatlık vermeyi tercih ediyor.
1995-2005 yılları arasında 60

bin kız çocuğu ABD’ye evlatlık
olarak verildi. Kayıtlara geçmeyen bir milyon kız çocuğunun ise yetimhanelerde kaldığı
tahmin ediliyor. Cinsiyetçi nüfus planlamaları çerçevesinde,
kadın-erkek nüfusu oranındaki eşitsizlikten dolayı şimdi de
Çin’in evlat edinme yasalarını
zorlaştırdığı belirtiliyor.

İsveç’te feministler, erkek ve kadınlara eşit maaş
ödenmemesini
protesto için 100
bin İsveç kronunu
yaktılar. Feminist
Girişim
Partisi,
Gotland adasında
düzenlediği protestoda, yakılan paranın, erkeklerle
karşılaştırıldığında
kadınların
alamadığı parayı temsil ettiğini
belirtti. Partinin lideri Gudrun

Schyman, ‘’100 bin
kronu yakmak korkunç gelebilir ama bu,
içinde bulunduğumuz
kötü durumu gösteriyor’’ dedi. Yakılan paranın bir reklam ajansı
tarafından bağışlandığı
belirtildi.Ülkenin ulusal istatistik kurumuna
göre tam gün çalışan kadınların
ortalama maaşının erkeklerden
yüzde 19 oranında düşük olduğu
ortaya çıktı.

Cinsiyetçi ücret politikası her yerde!

Cinsiyetçi göç politikaları ve şiddet
Her yıl binlerce kadının ölümüne yol
açan cinsiyetçi göç politikaları ve insan
kaçakçılığının son mağduru Nijeryalı
N.J için, Bütün Afrikalı Kadınlar Grubu, Siyah Kadınların Tecavüze Karşı
Hareketi Projesi ve Küresel Kadın Grevi gibi kadın örgütleri İngiltere’de kampanya başlattı. 8 temmuzda Londra’daki
İtalya büyükelçiliği önünde düzenlenen
gösteride kadınlar cinsiyetçi göç politikalarını protesto ederek J.N’nin can güvenliğinin sağlanmasını, J.N.’ye oturum
izni verilmesini ve tecavüzcüyle onu
koruyanların cezalandırılmasını talep
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ettiler.
2009 yılının ağustos ayında N.J, Milano Kimlik Tespit ve Sınırdışı Etme
Merkezi’nde çalışan komiser Vittorio
Addesso’nun cinsel saldırısına maruz
kaldı. Olaya müdahale eden N.J’nin
kadın arkadaşları sayesinde tecavüz
engellendi. Cezaevi müdürü Massimo
Chiodini, tecavüze tanıklık etmesine
karşın, mahkemede bir şey görmediğini söyleyerek olayı inkar etti. Olaydan
birkaç gün sonra, Berlusconi Hükümeti
tarafından hazırlanan baskıcı göçmenlik
yasalarına karşı cezaevinde çıkan ayak-

lanma sırasında J.N. ve onu tecavüzden
koruyan kadın arkadaşları gardiyanlar
tarafından soyularak dövüldü ve 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı.
J.N. Nijerya’da kuaför olarak çalışıyordu ve İtalya’ya iş bulabilmek için
gelmişti ancak insan kaçakçıları eliyle
fuhuşa zorlandı. Nijerya Büyükelçiliği
de İtalya yönetimiyle işbirliği yaparak
J.N.’nin sınırdışı edilmesini onayladı.
Eğer J.N. sınırdışı edilirse, ailesinden üç
kişiyi daha katleden insan kaçakçıları
tarafından öldürülecek.
Çeviri: Berfin Emre
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Novartis’e “ayrımcılık” cezası
ABD’de ilaç şirketi Novartis, kadınlara karşı ayrımcılıktan 250 milyon dolar
para cezasına çarptırıldı.
New York’ta Manhattan’daki bölge
mahkemesinde görülen davada jüri,
İsviçreli ilaç şirketi Novartis’i erkeklere göre daha az maaş ve promosyon
vererek kadınlara karşı ayrımcılık yapmaktan suçlu buldu ve şirketi 5 bin 600
kadına 250 milyon dolar ödemeye mahkum etti.
Davacı kadınlar 2002 ve 2007 yıllarında
satış temsilcileri ve idarecilerden oluşuyor.
Kadınların avukatı David Sanford yaptığı açıklamada, “Bu, son iki ayda mahkemede olan her şeyi haklı çıkardı. Bu,
ABD’deki Novartis ve bütün şirketlere,
uzun süredir yaptıkları ayrımcılık ve

sistematik problemlerin yanlarına kar
kalmayacağı konusunda bir mesaj gönderdi.” dedi.

Jürinin kararının bir cinsiyet ayrımcılığı
davasında şimdiye kadar aldığı en büyük para cezası kararı olduğuna inandığını belirten Sanford, 2002 ve 2007 yıl-

ları arasındaki ayrımcılığın maaşlarında
yol açtığı kayıplar nedeniyle 37 milyon
dolar daha tazminat talebinde bulunacaklarını da ifade etti.
Mahkemede görgü tanıklığı yapan kadınlardan biri bölge müdürünün kadın
çalışanları taciz ettiğini söyledi.
Başka bir görgü tanığı ise “yaşlı erkekler şebekesinin” hamile kadınları, kariyerlerini bozmanın yollarını bularak,
onlara kısa süreli izinler almaları ve
izinliyken çalışmaları için baskı yaparak
cezalandırdığını belirtti. Davacı kadınların avukatlarından Katherine Kimpel,
davada ifade vermeyi kabul eden kadınların, şirketlerde sessiz kalması için uygulanan toplumsal baskıların üstesinden
gelme konusunda “inanılmaz şekilde
cesur” davrandığını ifade etti.

Fransa’da “psikolojik şiddet” artık suç
Son iki yılda 675 bin kadının şiddet
mağduru olduğu Fransa’da evlilik içi
psikolojik şiddet suç kapsamına alındı.
Parlamento kadına yönelik şiddete karşı
mücadeleyi güçlendirme amaçlı bir yasa
önerisini oybirliği ile kabul etti.

Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ve 75 bin
euro para cezası öngörüyor. Aile işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Nadine
Morano, bu tedbirin 1 ekimden itibaren
uygulamaya konulacağını belirterek,
yönetmeliğin süresinin dört ay olduğu-

nu, ancak boşanma işlemlerinde yenilenebileceğini kaydetti. Oturumu olmayan yabancılar da bu korumadan yararlanabilecekler. Şiddet mağdurlarına bu
nedenle oturum izinleri verilebilecek ya
da var olan oturumları uzatılabilecek.

“İlk kez” kadın başbakanlar
Kırgızistan ve Avustralya’da
ilk kez kadın başbakan dönemi
yaşanıyor. İç çatışmaların yaşandığı Kırgısiztan’da anayasa
referandumunun ardından Roza
Otunbayeva,
Orta Asya’nın
ilk kadın devlet
başkanı olarak
göreve geldi.
Otunbayeva,
ayaklanma sonucu Kurmanbek iktidarının
düştüğü geçen
nisan ayında Kırgızistan’ın geçici idaresinde etkin rol oynamıştı. O günlerde Cumhurbaşkanı Bakiyev’in istifası üzerine

Cumhurbaşkanlığını vekaleten
üstlenen Otunbayeva hem ülkesi
hem de Orta Asya’nın ilk kadın
devlet başkanı oldu.
Avustralya’da başbakanlık koltuğuna 48 yaşındaki
Julia
Gillard
oturdu.
Gillard
2007’de iktidara gelen Federal İşçi Partisi
Hükümeti’nin
başbakan yardımcısıydı..
Gillard’ın liderliği almasıyla
birlikte dev maden şirketlerine
getirilen yüksek vergi yasasında
yumuşamaya gidildi.

Yangından artık kızlar da kurtarılabilecek!
Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, Mekke’de bir okulda çıkan
yangında din polisi izin vermediği için 15 kız öğrencinin ölümüne
yol açan olayla ilgili ancak sekiz
yıl sonra harekete geçti. Bakanlık, okullara gönderdiği genelgede kız çocuklarının da okullarda
meydana gelen yangınlar sırasın-

da itfaiye erlerince kurtarılmasına izin verdi. Suudi Arabistan din
polisi, 2002 yılında bir okulda çıkan yangından kaçmaya çalışan
15 kız çocuğunun dinî kurallara
uygun giyinmedikleri için dışarı
çıkmalarına izin vermemiş, bu
yüzden de kız çocukları yanarak
can vermişti.

Kadın ticaretinden
2,5 milyar euro kazanıyorlar
Kadın ve çocuk ticareti Avrupa’nın en kârlı suçlarından biri haline geldi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu
ve Suç Dairesi’nden (UNODC) raporuna göre, Avrupa genelinde kadın ve çocuk ticaretiyle uğraşan çeteler her yıl 2.5 milyar euro kazanıyor. Raporun açıklandığı basın toplantısında BM iyi niyet elçisi ABD’li
oyuncu Mira Sorvino, Madrid’de İspanya’daki çetelerin elinden kurtarılan kadınlarla tanıştığını anlattı.
Romanyalı bir kadının İspanya’ya götürülürken çok
ağır dövülüp, kaburgalarının kırıldığını dile getiren
Sorvino, buna rağmen kadının yol kenarındaki bir
genelevde çalışmaya zorlandığını ifade etti. Sorvino,
Nijeryalı bir başka kadının da memleketinde bıraktığı kızlarına para gönderebilecek kadar gelir elde
edebileceği vaadiyle, bir geminin kargo kısmında
İspanya’ya getirildiğini, yolda birçok arkadaşının
hayatını kaybettiğini ve ülkeye geldiğinde kendisini
bekleyen bir iş olmadığını öğrendiğini anlattı.
feminist
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İşyerinde beyaz, evde mavi yakalılar

Y

Hatice Erbay

ıllardır süren beyaz yakalı-mavi
yakalı tartışmasına kadınlar
cephesinden baktığımızda; mühendislik, mimarlık mesleğini yürüten
beyaz yakalı kadınların, evlerinde mavi
yakalılar sınıfına geçtiğini ve üstelik
evdeki beyaz yakalıların işlerini de yaparak tüm yakaları yıkayan ütüleyen ve
hayata hazırlayan konumda bulunduklarını görüyoruz.
Evdeki bu konumlanış “iş alanı” dediğimiz kamusal alanı ve daha ötesinde de
toplumsal hayata dair tüm yapılanmaları, özellikle bu yazının konu edindiği
mesleki örgütlülükleri nitelik ve nicelik
olarak etkiliyor. Meslek alanlarının cinsiyetler üzerinden paylaşımında, “erkeklik”, mühendisliğe el koymuş görünüyor. Mühendislik, mimarlık mesleğinde
tek örgüt ise üyelerinin yüzde 27’sini
kadınların oluşturduğu, 300 bini aşkın
üyesi ve devrimci demokrat geleneğiyle, 55 yıllık tarihinde hiç kadın başkan
görmemiş olan TMMOB.
TMMOB, ilk kez geçtiğimiz yıl, bir kadın kurultayı gerçekleştirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası’nı temsilen, düzenleme
kurulunda yer aldığım bu kurultayın,
hazırlık çalışmaları sırasında TMMOB
ve Oda yönetimleriyle yaşanan sıkıntılar, bu yapının kadın hareketine ne kadar tepkili ve mesafeli olduğunu bir kez
daha göstermiş oldu.
Kurultayda, tüm kurullarda yüzde 35
kadın kotası uygulanması kararı büyük
bir çoğunluk tarafından kabul edildi.
Bunun yanı sıra ayrımcılığa ve cinsiyetçi iş bölümüne karşı çıkan, cinsel taciz,
mobbing konularının tanımlanması ve
gerçekleştiği durumlarda geçerli olacak
yaptırımların yönetmeliklerde yer alması
gibi önemli birçok karar alındı. Kürt illerinden gelen kadınların savaş ortamında mesleklerini yapma koşulları, birçok
tepkiye rağmen konuşuldu ve anadilde
eğitim hakkı kurultay kararı olarak geçti. Kurultayda gerçekleşen en önemli
gelişmelerden birisi de, TMMOB içinde
yönetimlerden olabildiğince bağımsız,
gönüllü her kadına açık, hiyerarşinin olmadığı bir kadın örgütlülüğünün hayata
geçirilebilmesi yönündeki ilk adımların
atılması oldu. Kadın Kurultayı’nda alınan kararların örgütün genel kuruluna
taşınması, bu sürecin en önemli aşamalarından birini oluşturdu.
TMMOB Genel Kurulu’nda, cinsel tacizin ve cins ayrımcılığının suç olarak kabul edilmesi için verilen önergeyle bir56
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likte gerginlik had safhaya çıktı. Genel
Kurul salonunda yapılan konuşmaların
nasıl bir tablo oluşturduğuna bakıp, politik duruşumuza etki edecek sonuçlara
ulaşmak için bazı çıkarımlar yapmaya
çalışırsak, ilk olarak; cins ayrımcılığının
patriyarkal kapitalizm tarafından üretildiğinin görülmediğini; bu ayrımcılığın,
kadınların ama en başta da feministlerin bir icadı olduğunun düşünüldüğünü
söyleyebiliriz.
Emek örgütlerinde mücadele verenlerin, “mavi yakalı” kadınların ev içindeki
emeğine erkeklerin el koyduğu gerçeğiyle yüzleşememeleri bir yana, bu olguyu kavramaktan bile uzak oldukları
bir diğer sonuç olarak ortaya çıktı.
Kendi politik iklimimizde çok iyi bilinen
sınıf indirgemeci yaklaşımın tezahürü
olarak, kadın hareketinin sınıfı böldüğü
tezinden yola çıkan, TMMOB’deki kadınların da örgütü bölmek istediği anlayışının yaygınlığı da görünür oldu.
Ayrıca aynı kişilerin kadın politikasıyla ilgili tavırlarının, yer aldıkları parti,
sendika ve odalara göre değişebildiğini
gördük. Partisinde, kadın taleplerinin yanında, sendikasında ortalamacı bir tavır
içinde, kadınların hiç örgütlü olmadığı
TMMOB’daysa kadınların önerdikleri
politikaların karşısında durabildiğini de
görmek mümkün oldu. Bu da aslında örgüt içinde erkeklerin tavrını, kadınların
örgütlü gücünün etkilediğini gösteriyor
bize.
Karma yapılarda yürüttüğümüz feminist politika bağlamında, erkekleri ikna
etmekten çok, kadın örgütlülüğünün ve
feminist anlayışın güçlenmesini ve hayata geçmesini önümüze koyarsak, aşağıda sıralanan çelişkili durumların ortaya çıktığını görebiliriz:
• Kadın kurultayında alınan kararların

hayata geçirilebilmesi için, TMMOB
Genel Kurulu’nda, büyük bir çoğunluğu oluşturan erkeklere onaylatılmasının zorunlu olması.
• Birçok kadının bu çalışmalara karşı
çıkarak, taciz, ayrımcılık önergelerinin “başta örgüte ve erkek arkadaşlarına hakaret “olduğu anlayışıyla
TMMOB’un ‘kurtarılmış örgüt’ olduğunu düşünmesi.
• Birçok erkeğin de genel yaklaşım
olarak, bu hakkın kadınlara bırakılmasını kabul ederek, kadınların yanında tavır alması ve dolayısıyla bu
erkeklerle bizim nasıl ilişkileneceğimiz sorusu.
Tüm bu yaşanan sıkıntılı ve sorunlu
sürece rağmen, şu ana kadar feminist
politikayla ilişkilenmemiş, hatta karşı
duruş içinde olmuş kadınların bu süreçteki farkındalığı ve kazanımları üzerine
konuşacak olursak;
• kadınların dayanışmasının ne kadar
gerekli olduğu,
• ne olursa olsun, kadınları ancak kadınların temsil edebileceği,
• erkekliğin bir iktidar olduğunun su
götürmez biçimde kabulü,
• erkeklerin kurumlarda kurumsallaşan gücünün görülmesi
• kadınların yaptıklarının önemsizleştirilmesinin, bireysel değil örgütsel
olduğunun anlaşılması gibi noktaların fark edildiğinden söz edebiliriz.
Sonuç olarak, TMMOB ve benzeri örgütlerde, kadın dayanışmasını merkeze
koyarak, karşı duran kadınlarla asgari de
olsa ilişkilenebilmeyi başararak, kadınları
destekleyen erkeklerle ortak bir cephede
olmayı da reddeden bir yerden, “beyaz
yakalı” kadınlar olarak, feminist argümanları ve mücadele biçimini bu alanlara
taşımaya devam etmek gerekiyor.
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Boşanma davasında siyasi savunma vermek

Hem toplumun sürekli eleştirmesi, zorlaması hem de iki kişinin sürekli birilerinin müdahalesinin
yanı sıra, hayatın bilumum stresiyle, bir de aynı evde kalmaya zorlamasıyla baş edemedik
Derya Divrikli
- Selamlar sayın hâkim. Müsaadenizle ifadem biraz uzun olacak. Tabi tabi
saptırmadan, konu dâhilinde gelişecek.
Bilmiyorum Ailenin Devletin ve
Özel Mülkiyetin Kökeni’ni okudunuz
mu? Okumadınız mı? Tüh okusaydınız
daha kolay olacaktı işimiz.
Neyse efendim, yüzyıllardır üretim
ilişkilerinin belirleyicileri, varlıklarını
kalıcılaştırarak sürdürmek namına bilumum kurallar, işleyişler oluşturdular bilirsiniz. Sosyal yapının kârlarını artırıcı
ve sürekliliğini sağlayıcı halde olmasını
sağlamaya çalıştılar. Bunun için başta
din olmak üzere çeşitli olgular yarattılar.
Bunlardan en önemlisi de aile kurumudur. Cinselliği denetim altına aldıkları,
toplumları küçük yapılar haline bölüp, rahat yönetebilecekleri, iktisadi
üretim ilişkilerinin yanı sıra insan
üretiminin de kendi belirledikleri kurallar çerçevesince yürüdüğü şahane
bir örgütlenme biçimidir aile.
Hayır, konuyu dağıtmıyorum, bilhassa tam mühim kısmından ilerliyorum. Müsaade edin lütfen. Aile rejimi tamamen mülkiyet rejimi eseridir.
Ve onun istediği biçimde şekillenir.
İnsan doğası kendine ters biçimde
belli kurallara zorlanır. Birey durumun farkına varsa da topluma karşı
koymak, kişisel özgürlükler kazanmaya çalışmak uzun soluklu ve zor
bir savaştır.
Evet efendim biliyorum çoğu insan böyle tanımlamaz bu süreci ve
memnundur halinden. Ama söyleyebilir misiniz, doğduğu andan itibaren
gördüğü bir şeyi sorgulamak ve alternatifini düşünsel de olsa yaratmak bir
insan için bu sistemde ne kadar mümkündür? Kaldı ki ben durumun farkında
olanların bile bu sürecin dışında kalamadıklarından bahsediyorum, nerede
kaldı yaşadıklarının farkında bile olmayan insanlar?
Aile kurumu için öncelikle iki kişi
gerekir. Biz bu en gerekli iki öğe olan iki
kişiyiz; ayrılmak üzere olduğum eşim ve
ben. Ve biz birçok şeyin farkında olan,
birbirine saygılı, sevgili, toplumun genelinde yaşananın aksine kişisel özgürlüklere tahammüllü, asla sıradanlaşmamaya, sistem çiftlerine benzememeye
karar vererek evlenen iki kişiyiz. Tüm
bunlara rağmen, sistemin yarattığı yüz

bin kollu dayatmalar yüzünden bir de
baktık ki ne görelim gitgide benzemeye başlamışız sizin sevgili ailelerinize.
Madem her haltı biliyoruz da
ne bok yemeye mi evlendik?
İşte bu da yine toplum baskısı beyefendi. Dünyanın olup olabilecek en şahane
adamıyla rastlaşmışım, yoldaş olmuşum, sevgili olmuşum takdir edersiniz
ki daha da yakınlaşmak ister bünye,
aynı evde kalmak ister. Ama mümkün
mü? Yok aileleri üzmeye ne gerek var,
yok orospu mu derler, ev sahibi ev verir
mi, komşu fuhuş yuvası diye ihbar eder
mi gibi sıkıntılardan kaynaklı, “Amaan
atıverelim bir imza, biz istedikten sonra
yine bildik “aile”lerden olmadan sürdürürüz yaşamımızı” deme artistliğinde
bulunduk.

Gülmeyin efendim. Gençtik, cesurduk, hayalciydik, imkansızı istemeye
alışkındık. Nereden bilelim toplumun
en güçlü ve sarsması zor silahının toplumsal ahlak kuralları olduğunu? O zamanlar aşılması gereken en büyük şey
polis barikatıydı bizim için. Bize kalsaydı, annelerimizi bir kez daha ağlatmayı
(daha çok ağlatmayı, çünkü sizin ahlak
yargılarınız sonucu bir anne için kızının sürekli polisten dayak yiyip, hapse
girmesindense bir erkekle aynı evde yaşaması, oğlunun kendisini torun sahibi
yapmaması daha kötü bir şeydi) göze
alamadığımız için, esas yapmak istediğimiz şeyi, eve çıkıp hatta iki ayrı eve
çıkıp ilişkiyi bizim belirlediğimiz şekilde sürdürme fikrini sildik beynimizden.
Çok kastık beyefendi bilemezsiniz.

Anlatması saatler alacak binlerce şeyle
almayayım değerli vaktinizi, daha boşayıp özgürleştireceğiniz onlarca insan var
sırada. Özetle hâkim bey, yetmedi gücümüz. Hem toplumun sürekli eleştirmesi,
zorlaması hem de iki kişinin sürekli birilerinin müdahalesinin yanı sıra, hayatın
bilumum stresiyle, bir de aynı evde kalmaya zorlamasıyla baş edemedik.
Çok güzeldi eskiden lan. Pardon sayın hâkim, muhabbetin içtenliğinden
dilim samimileşti birden. Evet, çok güzeldi. Aylak gezinmeler, arkadaşlarda,
dostlarda başımı omzuna yaslayıp, güneşin mekanını aydan geri almalarını
beklemek bir şişe şarap eşliğinde. Kimi
zaman bilgisayar oyunlarıyla bulmak sabahı... Yürürdük o zamanlar sık sık. Hiç
Levent’ten Taksim’e kadar yürüdünüz
mü sayın hâkim? Hiç ellerinizle sevdiğinize doğum günü hediyesi, el emeği göz nuru şahane ayraçlar yaptınız
mı? Dünyanın en güzel ayracı hâlâ,
dünyanın en güzel aşkının hatırlatgacı olarak durur kitaplarımın arasında.
İddia ediyorum sayın hâkim, biz evlenmek ve toplumun zorlamalarına
maruz kalmak zorunda bırakılmasaydık, hâlâ devam ederdi bu ilişki. İddia
ediyorum, evlilik; sistemin, kendinin
devamlılığını sağlamak için göz göre
göre aşkları katletmesidir! Sistem her
zamanki gibi katil, evlilik cinayet silahı, hayatı kan gölüne çevirircesine
kanayan ise yüreklerimiz... İsterseniz öğelerine de ayırırım cümleleri
ve hatta çarpanlarına da. Sonuç hep
sıfır olacak en nihayetinde. Bireyler
zorla ahlaklı kılınmaz sayın hâkim,
ahlak anlayışları yaratamazsınız, ancak
zorlayarak, beyin yıkayarak, kanıksatarak gönüllü köleler haline getirirsiniz
insanları ki zaten çabanız da bu yönde.
Sonuç olarak sayın hâkim suçlusunuz.
Şu güne kadar türlü sebeplerden sizin
kurallarınıza uyduğum için ben de sizin
kadar suçluyum. İlan ediyorum; bundan
sonra hiçbir şey ve kimse için düşündüğümün aksi gibi yaşamaya çalışmayacağım. İstersek imzanız olmadan sürdürürüz ilişkimizi bu adamla, istersek
“Toparlanamıyoruz bu adi herifler yüzünden” deyip bitiririz. Ama yok artık,
sizler bizim belirleyicilerimiz olamayacaksınız!
Tarih bir gün mutlaka benden beter
yargılayacak sizleri. Bir aşk öldürmek
büyük suçtur, cezanız ağır olacak.
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Nasıl feminist oldum?
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Okudukça çarpıldım. Yıllardır sınıf politikasıyla tahlil edemediklerimi fark ettim. Burada
anlattığım ve anlatamadığım hayatımı gözden geçirdim

B

Filiz Karakuş

eşi kız yedi çocuklu bir ailenin
sonuncusu olarak dünyaya gelmişim. Babam evin tartışılmaz
tek söz sahibiydi. 1923 doğumlu annem liseyi bitirdikten sonra evlenmiş.
Annem 56 yaşında yaşamını yitirene
kadar tam zamanlı ev kadınlığı yaptı.
Torunlar, akrabalar, her gün yirmiye yakın kişiye hizmet etti. Evimizde öğlen
yenilen yemek akşam bayat kabul edilir,
asla yenmezdi. Eğer yemek kalırsa onu
da annem yerdi. Bütün çocukların üniversite okuması esas olduğundan ‘çocuklara’ ev işi yaptırılmazdı. Benim ev
işlerine tek ‘katkım’, kendine ait parası
olan annemin para ödülüyle merdivenlerınızı koparamamışsınız. Ankaralı iki
ri ve bahçe girişini ara sıra yıkamaktı...
kadın yoldaşımız bu konuda size destek
Babam hem sever, hem döverdi. ‘Adil’ sunup, eğitim verecekler.” Çok haklıyolsun diye birimiz bir ‘suç’ işlediğinde
dılar. Demokratik devrimimi yapamabazen annem de dahil hepimize bir fismış olmamdan dolayı eziliyordum.
ke vururdu. Sonrasında kilitli dolabında
Ankaralı kadın yoldaşlarla birlikte
sakladığı çikolatalardan dağıtıp gönlüEngels’in Ailenin, Devletin, Özel Mülkimüzü alır, bazen elini öptürür ve asla
yetin Kökeni kitabını okumaya başladık.
küsmemize izin vermezdi. O da çok çaKitabı okudukça aydınlanıyor, iyi bir
lışırdı. Ücretli çalışmanın yanı sıra kısdevrimci olmak için planlar yapıyormen şehrin dışında kalan evimize erzak
dum. Ailemle bağlarımı asgariye indiralışverişi yapmak onun işiydi. Odunu,
meliydim, hatta koparmalıydım. Benim
kömürü o çıkarır, sobaları boşaltıp her
“erkek arkadaşımla” (o zamanlar öyle
sabah beşte doldurup yakardı. Bahçeyi
derdik) ilişkim, Engels’in dediği gibi
sulamayı, tavukları yemlemeyi de o yamülkiyet ilişkilerinden arınmış bir ilişki
pardı.
ve aşkımız da literatüre uygun “proleter
Evimizde kız çocuklarına hava kaaşk” olacaktı. Benim için burjuvazinin
rardıktan sonra sokağa çıkma ve ergennikahı değil, erkek arkadaşımla birbirilikten sonra erkeklerle arkadaşlık etme
mize verdiğimiz söz yani devrim nikahı
yasağı vardı. Kız Lisesi’ni bitirdikten
önemliydi.
sonra 16 yaşında üniversiteye girdim ve
Bu arada örgütümüz büyümüş, örgüt
devrimci faaliyetlere başladım. Sosyasorumluluklarını paylaşmak için bir ‘ara
list olmak ve mükademe’ sorumluları
Çok
öfkelendim.
cadele çok keyifbelirlenmesine karar
liydi. Kadın-erkek
Devrimcinin kadını erkeği verilmişti. Aynı koyoldaşlarımı çok
numda olduğumuz
olur
muydu
hiç?
Bu
öneriyi
seviyordum. Anyoldaşlardan hepsi
cak hava karar- politik olarak yerle bir etmek erkek üç kişi bizlerin
maya yakın yolde sorumlusu olarak
için bir yazı yazmaya ve
daşlarımı, akşama
belirlenmişti. Dernekalan
devrimci kendi fikrimi güçlendirmek ğin temizliği ve çay
için de bir dolu kitap
görevlerimi bıraişi ciddi sorun olmakıp eve dönüyor
ya başlamıştı. Yeni
okumaya karar verdim
olmak beni kahsorumlular bu işleri
rediyordu. Benim ve aynı örgütte yer
artık pek yapmak istemiyorlardı. Sonalan ablam da dahil başka kadınların bu
rasında bu sorunları da konuşmak üzekısıtlanmış yaşantısı dolayısıyla bir gün
re bir toplantı yaptık. Arkadaşlar elde
sorumlu erkek yoldaşlar (sorumlu kadın
temizlik bezi ve çay tepsisiyle sempayoldaş yoktu) bizleri topladılar. Dediler
tizan arkadaşlar üzerinde “otorite kuraki: “sizlerin bir kısmı henüz demokratik
mayacaklarını” iddia ediyorlardı. Haklı
devriminizi yapamamış, aileyle bağlabulmuştum söylediklerini. Ama ben çay
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demlemeyi veya temizlik yapmayı bilmiyordum. Ana evinde bu işleri yapmıyordum. Sonra uzlaştık. Çayı onlar yapacak, biz servis edecektik. Temizlik el
ayak çekilince birlikte yapılacaktı.
Artık aile baskısına dayanamıyorduk. Bir gün ablamla kolkola girip evden kaçtık. Annemin derneğe gelip bizi
ısrarla sorması üzerine 20-23 yaş arası
sorumlu erkek yoldaşlarımız annemle
haklarımız üzerine pazarlığa oturup bir
uzlaşma sağladılar. Biz de demokratik
devrime yaklaşmanın mutluluğuyla eve
geri döndük.
18 yaşımda, sonradan evleneceğim
adama gönül verdim. Onun ‘arkadaşlık
teklifini’ kabul ettim. Ona verdiğim sözü
kendime mühürledim. Devrim nikahı
saydım. Hemen akabinde ‘birbirimizin
olduk.’ Artık iyi günde kötü günde, sürgün de olsak, mahkum da olsak sadece
birbirimizindik. O zamanların popüler
devrimci kitaplarından Seni Halk Adına
Ölüme Mahkum Ediyorum’daki Mitka
Gribçeva gibi, mücadelemiz yüzünden
yıllarca ayrı düşsek de birbirimize ruhen
ve bedenen sadık kalacaktık.
Davetiyesiz, gelinliksiz, şekersiz, fotoğrafçısız bir nikah töreni yaptık ve birlikte yaşamaya başladık. Hemen fabrikaya girdim. Devrimci pozisyonlarımız
gereği evliliğimizin ilk aylarında kocam
çalışmıyordu. Bense bir tekstil fabrikasında günde 13,5 saat çalışıyordum.
Cinselliğin etkisi olsa gerek, sistitten
kurtulamıyor, vargel başından tuvalete
koşarken sık sık altıma kaçırıyordum.
13,5 saatin sonunda sevişmeme hakkımın olduğunu bilmiyor, kocamın “o zaman neden evlendik?” serzenişine hak
veriyordum.

DÜNYADAN
Evde işbölümü yapmıştık. Yemek,
ütü benim; temizlik ve bulaşık onun
göreviydi. Kocam için sulu yemek çok
önemliydi. İlla ki sulu yemek istiyordu. Oysa ben sulu yemek sevmiyor ve
yapmayı bilmiyordum. Sularda yüzen
barbunyalar, toprağı çözülmemiş ıspanaklar pişirdim. Yapmadığım, yapamadığım yemekler yüzünden çok kavgalar dövüşler yaptık. Hep kendimi suçlu
hissettim. Aklıma hiçbir gün yemek ve
bulaşık işbölümünün adil olmadığı gelmedi.
Genellikle tuvaletinde su ısıtarak
banyo yaptığımız kötü evlerde yaşıyorduk. Az parayla yaşıyor olmak, kışın
soba yakmamak bize sıkıntı yaratmıyordu. Her kadının yaşadığını ben de
yaşıyordum. Kürtaj olmaya tek başına
gitmek, paranın denetimini üzerinde bulunduramamak gibi. Sorunlarım vardı
ama sorularım yok denecek kadar azdı.
Üstelik yaşadığım aile kültürünün etkisiyle boşanmayı aklımdan bile geçirmiyordum. O dönemde sosyalistler de bu
ahlak anlayışını sürdürüyorlardı.
12 Eylül darbesinin üçüncü yılında
kocamla gözaltına alındık. Ben 45 gün
sonra bırakıldım. Onu uzun yıllar sürecek hapis hayatı bekliyordu. Benim
açımdan ise Mitka olma zamanıydı. Babamın beni yeniden düzene adapte etme
tekliflerini ve cezaevindeki sevdiğime
görüşe gitmeyi reddederek örgütüme ve

mücadeleme döndüm.
Fabrikada çalışırken örgütümüze
kazandırdığım arkadaşımın evine yerleştirdiler beni. Evlenmek üzereydi ve
evlenince ben onlarda kalacaktım. Kına
gecesi, düğün, ev eşyaları, bilezikler...
Sürekli bir hazırlık vardı. Her şey üstüme üstüme geliyordu. Yeni evlilerin evine çıkmadan ve örgüte de haber vermeden kendime bir ev tuttum. Gecekondu
mahallesinde tek başına yaşayan bir kadın olarak başıma tahmin edebileceğiniz
her dert geldi. Sonra bir kadın arkadaş
verdiler yanıma. Şehrin merkezine doğru bir yerde yeni bir ev tuttuk.
Aradan yedi ay geçtikten sonra üst
üste yediğimiz polis operasyonları sonucu evimizi dağıtmak zorunda kalmıştık. Birlikte yaşayan bir çiftin yanında
kalmaya başladım. Biz üçümüz de örgütün aynı birimindeydik. Erkek arkadaş,
biz ücretli çalışmaya gittiğimizde sürekli Lenin okuyor ve 24 saatini proletarya
davasına adamış profesyonel devrimciliğin önemini dilinden düşürmüyordu.
Yazıyor ve yazıyordu. O dönemde bizim birimin profesyoneli de oydu. Ara
sıra aklımdan “niye ben değilim” sorusu
geçse de bunu hiç seslendiremedim.
85 yılının başlarıydı sanırım. Örgüt
bir konferans hazırlığındaydı. Konferansa katılım delege usulüydü. İşte beni
feminizmle buluşturan süreç bu konferans hazırlıkları sırasında başladı. Kon-

ferans öncesi gelen tartışma notlarından
biri delege seçimine ilişkindi. Örgütün
merkezinde yer alan bir erkek yoldaş
yazdığı yazıda, delege seçiminde oy verme hakkı olan yoldaşlara, eşit konumda
üyeler arasında öncelikle kadınlara oy
vermelerini, onları delege olarak seçmelerini tavsiye ediyordu. Ben bu öneriyi
bir hakaret olarak algıladım. Çok öfkelendim. Devrimcinin kadını erkeği olur
muydu hiç? Bu öneriyi politik olarak
yerle bir etmek için bir yazı yazmaya ve
kendi fikrimi güçlendirmek için de bir
dolu kitap okumaya karar verdim.
Marx, Engels, Bebel, Lenin kitaplarının dışında ilk olarak Şirin Tekeli’nin
Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat,
Juliet Mitchell ve Ann Oakley’in Kadın
ve Eşitlik adlı kitaplarını okudum. İkinci
kitapta kadınlar lehine ayrımcı uygulamalardan söz ediyordu: eşitler arasında
kadına öncelikten değil; eşitsizler arasında lehte uygulamalardan. Sonra Somut sayfalarına, Yapıt dergilerine ulaştım. Okudukça çarpıldım. Yıllardır sınıf
politikasıyla tahlil edemediklerimi fark
ettim.
Burada anlattığım ve anlatamadığım hayatımı gözden geçirdim. Annemi, cezaevindeki kocamı, örgüt ilişkilerimi düşündüm. Evliliğimi, cinselliği
yaşama biçimimi, ailemle ilişkilerimi
düşündüm... Her okuduğumda kendimi
yeniden buldum. Gülnur’un Yapıt’taki
yazısı benim yön bulmamı kolayladı.
Artık feministtim. Bunu örgüt arkadaşlarıma da söyledim. Fakat hiç feminist
tanımıyordum.
Sonrasında feminist politikayı severek ve isteyerek yaptım. Çünkü bana
göre hayatımı/hayatımızı değiştirmenin
anahtarı feminizmdeydi. Ancak uzun
süren sevgililik ilişkilerimde, yaşadığım
onca güzel şeyin yanında feminizmi
gündelik pratiklerimde yeniden kurmakta hep zorlandım. Kocam cezaevinden çıktıktan sonra, feministlerin siyasi
boşanma eyleminin ardından davayı yeniden açıp boşandık. Birlikte yaşamaya
devam ettik. Bir çocuğumuz oldu. Ancak gördüm ki işin kerameti nikahsız olmakta değilmiş. Kocamdan ayrıldıktan
sonra 10 yıl boyunca ayrı evlerde bir
sevgililik ilişkisi yaşadım. Bunun bende
yarattığı ezilme bedelinin ilkinden daha
ağır olduğunu söyleyebilirim. Ancak
yaşadığım her zorluğu yanımdaki kadınlarla ve kadınlar sayesinde aştım.
Ne demiş Stella: “Feminist olmak
kadınları sevmektir: Kadınları keşfetmek, ortaya çıkarmak, anlamak, tanımak. Azınlık psikolojisinden sıyrılıp
ezilen bir cinse ait olmanın gerektirdiği
isyan ve dayanışmayı yüklenmektir.”
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“…Evliydik”

Bir kararnameden yola çıkmış, bir duruş geliştirmiş ve direnmeye başlamıştık. Aileye, devlete kararnameye inat aile olmayacak, ailesiz duracaktık. Boşanalım dedik. Çünkü bazılarımız evliydi

29

Fatma Mefkure

Aralık 1989 tarihinde 396
sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu kuruldu.
Anayasa’nın 41. Maddesine dayanarak
gereken tedbir alınmış teşkilat kurulmuştu.
Neye karşı tedbir ve teşkilat derseniz,
“artış saptadıkları aile odaklı sorunlara”
karşı demişlerdi.
Aile alanında çalışacak kurumun
gereği görülmüş, kurulmuş. Bu dille
yapılan açıklamalar, çıkarılan Kanun
Hükmünde Kararnameler, saptamalar,
gereği görülen tedbir ve kurulan teşkilatlar ne kadar da tanıdık. 21 yıl önce bu
kadınlar ve aile için kurulan dil bu: artış
saptamak, tehdit, tedbir.
Feministler konuşuyordu, kadınlar
sokaktaydı. İsyan sesleri vardı. Başka
manaların yanında feministlerin seslerinin duyulur olmasının da bu aileyi tekrar
toparlayalım operasyonunda bir faktör
olduğunu düşünüyorum. Bakın bugüne:
‘en iyisi’ 4320 Aileyi Koruma.
Kararname hetoroseksist tek eşli aileyi daha da pekiştirici, güçlendirici yapısı
ile karşımıza dikildi. “Birey ve toplum
için vazgeçilmez olan AİLE. Toplumsal
sorunların çözüm adresi AİLE. Sosyal
refahın artması için güçlü AİLE...”
Önceki Medeni Kanun’da ailenin reisi erkekti. Biz kadınların da görevleri
vardı. Çalışmamız eşimizin iznine bağlıydı. Bunlarla ilgili söz ve eylemlerimiz
olmuştu. Kararname’nin yayınlanması
ardından biz bunu istemiyoruz, “ne yapalım nereden ve nasıl karşı çıkalım”ı
konuşmaya başladık. Aileye, devlete,
kararnamesine inat boşanalım dedik.
Çünkü bazılarımız evliydi…
Anımsadığım kadarı ile bu herkesin aynı biçimde eylemci olmadığı nadir ya da tek eylemdi. Çünkü bazılarımız bekardı. Galiba diğer ‘tek’liği de
evli olduğumuz erkeklerin eylemin bu
kadar içinde olmalarıydı. İlk kez bu
kadar iç içe olduk. Biz tekil-çoğul kadınlık hallerimiz üzerinden kadın kadına sözümüzü oluşturur, örgütleyip,
yönetip, yürütürdük eylemlerimizi.
Erkeklerden ayrıştırırdık. Bizden duyup desteklemek için gelmeyi talep ettiklerinde dahi kabul etmezdik. Bu kez
konu aile kurumu ve nikahtı. Açıktan
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muhataplarımız vardı. İki kişilik bir
şeyden, kendi durduğumuz yerden söz
ediyorduk. Kendi ‘nikahla oluşturduğumuz ailemizden’ söz ediyor ve onu
reddediyorduk. Dolaylı olarak ‘birlikte’
olduğumuz, ‘nikahlı’ olduğumuz, ‘eşimiz’ olan, ‘kocamız’ olan erkeklerinden
söz ediyorduk. Yoğurtçu parkındaki yürüyüşte arkadan gelen erkeklerin bazılarından söz ediyorduk. Arkada değil,
‘karşımızda’ oldukları bir durumdan.
Karşımızda ve anlatının ilerleyen yerlerinde okuyacağınız ‘kendi özgürlüklerini yapar’ tutumlarından. Kuşkusuz biz
bir karar vermiştik. Onlara söyledik ve
kendi iradelerini kullandılar. Ama benim açımdan bu biraz iş birliği gibiydi.
Yani tekil hayatlarda yaşadığım, anladığım ama burada beni çok düşündüren
bir iş birliği gibi. Evet tutumu biz koyduk da yine de ‘muhataplarımızın’ ‘destek’ veya ‘özgürleşme’ tutumu beni hep

düşündürdü. Şimdilerde buna bakmak
daha da düşündürdü. Sanki buradan da
gidebileceğimiz yer var gibi geldi. Benim için erkeklerle öyle yakın bir ‘politik karşılaşma’ feminist harekette ilkti.
Hatta tek. (Sosyalist pratikte soyut bağlamlarda bunu çok fark etmiş ama değiştirememiştim de.)
Ben doğrudan eylemciydim. Çünkü
belediye nikahı ile evliydim. Kendime
göre geçerli nedenlerim vardı! Nikahlanmıştım. Biz evliler (sanırım sayımız
yirmiyi bulmuyordu) ellerimizde dilekçeler, eyleme gelen arkadaşlarla birlikte
2 Kasım 1990’da Sultanahmet’teydik.
Adliyenin önünde. O zamanlar muhalif eylemler Sultanahmet meydanında
yapılırdı. Aile Araştırma Kurumu’nu
protesto için “Böyle aile istemiyoruz,
olmayacağız, bu rolleri oynamayacağız,
boşanacağız” dedik. Basın bildirisini
okuduk. Girip verdik dilekçelerimizi.

Basın diğer eylemlerimiz gibi bununla
da ilgilendi, ama ötekiler kadar yer vermedi. Sonrasıyla hiç ilgilenmedi. Herkesin duruşmaları başka başka mahkemelere ve ayrı zamanlara düştü. Bu durum
zamana yayılma özelliği ile birbirimizin
davalarını izlememizi de güçleştirdi.
İyi izleme yapamadık. Sonuçlarını yeterince değerlendiremedik hissindeyim.
Asıl eylem, dilekçelerimizi vermekle
birlikte sonlanmadığı halde daha çok
orada kaldı diyebilirim. Hatta kaçımız
boşandık (Kendim dahil 3 kişi diye biliyorum hâlâ), kaçımızın davasını hâkim
reddetti (bir kişi biliyorum) o sıralar bilmiyordum. Şimdi bile tam bilmiyorum.
Çünkü, bir kararnameden yola çıkmış,
bir duruş geliştirmiş ve direnmeye başlamıştık. Aileye, kararnameye, kuruma
inat aile olmayacak, ailesiz duracaktık. Gün geldi. Benim duruşma günüm
geldi. 28.12.1990 günü yani. 1990/510
Esas No ile İstanbul 6. Asliye Hukuk
Mahkemesi’ndeydik. Aynı gün başka
duruşmalar da vardı diye hatırlıyorum.
Mahkeme mahkeme koştuğumuzu
hatırlıyorum. O gün hepsini hepimiz
izleyemedik. Birbirimize sonuçları soruyorduk. Benim hikayemde evli olduğum kişi ile mahkemedeydik. Hâkim
karşısında. Eyleme katılan kadınların
çoğunun evli oldukları kişiler sosyalist
politikadan geliyordu. Onlar da duruşmalara gelip kendi durdukları noktadan
konuşacaklardı. Benim evli olduğum
kişi de benim gibi aktif sosyalist politikanın içindeydi. Biz sırayla konuştuk.
Davacı ve davalı olarak. Aynen mahkeme tutanağından koyacağım laflarımızı.
Ne kadar ve ne şekilde tutanağa geçirebildiysek. Ama kendi lafıma da bir ünlem katarak.
Davanın Özeti: Davacı davalı ile
…..tarihinde evlendiklerini, mevcut

Eylemciydim. Çünkü
belediye nikahı ile
evliydim. Kendime göre
geçerli nedenlerim vardı!
Nikahlanmıştım. Biz evliler
(sanırım sayımız yirmiyi
bulmuyordu) ellerimizde
dilekçeler, eyleme gelen
arkadaşlarla birlikte 2 Kasım
1990’da Sultanahmet’teydik
yasalar ve son çıkan kararnameler ile
eşi ile eşit insan ilişkisi kurabilmesinin
imkansız hale geldiğini söylemiş ve bu
yasanın durumu ile ilişkili maddesi gereği boşanmaya karar verilmesini talep

ve dava etmiştir.
Cevap: Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Deliller
ve
Gerekçe:
………….
Davacı asil; 28.12.1990
tarihli duruşmaya gelerek huzurda bulunan davalının eşi
olduğunu, kendisi ile Medeni
Kanunun anladığı anlamda
herhangi bir geçimsizliğinin
olmadığını, son çıkan Aile Kurumu Kanunu ve Kararnamesini beğenmediğinden bu esprinin (!..) kadını ve dolayısı ile
kendisini aşağılayıcı mahiyette olduğunu kabul ettiğinden
davalı ile boşanmak istediğini,
manevi varlığını geliştirmek
ve sürdürmek yönünden boşanmak istediğini, kararname
hükümlerinin buna engelleyici
mahiyette olduğunu söylemiş
ve tekrar sorulduğunda….
Davalı da aynı duruşmada,
özgür iradesi ile duruşmaya
geldiğini ve özgür iradesi ile
boşanmak istediğini, bu evlilik
kurumuna prensip olarak karşı olduğundan hem de Türk Medeni Kanunun evlilik yaşamını düzenleyen hükümlerinin
birlikteliği olumsuz yönde etkilediğini
görmesi, ayrıca eşinin de bu konudaki
rahatsızlıklarına hak vermesi ve dolayısı ile birlikteliklerini daha özgürce sağlayabilmek amacıyla boşanma davasını
kabul ettiğini…..
Tarafların beyan ve kabullerine göre
taraflar arasında geçimsizlik bulunduğundan ve bu geçimsizliğin müşterek
hayatı tahammül edilmez hale getirdiği
sonuç ve kanaatine varıldığından, tarafların boşanmalarına karar…
Boşandım. Boşandık. Şiddetli geçimsizlik nedeni ile demesini hâkimle
uzunca bir süre tartıştığımızı, sonunda
hâkimin eğer boşanmak istiyorsak ancak
bu nedene koyabileceğini söylediğini ve
dava ret olmasın, nihai amaca ulaşmak
ve boşanabilmek için buna tamam dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Olmuştu. Eylemde başka bir aşamaya varmıştık. Pek
mutlu olmuştum. Davayı açmak bir, boşanmayı gerçekleştirebilmek ikinci adım
gibi gelmişti. Bu boşanabilmek sadece
davalı ve davacı ile ilgili gelişmiyordu.
Hâkimlerin çok önemli rolü vardı. Bazı
hâkimler, “Böyle neden olmaz” diye
davaları reddettiler. Yani davayı açmak
irademiz içindeydi. Ama sonuçları belirleyen tek şey bizim hâkim karşısındaki
duruşumuz, söylemimiz, irademiz, davayı izlememiz değildi. Bazılarımız boşandı. Bazılarımızın davaları reddedildi,

bazı davaların akıbetini bilmiyorum. Bu
eyleme uzun yıllardır evli, yetişkin çocukları olan, küçük çocukları olan, çocukları olmayan, yenice evlenmiş, genç,
orta yaşa yakın, yoksul, zengin, ortak
malları olan-olmayan, ortak mallar eş
üzerine kayıtlı, çalışan-çalışmayan ve
benzeri kadınlardık. Bunu medya önünde yaptık. Bildiğim çoğu kadının ilişkisi
sürdü. Bu eylemle boşanıp yine aynı kişi
ile evlenen oldu mu? Bilmiyorum. Başkası ile evlenen oldu mu? Bilmiyorum.
Ben boşandıktan sonra da bir zaman
birlikte yaşadım. Sonra ilişkim bitti.
O vakit tekrar nikahsız yaşadığım için
mutlu oldum. Biten ilişkiden sonra bir
de dön devlete anlat sıkıntısını yaşamadım. Bu benim için çok rahatlatıcı oldu.
Kandaşlıkla gelen aileyi, bunun nikahla
yapılanını, devletin bizim ilişkilerimizi
ve rollerimizi tanımlamasını reddettik.
Çizilenin dışına çıktık. Bu çok önemliydi. Süreci kendimiz ve direnişimiz
açısından izlemek, değerlendirmek de
bizi daha da başka noktaya taşıyabilirdi. Burada eksik kaldık gibi düşünüyorum. Belki bu olsaydı benim hayatımda da nikahsız ilişkilerimde de nikahlı
gibi davranabildiğim daha çok durumun
ayırdına varabilirdim. Bununla birlikte
bu eyleminde oldukça dolayımsız dil ve
tutum oluşturmamızın benim ve birçok
kadının hayallerini genişlettiğini düşünüyorum. Benim açımdan gerçekten
güçlendirici bir yaşantıydı. Birlikte yaptık. Benim belleğim bu.
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Var mı aşktan öte ...?

TÜRKİYE’DEN

Peki nasıl olmuştu da, doğarken yalnızca insan olarak doğan, küçük bir bebekken annesini babasını yalnızca insan olarak seven o küçük insanlar, yani potansiyel kadınlar ve erkekler, büyüyünce birden “kadınca” ve “erkekçe” sever olmuşlardı?

B

İsmigül Şimşek

ir kafede oturmuş, elime kalemi
almış ders çalışmaya çalışırken,
fonda Demir Demirkan çalmaya başladı. “Yağmura, buluta, yıldıza,
aya, kara toprağa, düşen yaprağa”
soracakmışız, var mıymış aşktan öte?
“Nemli saçlarına, nefes nefesine, şu
çırılçıplak kıvrılan beline” soracakmışız,
var mıymış aşktan öte? Varsa, biz
söyleyecekmişiz...
Var valla, maalesef var...
Biz de olmasın istedik aşktan öte. Şu
dünya aşkın yüzü oluncaya dek... diye
şarkılar söyledik; savaşmayıp sevişelim
diye sloganlar ürettik; gitarlar, davullar
çalıp danslar ettik; mumlar meşaleler
yaktık; aşk aşk hürriyet, uzak olsun
nefret diye bağırıp, Ahmet Mehmet’i,
Ayşe Fatma’yı sevebilmeli dedik;
yürüyüşlere geçtik; sokaklar, caddeler
işgal ettik... Ama nafile... Kadınların aşk
talebi; erkeklerin sahip olma arzusunun,
savaş naralarının, kıskançlık krizlerinin,
aşk (!) cinayetlerinin hep gölgesinde
kaldı. Her yıl onlarca aşık kadın, onlarca
aşık erkek tarafından öldürüldü. Hem de
kime sorsan, hepsi aşktan... Aşk; solduran değil canlandıran, ağlatan değil
güldüren, öldüren değil yaşatan bir şey
değil miydi? Yoksa ben mi yanlış biliyorum?
Doğu’da adı töre oldu öldürmenin,
Anadolu’da namus, Batı’da aşk. Hepsi
aynıydı halbuki. Öznesi, nesnesi, cümlenin her bir öğesi, gözyaşlarından
yaslarına kadar, tümüyle aynıydı... Her
birinde erkekler, kendileri için kurdukları

hayata tehdit oluşturabilecek ilk müdahalede erkekçe tepkilerini koydular: yok
etmek. Çok sevmekten oldu hepsi. Bazen töreyi yok saymışlardı kadınlar, bazen erkeklerinin namuslarını (erkeklerin
koruyup kollayacakları kendi bedenleri
olmasına rağmen, kadınlarınkine namus
dediklerinden), bazen aşklarını... Bazen,
çok acı vardı, dayanamadılar, kendileri
çekip gitme haklarını kullandılar, nehirler olup akıp, denizlere karıştılar.
Aşık olunca kadınlar, üretmek istediler. Hayatla kurulan ilişkinin en çarpıntılı
olduğu zamanda sakinleşmenin yolu
“doğurmaktan” geçti bir şekilde. Portrelemek, dillendirmek, sahnelemek,
tıngırdatmak... Bana hep öyle oldu
en azından. Ne akrilikler, ne tuvaller
ağladı arkamdan. Ya da ben onların
arkasından...
Özcesi, kadınlar aşık olmaktan var
etmeyi anladılar, erkekler yok etmeyi.
Kafam karıştı büyüdükçe. Aynı aşk değil
miydi birine yaşattıran, birine öldürten? O hani hep bildiğimiz, destanlarını
okuduğumuz, hikayelerini dinlediğimiz
yüce duygu! Söz konusu olunca hepimizin gözünü kör eden hani? Gerçi, şimdi
düşündüm de, kadınların gözleri de o kadar kör olamıyordu, doğru. Oturmasını
kalkmasını bilecektik, öpmesini sevmesini. Zaten hepimiz heteroseksüeldik,
beyaz atlı prensi bekleyecek, evlenince
erkeğimizle sevişecektik. Ama yine de
aynı aşk değil miydi? Kafam karıştı
büyüdükçe...
Peki nasıl olmuştu da, doğarken
yalnızca insan olarak doğan, küçük bir
bebekken annesini babasını yalnızca

insan olarak seven o küçük insanlar,
yani potansiyel kadınlar ve erkekler,
büyüyünce birden “kadınca” ve “erkekçe” sever olmuşlardı? O küçük insanlara, kendilerini bilmeye başladığı
yıllarda dört bir koldan kadın ve erkek
“olmak” öğretilirken, sevme biçimleri
de atlanmamıştı demek ki... Nereden
menkul bilinmez her şeyden yüce olan,
sözde dünyayı çevresinde döndüren,
söz konusu olunca her şeyin bir kenara
atıldığı aşk, toplumsal cinsiyet rollerinden yakayı sıyırmayı başaramamıştı demek ki... Aslında varoluşsal olarak zorunlu bir cinsiyeti yokken, ortaya çıktığı
andan itibaren, her şey gibi, hepimiz
gibi, o da cinsiyetlendirilmişti.
Tüm bunları düşünürken şarkı
bitivermişti, mırıldanırken buldum kendimi: Aşktan ötesi varmış demek ki...
Ölümden ötesi yokmuş. Ölü bir kadın
ne bir daha öldürülebiliyor, ne de aşık
olabiliyormuş...

Kadından kadına ‘Takas Pazarı’
Sosyalist Feminist Kolektif, havaların
ısınıp, yazlıklarla kışlıkların yer
değiştirdiği günlerde, daha önce Aralık
ayında yapılan Takas Pazarı’nın ikincisini düzenledi. 12 Haziran’da
Amargi’nin
sokağında
düzenlenen
‘dayanışma
panayırı’nda
kadınlar, kullanmadıkları eşyalarını
değerlendirdiler, para harcamadan
ihtiyaçlarını giderdiler. “Benim olan senin
olsun, paranın sözünün geçmediği panayır” sloganıyla SFK
tarafından düzenlenen Takas Pazarı’nın gerisi de gelecek.
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Şiddeti görünür kılan bir kitap

Burçak Tarlası

“Burçak Tarlası” kitabındaki gerçek hikâyeler gösteriyor ki artık
mücadele etmekten, özgürleşmekten başka çare yok!
Ayşe Toksöz
On yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele eden Antalya Kadın Dayanışma Merkezi’ne başvuran kadınların
hikâyeleri, Merkez’in çalışanlarından Kamile Yılmaz tarafından derlenerek “Burçak Tarlası” adıyla kitap
haline getirildi. Kamile Yılmaz’la
kısaca söyleştik…1
Ayşe: Antalya Kadın Dayanışma
Merkezi nasıl kuruldu?
Kamile: 2000 yılının Ekim ayında, bir dizi toplantı ve tartışmanın

sonucunda kurabildik. Antalya’da
şiddete karşı feminist bir mücadele
yürütebileceğimiz, kadın politikası
üretebileceğimiz bir alana ivedilikle
ihtiyaç duyuyorduk. Başvuru alma,
kadının insan hakları, özgüven geliştirme gibi konularda Mor Çatı’dan
ve başka kurumlardan bir dizi eğitim
aldık.
A.: Merkez, hem çalışanlar, hem
“Burçak Tarlası”nda hikâyesi anlatılan başvuru sahipleri olarak sizlerde
ne gibi dönüşümlere yol açtı?
K.: Kuruluşundan beri giderek daha
çok aynı dili konuşabilmeyi öğrendik. Feminizmi daha iyi anlıyoruz.

Kadınlar ilk günlerdeki gibi feminizme tepki duymuyorlar; daha rahat
konuşabiliyor ve etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Kitaptaki kadınların yaşamlarındaysa büyük değişimlerden
söz edebiliriz: yalnız olmadıklarını
duyumsadıkça özgüvenleri gelişti,
kendi güçlerinin farkına vardılar.
A.: Kitap fikri nasıl doğdu?
K.: On yıl içinde alınan başvuruların sayısı altı yüzü geçmişti. Şiddet
sokaktan çok, aile içinde ve kapalı
kapılar ardındaydı. Büyük oranda da
saklanıyordu. Herkes yalnızca kendi
yaşadığını biliyor ve kimseyle paylaşmıyordu. Hal böyle olunca sanki
şiddet yokmuş gibi davranılıyordu. Yen içinde saklanan
kol kangren olup gidiyordu.
Tedavi edilmesi için görünür
olmalıydı. Bir gün toplantıda
bu şiddet öykülerini kitaplaştırma kararı aldık. Ben de
yazıp çizen birisi olarak bu
görevi üstlendim.
A.: Kitabı okuyanlardan ne
gibi tepkiler aldınız?
K.: Okuyan herkes, şiddetin
bu denli yoğun ve yaygın
oluşuna çok şaşırdı. Öyküler
kurgu olsaydı, bana çok kızacakları kesindi. Gerçek olması sözün bittiği yer oldu.
Hemen hemen herkesten
olumlu tepki aldı. Kitabın
dağıtımı bir ayda neredeyse
bitti.
A.: “Burçak Tarlası”nın Türkiye’deki
feminist mücadele içinde nasıl bir
yerde durduğunu düşünüyorsunuz?
K.: “Burçak Tarlası”, kadının özgürleşme mücadelesinde bıçağın kemiğe dayandığı yeri gösteriyor. Kitaptaki hikâyeler gösteriyor ki artık
mücadele etmekten, özgürleşmekten
başka çare yok!
____________________
Yayına hazırlandığımız sıralarda bir
yakınını erkek şiddetinden ötürü yitiren Kamile’nin ve Antalya’daki feminist arkadaşlarımızın yanındayız.

1

Kısa... kısa... kısa...
Kadınlar Ekolojik
Dönüşümde

Der. Emet Değirmenci, Yeni İnsan Yayınevi
Türkiye’deki ekoloji hareketi içinde hem araştırmacı hem
aktivist olarak yer alan Emet
Değirmencioğlu’nun
derlediği
Kadınlar Ekolojik Dönüşümde;
Türkiye’den ve dünyanın farklı
yerlerinden kadınların, ekofeminizm kavramı çerçevesinde deneyimlerini, mücadelelerini ve görüşlerini aktardığı bir kitap. Erkek
egemenliğinin, kapitalizmin ve küreselleşmenin kadınlar üzerindeki
yıkıcı etkilerini ortaya koyarken;
dünyayı dönüştürmeye yönelik,
Türkiye’de çok aşina olmadığımız
bir tahayyül ortaya koymayı amaçlıyor.

Kadın Hakları
ve Uluslararası Hukuk

Ed. Burcu Yeşiladalı, Bilgi Üniversitesi Yayınları
“Türkiye’de Kadınların İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi”
projesi kapsamında, Kadın Hakları ve Uluslararası Hukuk kitabı
yayınlandı. Kitapta kadınların insan haklarına yönelik yaklaşımlar;
ayrımcılık, kadına yönelik (cinsel)
şiddet, fuhuş, aile içi eşitlik, siyasi
haklar, çalışma hakkı, eğitim hakkı
ve sağlık hakkı gibi başlıklar altında inceleniyor.

Bütün Öyküleri

Virginia Woolf, Timaş Yayınları
(Çev. Deniz Arslan)
Virginia Woolf’un kendisi hayattayken yayınlanan ve yayınlanmayan tüm öykülerinin kronolojik sırayla sunulduğu derleme,
Woolf’un hayat boyu geçirdiği kişisel, düşünsel ve edebi dönüşümleri takip etmemize izin veriyor.
Öte yandan henüz eskiz halinde
sayılabilecek öyküleri, geliştirmeyi düşündüğü pasajlar ve karakter
çalışmaları gibi kurgusal notları
okurken, Virginia’nın kendi bilinç
akışının, çalışmasında nasıl sürdüğünü izleyebiliyoruz. Virginia’nın
ironik diliyle erkek egemenliğini
eleştirdiği Bir Topluluk öyküsünde
söylediği gibi, “kitapların çoğu tarif edilemez derecede kötü”yken,
soluklanmak için…
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İki oyun
Nacide Berber
İki Erkeğin Aşkı
Bu Sefer Milyonları Öldürüyor
Tiyatro Boyalı Kuş, 2000 yılında
kurulan profesyonel bir feminist tiyatro grubu. Kendi deyimleriyle; alternatif, yeni bir dil ve kadın bakış açısı ile
yeni oyunlar üretiyorlar ya da var olan
oyunları yeniden yorumluyorlar. 2001
yılından beri her sezon yeni- hatta bazen
birden fazla- bir oyunla karşımıza çıkaran grup, halihazırda 40 kişilik gönüllü
ekibinin yanında esas olarak 10 kişilik
bir ekipleri var. Oyunlarını Anadolu’da
da sergileyen grup aynı zamanda, kadınlarla “feminist dramaturjiyle okuma
tiyatrosu” çalışmaları yaptı ve Tanzimat

ve Meşrutiyet dönemi oyunlarından bazılarını feminist bakış açısıyla yorumladı. Kadınlar ve gençlerle ezilenlerin
tiyatrosu çalışmaları da yapan grup son
olarak forum tiyatrosunu da repertuarlarına eklediler. Yani çalışkan mı çalışkanlar...
Bu sezon sergiledikleri oyun ise İngiliz feminist yazar Caryl Chruchill’in
2006’da kaleme aldığı ‘Seni Seviyorum Diyecek Kadar Sarhoş?’ (Drunk
Enough to Say I Love You?). Tiyatro Boyalı Kuş’un kurucularından Jale
Karabekir’in deyişiyle, Amerika ve İngiltere ilişkisinin dünya politikası ve ticareti üzerinden anlatıldığı hayli politik
bir eser. Kendi yorumlarıyla söylersek
“bireyciliğin, kapitalizmin, emperyalizmin, heteroseksizmin, politikanın,
demokrasinin, özgürlüğün, aşkın, tutkunun eleştirildiği” bir oyun.
Sahne, mekânın birinci katındaki
odada kokteyl alanına girip kendinize
bir sangria aldığınız anda sizin de oyunun bir parçası olmanızla açılıyor. Siz
ön oyunun parçası olarak sangrianızı
yudumlarken iki erkek iniyor yukarıdan
ve birbirlerine tutkulu bakışlar fırlatıp ilk repliklerini attıktan sonra ikinci
kata çıkıyorlar. Seyircilerin bu iki aşığın
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oturma odasına misafir olmasıyla asıl
hikâye başlıyor. Oyun boyunca oturma
odasında ağırlansak da, merdivenler ve
küçük koridorun da mekân kullanımına
katılmasıyla kendimizi başroldeki Sam
ve Jack’in 3 katlı özel alanında hissediyoruz.
Biz üst metinde iki erkeğin aşkını izlerken, aslında alt metin Bush ve Blair
ilişkisi üzerinden ABD ve İngiltere’yi
konu ediniyor. Oyunun dışına çıkıp
resmi biraz daha büyük görmeye başladıkça aslında iki ‘erkek sistem’i de
izliyoruz. Ben bu ilişkiyi kapitalizm ve
işbirliği içinde olduğu devlet iktidarının aşkı şeklinde de okumaya başladım.
Birbirlerine, kendi çıkarları, tutkuları ve
aşkları için dünyada gerçekleştirdikleri
kirli oyunlarını, kötülüklerini haykırdıkça karşılıklı tahrik olan bu iki erkeğin aşkı, tutkusu aynı zamanda neden
bu dünyayı yöneten iki ülke yerine, iki
sistemin dünyayı kasıp kavuran aşkı olmasındı? Sistem dışı olan eşcinsel bir
aşk ilişkisi ile sistemin merkezinde yer
alan bu ilişki temsil edilirken durum
atipik gözükse de heteroseksist bir sorgulamadan geçmeyen her ilişki gibi, bu
ilişki de tüm güç, iktidar, ezme-ezilme
ilişkilerini barındıran kopya bir heteroseksist aşk hikâyesi olarak kalakalıyor
sahnenin ortasında…
Uzun ve derin bir hikâyeyi kısa kısa
ve gerisini seyirciye pas atıp yoluna devam ederek akan oyun; iki kişi arasındaki yoğun diyaloglara yapılabilecek
maksimum seviyede reji çalışmasıyla
dakikaları fazla saydırmadan sona eriyor. Oyun boyunca bu hastalıklı aşk
ilişkisinin altındaki hikâyelerin hafızanızdaki gerçek karşılıklarını bulup çı-

karmaya çabalıyorsunuz. Zaten kapıdan
çıktıktan sonra da peşimizi bırakmayan
bu oluyor. Tıpkı gerçek hayatta olduğu
gibi…
“Tek bir kadının isyanı…”
Kendi hayatından kesitlerle hazırladığı stand-up gösterisi ‘Cadının
Bohçası’ ile ilk defa sahnede tanıdık
Esmeray’ı. Dario Fo-Franca Rame’nin
1997 Nobel ödüllü Kadın Oyunları’ndan
seçerek sahnelediği ‘Tecavüz’ oyununa ek olarak yine kendi hayatından bir
tecavüz hikâyesiyle ikinci defa sahnedeydi. Bu yıl ise yine Dario Fo-Franca
Rame’nin ‘Yalnız Kadın’ıyla karşımıza
çıktı. Oyun, bütün kadınlık ve erkeklik
hallerinin yüzümüze tokat gibi çarptığı,
tabiri caizse ağlanacak halimize güler
hale geldiğimiz, boğazımızda yumruyla
salondan ayrıldığımız bir oyun… Görünen o ki Esmeray kendine has yorumuyla bir kere daha feminizm ve feminist
oyun yazımı için önemli bir metin olan
‘Yalnız Kadın’a ruh veriyor…
Üniversitedeki amatör tiyatro çalışmalarımız sırasında Dario Fo-Franca
Rame’nin Kadın Oyunları metinleri,
feminizmle teorik ve politik anlamda
tanışmamda dönüm noktası olmuştu benim için. Kendi hayatımdan ve çevremdeki kadınların yaşadıklarından yola çıkarak edindiğim farkındalıklarımın, Kadın Oyunları’nın dramaturji çalışmaları
vesilesiyle dünyanın başka yerindeki
kadınlarla böylesi bir ortaklığı olduğunu fark ettiğimde, bütün bu yaşananların erkek egemen sistemin kollarından
başka bir şey olmayacağını da anlamıştım. Hayata bakışımı yeniden belirledi-

DÜNYADAN
ğim bu dönemeçte bana ışık olan Kadın
Oyunları ve özellikle ‘Yalnız Kadın’ın
Esmeray için neler ifade ettiğini kendisine sormak istedim. Birçoğumuzun
bildiği konuya da değinmek gerekirse;
yalnızlığını evindeki tencere tabakla,
yirmi dört silindirli çamaşır makinesi ile avutan tutsak kadın Maria, başka
bir kadın görür ya da gördüğünü sanır
karşı pencerede ve hayatının trajikomik
gerçeklerini o kadın vesilesiyle bizimle
de trajikomik bir şekilde paylaşmaya
başlar. Peki, Esmeray bu oyunu nasıl
yorumlar…
Nacide: ‘Yalnız Kadın’ oynadığın
ikinci Dario Fo-Franca Rame oyunu,
neden Yalnız Kadın’ı seçtin bu sefer?
Esmeray: Evet, ilk başta çok ağır
geldi bana, cidden ağır bir oyun. Ama
tek kişilik bir oyun. Genelde tek kişilik
oyunları tercih ediyorum. Tek bir kadının isyanı, yalnızlığı, deliliği arasındaki
gelgitler ilgimi çekti. Kara bir mizah ve
feminist bir oyun bana göre.
N.: Cadının bohçası ile hayat
hikâyeni, Tecavüz’de yine kendi hayatından bir hikâye ekleyerek Tecavüz
oyununu sahneledin. Yalnız Kadın’da
Maria’nın hayatıyla kesişen bir hayat
ortaklığın var mıydı? Oyuna kattığın
yeni bir kısım ya da yeni bir yorum var
mı?
E.: Kattığım ek bir şey yoktu ama
dilini belki biraz değiştirdim. Cümleleri
yeniden kendimce söyledim.
N.: Yalnız Kadın’a nasıl hazırlandın?
Destek aldın mı?
E.: Ezberde çok zorlandım ilk başlarda. Sonra hikâyeyi tam kavrayınca ezber
sorununu çözdüm. Altı aylık bir çalışma
sonucu çıktı oyun. Ezberde Tiyatro Boyalı Kuş’tan destek aldım. Oyunculuk
çalışmasında, sahne tasarım ve dekorda
Nü Kolektif’ten destek aldım.
N: Bir transseksüel feminist olarak
oyundaki hangi kadınlık ve erkeklik
halleri seni çok etkiledi?
E: Şunu hissettim; bunu yaşayan
eşcinsel bir çift de olabilir, oyunda çok
şiddet var mesela… Erkekliği sorgulamayan eşcinsel çiftlerde de aynı sorunlar vardır. Bunu herhangi bir çift de
yaşayabilir ve o çiftteki mağdur olan kadın rolüdür tabii ki. Toplumsal normlara
göre şekillenmiş kadınlık tabii ki…
N.: Yalnız Kadın hayatında ve feminizm algında ne gibi bir değişikliğe
neden oldu?
E.: Şiddeti sorgulattı bu oyun bana,
şiddetten arınma yöntemleri geldi aklıma yine... Erkeklerin kullandığı dili,
şiddeti, yöntemi kullanmadan nasıl çıkılır işin içinden... Bunları yeniden hatırlattı bana…

Yeniyol’da eskimeyen egemenlik*
Geçtiğimiz yıl, feministler ve sol/
Yok sayılan feminist ilkeleri sıralasosyalist karma örgütlerdeki kadınlar
yalım: soruşturma sürecinde kadını,
için örnek vaka teşkil edecek vahim
şiddet uygulayan erkeğin müdahalebir deneyime tanık olduk.
lerine maruz bırakmayacak şekilde
Bundan bir yıl önce, Sosyalist Dekorumak, desteklemek; kadını yamokrasi için Yeniyol Dergisi grubunşadıklarını anlatmaya zorlamamak;
dan bir kadın arkadaşımız, derginin
kadının beyanını esas almak; pozitif
yazı işleri müdürü Ömer F. Oyal’ın
ayrımcı bir şekilde şeffaflık işletmek;
cinsel ve fiziksel şiddetine maruz kalkadın yeterli sayısı olmadan kadına
dığında yaşadıklarını Yeniyol’un huyönelik bir meselede karar vermekuksal zeminine taşıyor. Feminist bir
mek…
grup olma iddiasındaki Yeniyol, kadıKarar organı, komisyon rapona yönelik şiddetin politik olduğunu
runun ‘şiddeti’ sabit bulduğunu,
söyleyerek bir soruşturma başlatıyor
Yeniyol’un “kadına yönelik şiddeti”
ve bu soruşturma sürecinin feminist
kabul edemeyeceğini, bu yüzden şidilkeler doğrultusunda sürdürülecedetin failini 1 yıl süreyle tüm örgütsel
ğini söylüyor. Bundan sonra yaşailişkilerden uzaklaştırdığını açıklıyor.
nanlar ise vahim! Çünkü bu süreçte
Söz konusu kişinin geri dönebilmesi,
erkek çoğunluk tarafından belirlenen
bizim de olumlu bulduğumuz bir kove sahiplenilen cinsiyetçi, erkek egeşula, başta şiddete maruz kalmış olan
men fikir ve araçlar, feminist fikirler
arkadaşımız olmak üzere grup içinve araçlar olarak savunuluyor ve bu
deki kadınlardan özür dilemesi kosadece o gruptaki kadınları değil tüm
şuluna bağlı kılınıyor. Uzaklaştırma
bir feminist siyaset alanını tehdit edisüresinin bu kadar kısa tutulmasının
ci bir niteliğe bünedeni olarak da
Bu
süreçte
erkek
çoğunluk
rünüyor. Büyük
kararın sağaltım
bir
bölümüne
amacı taşıması
tarafından belirlenen ve
Sosyalist Femigösteriliyor. Elsahiplenilen
cinsiyetçi,
erkek
nist Kolektif’in
bette aldığınız
egemen fikir ve araçlar,
de müdahil ve
kararın erkek tatanık olduğu bu
feminist fikirler ve araçlar rafını rezil ettiğideneyimle ilgili
ni düşünürseniz
olarak savunuluyor bu
daha kapsamlı
1 günü bile ağır
bir eleştiri yazısı sadece o gruptaki kadınları bulabilirsiniz,
yazma hakkımıdeğil tüm bir feminist siyaset ama kadını kozı saklı tutarak,
rumaya yönelik
alanını tehdit edici bir
bu sayıda süreci
olması gerektikısaca özetleyeğini düşünüyorniteliğe bürünüyor
lim ve en temel
sanız kadının 1
eleştirilerimize yer verelim, dedik.
yıl içinde yaşadıklarını atlatıp özür
Böylesine ağır bir suçlamaya rağkabul edebilir duruma gelip gelmemen, soruşturma, şiddetin faili dergi
yeceğini hesaba katmak zorundayazı işleri müdürlüğünden uzaklaşsınızdır. Meseleye kimin açısından
tırılmadan ve üyeliği askıya alınmabaktığınız ise feminizm açısından
dan başlatılıyor. Yaşananları olaylabelirleyicidir. Ayrıca kararınızın ağır
rın hemen arkasından soruşturmayı
olduğunu iddia etmeden önce burjuyürütenlerden birine ayrıntılı bir
va hukukunda (TCK 102/2) söz koşekilde anlatmış olmasına rağmen,
nusu suçların cezasının ne olduğuna
kadın arkadaşımızdan yaşadıklarını
da bakabilirsiniz.
bir kez daha anlatması isteniyor. ArDaha önce, cinsel tacizde bukadaşımıza, doğru olmadığı halde,
lunan erkekleri, kadının beyanını
Ömer Fikret Oyal’ın savunmasında
esas alarak ihraç ettiğini bildiğimiz
özür dilediği söyleniyor, savunma
Yeniyol’un bu sefer bu hafif ceza ile
metni talep etmiş olmasına rağmen
yetinmesinin gerekçesinin hiç de idkendisinden gizleniyor. Sürece ve
dia edildiği gibi erkek tarafını sağalyazı işleri müdürünün değiştirilip
tımı olmadığını; suça göre değil suçu
değiştirilmeyeceğine ilişkin soruları
işleyen kişiye göre ceza biçildiğini
genellikle yanıtlanmıyor. ‘Feminist
ise arkadan gelenler kanıtladı. YeniYeniyol’un karar verecek organında
yol aldığı kararın politik sonuçlarını
ise alt sınır olarak kabul edilen yüzde
uygulamadı. Dergi yazı işleri müdü30’luk kadın kotası dahi dolmuyor.
rü karardan sonra bile değiştirilmedi.
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Arkadaşımız, kararı üçüncü taraflarla
paylaşmaması ve Yeniyol dışındaki
feministlere taşımaması için uyarıldı.
Yazı işleri müdürünün değiştirilmesi
talebi sürekli olarak duymazdan gelindi. Yeniyol’daki hâkim zihniyet, siyaseten feminist bir meselenin feministlerle paylaşılmasını, teşhirin ise kadına
ait kişisel ve politik bir hak olduğunu,
sınırlarının sadece kadın tarafından
belirlenebileceğini, gizlilik talebinin
sadece kadından gelebileceğini kabul
etmedi, edemiyor.
Bu süreçteki en önemli sorun ise
şuydu: Şiddete uğrayan arkadaşımız,
‘cinsel ve fiziksel şiddet’ gördüğünü
komisyon üyelerine defalarca ifade
etmesine rağmen, karar metninde eylem “kadına yönelik şiddet” olarak
tanımlandı ve kararın düzeltilmesi için
yaptığı itiraz, “kadına yönelik şiddet”
ifadesinin zaten cinsel şiddeti kapsadığı gerekçesiyle reddedildi. Üstelik bu
tavır, kadının beyanı esastır ilkesinin
benimsenmesi ve cinsel şiddetin görünür kılınması doğrultusundaki feminist
ısrar ve mücadelenin yok sayıldığı bile
fark edilmeden, ‘politik kategori’nin
kadına yönelik şiddet olması gerektiği
iddiasıyla, feminist bir pozisyon olarak
savunuldu. Bütün bu sürecin sonunda
kadın arkadaşımız grupla ilişkisini
kesmek zorunda kaldı.
Ancak, Sosyalist Feminist Kolektif
olarak, durumu öğrenince konuya mü66
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dahil olduk. Yeniyol’dan iki kadınla
sonuçlarından umutlandığımız olumlu
bir görüşme yaptık. Yeniyol’daki kadın arkadaşlarımız sürece müdahil oldular ve verdikleri mücadele ve kadın
dayanışması sonunda Yeniyol grubu
“kadına yönelik şiddet”le kastedilenin, “cinsel ve fiziksel şiddet” olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Yine
kadınlar, grubun yapmadığını yaparak,
arkadaşımıza bir özeleştiriyi içeren ve
kendisini geri çağıran bir metin gönderdiler. Yine kadınların başlattığı tartışma sonrasında grup dergi yazı işleri
müdürünün değiştirilmesi gerektiğine
ikna oldu. Ve fakat... Yeniyol’daki bu
feminist yönelim kısa sürdü. Yeniyolcu
kadınların yazdığı metin de yok sayılarak aynı cinsiyetçi zihniyet tekrar devreye girdi. “Cinsel ve fiziksel şiddet”
ibaresi “hukuk geriye işletilmez” iddiasıyla geri çekildi ve başka bağlamda
hukuk geriye işletilerek Ömer Fikret
Oyal’ın gruba geri dönüşü için kadınlardan özür şartı yok sayıldı. Halbuki
kadınlardan özür şartı, karma örgütlerdeki kadınlar için bir koruma aracı da
olarak feminist mücadelenin önemli
kazanımlardan birisi.
Tüm bunlar olurken Ömer Fikret
Oyal ise, arkadaşımızın yıpranmayı
göze alarak sürdürmekten vazgeçmediği mücadelesini baltalamak için oraya buraya yazdığı maillerde, şiddetinin
sorumlusunun arkadaşımız olduğunu

iddia ederek şiddetini devam ettirdi.
Aynı saldırganlığını Yeniyol’dan ve
Sosyalist Feminist Kolektif’ten feministlere de yöneltti. Grup üyelerine
açıktan açığa, meseleyi dışarıya karşı
geçiştirmeleri, bilgi vermemeleri çağrısında bulunabildi.
Bugün gelinen noktada gruptan
bazı kadın arkadaşlarımız grupla ilişkilerini kestiler ya da askıya aldılar.
Yeniyol’un bu ayrılmaları politik bir
sorun olarak algıladığına ve orada kalan kadın arkadaşların son gelişmeler
karşısında nasıl bir mücadele verdiklerine dair bir bilgiye sahip değiliz.
Yeniyol’u kadınların çabalarına rağmen tüm bu süreci cinsiyetçi bir şekilde
yürüttüğü için kınıyoruz. Yeniyol’daki
kadınların cinsiyetçiliğe karşı mücadelede yanlarında olduğumuzu tekrar
ediyoruz. Mağdur ettiği kadın arkadaşımıza, süreç boyunca mücadele etmiş,
bugün ilişkilerini askıya almış kadınlara ve feminist kamuoyuna özeleştiri vermesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bundan sonra süreci nasıl tamamlayacağını izlediğimizi, feminist kazanımlarımızın gerisine düşmeyi sürdürmemesini beklediğimizi duyuruyoruz.
_______________________
Bu yazı, Sosyalist Feminist Kolektif’in
“Yeniyol’da yaşanan cinsel ve fiziksel şiddet”
gündemli toplantılarındaki tartışmalar ışığında
kaleme alındı.
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Fotoğraflar için Stella ve Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne teşekkürler...
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